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งำนประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ 

จุลสำร  
ส ำนักงำนชลประทำนที่ ๑๑ 



สารบญั 

             เรื่อง    หน้ำ 
 ก ำจัดวัชพืชและผักตบชวำ     ๑ 
 บินส ำรวจแม่น  ำล ำคลองสำยต่ำงๆ ในพื นที่จังหวัดนนทบุร ี   ๒ 
 พิธีท ำบุญตักบำตร เพื่อถวำยพระรำชกุศล    ๓ 
 ประชุมส ำนักงำนชลประทำนที่ ๑๑     ๔ 
 ลงพื นทีส่ ำรวจสะพำนข้ำมคลองส่งน  ำพระพิมล    ๕ 
 ลงพื นที่ตรวจสอบระดับน  ำ     ๖ 
        ในแม่น  ำเจ้ำพระยำในช่วงเวลำน  ำทะเลหนุนสูง 
 ลงพื นที่ติดตำมสถำนกำรณ์และกำรวำงแนวทำงฟื้นฟ ู    ๗ 
      คลองสี่วำพำสวัสดิ ์
 ลงพื นที่ตรวจสอบกำรเร่งระบำยน  ำ      ๘ 
      และเพิ่มศักยภำพกำรระบำยน  ำสถำนสีูบน  ำเปรมใต ้
 พิธีมอบเครื่องหมำยรักษำดินแดนยิ่งชีพ     ๙ 
 ดูแลกำรติดตั งเครื่องสูบน  ำ     ๑๐ 
 ลงพื นทีต่รวจสอบกำรเร่งระบำยน  ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ ์
 ร่วมกิจกรรมบ ำรุงรักษำต้นไม ้     ๑๑  
       เนื่องในวันรักต้นไม้ประจ ำปีของชำติ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 พิธวีำงพวงมำลำหน้ำพระบรมรำชำนุสำวรีย์ รัชกำลที่ ๕    ๑๒ 
 ปฏิบัติกำรจัดเก็บวัชพืชเพื่อเพิ่มกำรระบำยน  ำ    ๑๓ 
      และประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรน  ำ 
 สำระน่ำรู ้       ๑๔ 

 



ก าจดัวชัพืชและผกัตบชวา  

วันพฤหัสบดีท่ี ๑ ตุลำคม ๒๕๖๓ นำยอำภำกร สนิกะวำที ผู้อ ำนวยกำรโครงกำร
ส่งน  ำและบ ำรุงรักษำพระยำบรรลือ ส ำนักงำนชลประทำนท่ี ๑๑ มอบหมำยให้จ้ำหน้ำท่ี
โครงกำรส่งน  ำและบ ำรุงรักษำพระยำบรรลือ ด ำเนินกำรก ำจัดวัชพืชและผักตบชวำ ณ 
ประตูระบำยน  ำคลองล ำลี หมู่ท่ี ๘ ต ำบลละหำร อ ำเภอบำงบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนเรื่องน  ำให้กับประชำชน และ
เป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรระบำยน  ำ 

๑ 



บินส ารวจแม่น า้ล  าคลองสายต่างๆ  
ในพืน้ท่ีจงัหวดันนทบรุ ี

 วันที่ ๒ ตุลำคม ๒๕๖๓ นำยสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนนทบุรี 
นำงสำวอโรชำ นันทมนตรี รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด บินส ำรวจแม่น  ำล ำคลองสำยต่ำงๆ  
ในพื นที่จังหวัดนนทบุรี เพื่อส ำรวจปัญหำต่ำงๆ ที่เกิดขึ นในแม่น  ำล ำคลองในแหล่งน  ำ
เชื่อมโยงและแหล่งน  ำปิด ให้หน่วยงำนต่ำงๆ น ำข้อมูลไปใช้แก้ไขปัญหำด้ำนทรัพยำกรน  ำให้
มีประสิทธิภำพและสอดคล้องกับบริบทพื นที่ ในกำรนี นำยทรงพล สวยสม ผู้อ ำนวยกำร
โครงกำรชลประทำนนนทบุรี ร่วมบินส ำรวจและให้ข้อมูลด้ำนแหล่งน  ำ กับผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดนนทบุรี 

๒ 



พธีิท าบญุตกับาตร เพ่ือถวายพระราชกศุล 

วันอังคำรที่ ๑๓ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นำยวรวิทย์  บุณยเนตร ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนชลประทำนที่ ๑๑ เป็นประธำนจัดพิธีท ำบุญตักบำตร เพื่อถวำยพระรำชกุศล เนื่อง
ในวันคล้ำยวันสวรรคต   พระบำทสมเด็จ พระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร (รัชกำลที่ ๙) วันที่ ๑๓ ตุลำคม ๒๕๖๓  และเนื่องในวันคล้ำยวัน
สวรรคต  พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว (รัชกำลที่ ๕) วันที่ ๒๓ ตุลำคม ๒๕๖๓  
โดยมี ผู้อ ำนวยกำรส่วน ผู้อ ำนวยกำรโครงกำร หัวหน้ำฝ่ำย หัวหน้ำงำน เจ้ำหน้ำที่ของ
ส ำนักงำนชลประทำนที่ ๑๑ และประชำชน เข้ำร่วมท ำบุญตักบำตรพระสงฆ์จำกวัดเชิงเลน  
จ ำนวน ๑๐ รูป ณ บริเวณหน้ำอำคำรส ำนักงำนชลประทำนท่ี ๑๑ 

๓ 



ประชมุส านกังานชลประทานท่ี ๑๑  

วันที่ ๑๕ ตุลำคม ๒๕๖๓ นำยวรวิทย์  บุณยเนตร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนชลประทำนที่ ๑๑   
เป็นประธำนประชุมส ำนักงำนชลประทำนที่ ๑๑ โดยเป็นกำรประชุมทำงไกลผ่ำนระบบ VDO Conference 
จำกส ำนักงำนชลประทำนที่ ๑๑ ไปยังโครงกำรชลประทำนจังหวัด โครงกำรส่งน  ำและบ ำรุงรักษำ และ
โครงกำรก่อสร้ำง รวม ๑๓ โครงกำรในสังกัด เพื่อรำยงำนสถำนกำรณ์น  ำติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรเพำะปลูก 
รำยงำนสินทรัพย์  ติดตำมกำรจัดซื อจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔  รำยงำนผลกำรปฏิบัติกำรก ำจัด
วัชพืชโดยเครื่องจักรกลของส่วนเครื่องจักรกล รำยงำนสถำนกำรณ์ผู้ติดเชื อไวรัสโคโรนำ 2019 และเรื่องบุก
รุกเขตชลประทำนโดยมี ผู้อ ำนวยกำรส่วน ผู้อ ำนวยกำรโครงกำร หัวหน้ำฝ่ำย หัวหน้ำงำน และเจ้ำหน้ำที่ที่
เกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุมเพ่ือให้กำรด ำเนินกำรมีประสิทธิภำพ และตรงวัตถุประสงค์ตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ ณ 
ห้องประชุมส ำนักงำนชลประทำนที่ ๑๑ 

๔ 



ลงพืน้ท่ีส  ารวจ 
สะพานขา้มคลองสง่น า้พระพิมล 

 เช้าวันนี้ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ตรวจราชการ พร้อมพบปะกลุ่มวิสาหกิจและเกษตรกร โดยมี นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์  
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน  
นายวรวิทย์ บุณยเนตร ผู้อ านวยการส านักงานชลประทานท่ี ๑๑ และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ 
ณ วัดไทรใหญ่ ต าบลไทรน้อย อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และคณะ ได้ลงพื้นท่ีส ารวจสะพานข้ามคลองส่งน้ าพระพิมล บริเวณตลาดน้ า
วัดไทรใหญ่ เพื่อวางแผนปรับปรุงสะพานข้ามคลองดังกล่าวให้อยู่ในสภาพมั่นคง แข็งแรงมากขึ้น 
เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีได้ใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืนต่อไป 

๕ 



ลงพืน้ท่ีตรวจสอบระดบัน า้ 
ในแมน่ า้เจา้พระยาในช่วงเวลาน า้ทะเลหนนุสงู 

 วันท่ี ๑๙ ตุลำคม ๒๕๖๓ นำยนิคม วัชรดิเรกรัตน์ ผู้อ ำนวยกำรโครงกำร
ชลประทำนปทุมธำนี มอบหมำยให้ นำยคณพศ วัตอักษร หัวหน้ำฝ่ำยส่งน  ำและบ ำรุงรักษำ
ท่ี ๑ ลงพื นท่ีตรวจสอบระดับน  ำในแม่น  ำเจ้ำพระยำในช่วงเวลำน  ำทะเลหนุนสูง พร้อมทั ง
เดินเครื่องสูบน  ำ ณ ประตูระบำยน  ำคลองเกำะเกรียง เพื่อลดผลกระทบน  ำท่วมขังในพื นท่ี 
ต ำบลบำงคูวัด อ ำเภอเมือง จังหวัดปทุมธำนี 

๖ 



ลงพืน้ท่ีตดิตามสถานการณแ์ละการวางแนวทางฟ้ืนฟ ู
คลองส่ีวาพาสวสัดิ ์

วันท่ี ๑๙ ตุลำคม ๒๕๖๓ นำยวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสมุทรสำคร พร้อมด้วย นำยวุฒิพงษ์ สุภัควนิช 
นำยอ ำเภอเมืองสมุทรสำคร นำยบรรพต จันทรวงษ์ นำยอ ำเภอกระทุ่มแบน นำยสำกล ชลคีรี ผู้อ ำนวยกำรโครงกำรชลประทำน
สมุทรสำคร นำงสำวสุภัทรำ ชัยเทวำรัณย์ โยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดสมุทรสำคร ฝ่ำยปกครองท้องท่ีและท้องถิ่น นำยอภิชำต 
โพธิ์ถนอม รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรสำคร  ร่วมลงพื นท่ีติดตำมสถำนกำรณ์และกำรวำงแนวทำงฟื้นฟ ู
คลองสี่วำพำสวัสด์ิ ณ ประตูระบำยน  ำคลองสี่วำพำสวัสดิ์ ต.บ้ำนเกำะ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร ในกำรนี ได้ข้อตกลงในกำร
ร่วมบูรณำกำรแก้ไขปัญหำเร่งด่วน ๓ ประกำรคือ 

๑.กำรบริหำรจัดกำรระบบกำรเปิดปิดประตูระบำยน  ำโดยบูรณำกำร กำรปฏิบัติระหว่ำงชลประทำนและท้องท่ีท้องถิ่นโดยใกล้ชิด 

๒.มอบหมำยฝ่ำยปกครองท้องท่ี ส ำรวจจุดซ่ึงเป็นสภำพปัญหำส ำคัญของสภำพพื นท่ีลุ่มต่ ำ เพื่อร่ำงแผนเสนอของบประมำณในกำร
ท ำเขื่อนป้องกันตล่ิงและป้องกันน  ำท่วมจำกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ซ่ึงยินดีให้ควำมร่วมมืออย่ำงเต็มท่ี 

๓.กำรขุดลอกตะกอนและมูลเลนในระยะเร่งด่วน ให้โครงกำรส่งน  ำและบ ำรุงรักษำภำษีเจริญ ด ำเนินกำรประสำนขอควำมร่วมมือ
จำกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดในกำรด ำเนินกำรขุดลอก ซ่ึง องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยินดีให้ควำมร่วมมือ 

๔.มอบหมำยให้ องค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่นในพื นท่ีด ำเนินกำรจัดท ำระบบทุ่น ตำข่ำยดักขยะ เพ่ือทดลองกำรจัดเก็บขยะในสำย
คลองสี่วำพำสวัสดิ์ ซ่ึงเป็นแนวทำงกำรน ำเสนอจำกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื นท่ี โดยจะติดตำมประสิทธิภำพ 
กำรด ำเนินกำรอีกครั ง หลังทดลองไปแล้ว ๑ เดือนข้ำงหน้ำ 

จำกนั น ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสมุทรสำคร พร้อมคณะได้ลงพื นท่ีตรวจเยี่ยม ประตูระบำยน  ำคลองแนวลิขิต ๒  อ.เมืองสมุทรสำคร และ
สุ่มลงพื นท่ีตรวจเยี่ยมและขอควำมร่วมมือ  ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำแหล่งน  ำเน่ำเสีย ในสำยคลองแนวลิขิตและ 
คลองสี่วำพำสวัสดิ์ ณ โรงงำนเป้ำหมำยส ำคัญ ตลอดแนวสำยคลอง  อำทิบริษัทไทย กลีเซอรีน ต.ท่ำเสำ อ.กระทุ่มแบน  
บริษัทเอส ซี ฟิวลำ จ ำกัด ต.บ้ำนเกำะ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 

๗ 



ลงพืน้ท่ีตรวจสอบการเรง่ระบายน า้  

และเพิ่มศกัยภาพการระบายน า้สถานีสบูน า้เปรมใต ้

วันท่ี ๑๙ ตุลำคม ๒๕๖๓ นำยวรวิทย์ บุณยเนตร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
ชลประทำนท่ี ๑๑ พร้อม นำยโบว์แดง ทำแก้ว ผู้อ ำนวยกำรโครงกำรส่งน  ำและ
บ ำรุงรักษำรังสิตใต้ เจ้ำหน้ำท่ี ป้องกันและบรรเทำสำธำรณะภัยจังหวัดปทุมธำนี 
นำยกเทศมนตรีต ำบลหลักหก ผู้น ำชุมชนเมืองเอก และเจ้ำหน้ำท่ีท่ีเกี่ยวข้อง ลงพื นท่ี
ตรวจสอบกำรเร่งระบำยน  ำ และเพิ่มศักยภำพกำรระบำยน  ำสถำนีสูบน  ำเปรมใต้  
เพื่อเร่งระบำยน  ำจำกคลองเปรมประชำกร ป้องกันควำมเสียหำยท่ีจะเกิดกับรำษฎร
ในพื นท่ี ณ สถำนีสูบน  ำเปรมใต้ ต ำบลหลักหก อ ำเภอเมือง จังหวัดปทุมธำนี 

๘ 



พธีิมอบเครื่องหมายรกัษาดินแดนยิ่งชีพ  

วันนี้ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเอนก  ก้านสังวอน ผู้อ านวยการ
ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ  
จากกองบัญชาการอาสารักษาดินแดน พร้อมด้วย นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี เลขานุการกรม 
เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมี นายวรวิทย์  บุณยเนตร ผู้อ านวยการส านักงานชลประทานท่ี ๑๑ 
และ นายสมศักดิ์  อุดมศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านการพัฒนาแหล่งน้ า
และจัดการน้ าในพื้นท่ีลุ่มน้ า ส านักงานชลประทานท่ี ๕) เป็นผู้เข้ารับมอบเครื่องหมายรักษา
ดินแดนยิ่ งชีพ  หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะท่ีเป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติเป็นส่วนรวม สมควรได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติ ณ ห้องรับรองอธิบดีกรม
ชลประทาน ชั้น ๒ อาคารอ านวยการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร 

๙ 



ดแูลการติดตัง้เครื่องสบูน า้ 

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายสากล ชลคีรี ผู้อ านวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร  
รักษาราชการในต าแหน่งผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาภาษีเจริญ มอบหมาย นายอรรถพล  
สุขโข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาที่ ๒ ดูแลการติดตั้งเครื่องสูบน้ า ขนาด ๑๒ นิ้ว จ านวน ๒ เครื่อง 
ด าเนินการโดยฝ่ายสูบน้ าฯ ส านักงานชลประทานที่ ๑๑ ณ ประตูระบายน้ าบางพระ ต าบลตลาดกระทุ่มแบน 
อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร  ซึ่งเพ่ิมเติมของเดิมที่มีเครื่องสูบน้ าขนาด ๓ ลบ.ม./วินาที จ านวน ๔ 
เครื่อง เพื่อระบายน้ าคลองภาษีเจริญออกสู่แม่น้ าท่าจีนได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพมากขึ้นกว่าเดิม และสร้างความ
อุ่นใจให้แก่ชุมชนที่อยู่ริมคลองภาษีเจริญ 

ลงพืน้ท่ีตรวจสอบ 
การเรง่ระบายน า้ในคลองรงัสิตประยรูศกัดิ ์

 วันอังคำร ที่ ๒๐ ตุลำคม ๒๕๖๓ นำยวรวิทย์ บุณยเนตร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนชลประทำน 
ที่ ๑๑ ลงพื นที่ตรวจสอบกำรเร่งระบำยน  ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ์และเพ่ิมศักยภำพกำรระบำยน  ำ สถำนีสูบน  ำ
เปรมเหนือบำงปะอิน  สถำนีสูบน  ำเปรมเหนือรังสิต เพ่ือเร่งกำรระบำยน  ำจำกคลองรังสิตและคลองเปรมประชำกร 
ป้องกันควำมเสียหำยที่จะเกิดกับรำษฎรในพื นที่ ณ สถำนีสูบน  ำเปรมเหนือรังสิต ต ำบลบำงพูน อ ำเภอเมือง
ปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี โดยมี นำยชุติมันต์  สกุลพรำหมณ์ ผู้อ ำนวยกำรโครงกำรส่งน  ำและบ ำรุงรักษำ 
รังสิตเหนือ , นำยสุนทร ซื่อเลื่อม จน.คบ.รังสิตเหนือ และนำยอนุศักดิ์ ทองปรุง สบ๑.คบ.รังสิตเหนือ  
ร่วมให้กำรต้อนรับ 

๑๐ 



รว่มกิจกรรมบ ารุงรกัษาตน้ไม ้ 
เน่ืองในวนัรกัตน้ไมป้ระจ าปีของชาติ พ.ศ.2563 

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๒ ตุลำคม ๒๕๖๓  เวลำ ๑๖.๐๐ น. นำยวรชัย สุขผลธรรม ผู้อ ำนวยกำร
ส่วนวิศวกรรม รักษำกำรในต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโครงกำรก่อสร้ำง ส ำนักงำนชลประทำนท่ี ๑๑ 
มอบหมำยให้ นำยยงยุทธ วงษำไฮ หัวหน้ำฝ่ำยวิศวกรรม  น ำข้ำรำชกำร และเจ้ำหน้ำท่ีโครงกำร 
ร่วมกิจกรรมบ ำรุงรักษำต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจ ำปีของชำติ พ.ศ.๒๕๖๓  เพื่อเป็นกำรสร้ำง
จิตส ำนึกให้เกิดควำมหวงแหนทรัพยำกรธรรมชำติและให้ควำมส ำคัญกับกำรบ ำรุงรักษำต้นไม้ท่ี
ปลูกไว้ภำยในบริเวณหน่วยงำน  ณ โครงกำรก่อสร้ำง ส ำนักงำนชลประทำนท่ี ๑๑ จังหวัดนนทบุรี 

๑๑ 



พิธีวางพวงมาลาหนา้พระบรมราชานสุาวรีย ์ 
รชักาลท่ี ๕ 

วันนี  ๒๓ ตุลำคม ๒๕๖๓ เวลำ ๐๗.๔๕ น. นำยสัญญำ แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ รักษำรำชกำรแทนอธิบดีกรมชลประทำน เป็นประธำนในพิธีถวำยพำนพุ่ม พวงมำลัยข้อพระกร 
พระบรมรำชำนุสำวรีย์ รัชกำลที่ ๕ พร้อมถวำยพวงมำลำเนื่องในวันปิยมหำรำช โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล 
รองอธิบดีฝ่ำยบ ำรุงรักษำ นำยประพิศ จันทร์มำ รองอธิบดีฝ่ำยก่อสร้ำง นำยเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์  
รองอธิบดีฝ่ำยวิชำกำร และนำยสุชำติ เจริญศรี รองอธิบดีฝ่ำยบริหำร พร้อมด้วย นำยวรวิทย์  บุณยเนตร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนชลประทำนที่ ๑๑ น ำคณะผู้บริหำรของส ำนักงำนชลประทำนที่ ๑๑ เข้ำร่วมกับข้ำรำชกำร 
เจ้ำหน้ำที่ ประธำนสวัสดิกำรผู้สูงอำยุกรมชลประทำน ประธำนสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทำน พร้อมใจกัน
น้อมถวำยพวงมำลำเพื่อร ำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณอันยิ่งใหญ่นำนัปกำรของพระองค์ท่ำน ณ ลำนพระบรม 
รำชำนุสำวรีย์ รัชกำลที่ ๕ กรมชลประทำน ถนนสำมเสน กรุงเทพมหำนคร 

๑๒ 



ปฏิบตัิการจดัเก็บวชัพืชเพ่ือเพิ่มการระบายน า้ 
และประสิทธิภาพในการบรหิารจดัการน า้ 

วันจันทร์ท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายรุ่งโรจน์ พึ่งอ่อน หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 
โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ส านักงานชลประทานท่ี ๑๑ รักษาการใน
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาเจ้าเจ็ด -บางยี่หน มอบหมายให้  
นายสาโรจน์ ศรีชัย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาท่ี ๑ พร้อมด้วย นายยิ่งยศ  ทองระยับ 
ช่างฝีมือสนาม ช ๓ ลงพื้นท่ีติดตามความคืบหน้า ปฏิบัติการจัดเก็บวัชพืชเพื่อเพิ่มการ
ระบายน้ าและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ า คลองขนมจีน บริเวณประตูระบายน้ า
นายฉัตร  ต าบลพระยาบันลือ อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑๓ 



สาระน่ารู ้

๑๔ 


