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สารบญั

เร ือ่ง หนา้

 ประชมุการตดิตามเรง่รดัโครงการภายใตก้รอบนโยบาย                ๑

การฟ้ืนฟูเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ

 ลงพืน้ทีต่ าบลบา้นเกาะและต าบลอ าแพงจงัหวดัสมุทรสาคร            ๒

 ลงพืน้ทีต่ดิตามการล าเลยีงน ้าลงแม่น ้าเจา้พระยา                         ๓

 มอบน ้าดืม่ จ านวน100เพ็กใหแ้กศู่นยก์ารแพทยปั์ญญานันทภขิ ุ ๔

ชลประทาน มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

 ลงพืน้ทีจ่ดุเกดิเหตหุลงัเพลงิไหม ้บรษิทั หมงิตี ้เคมคีอล จ ากดั ๕

ชีแ้จงปิดประตรูะบายน ้าในคลองใกลเ้คยีงทัง้หมด 

 มอบน ้าดืม่กรมชลประทานใหแ้กโ่รงพยาบาลสนาม ๖

มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุร ี

 ก าจดัวชัพชืและผกัตบชวาในคลองนครเน่ืองเขต                         ๗

 ด าเนินการเก็บวชัพชื และผกัตบชวา บรเิวณคลองพระพมิล           ๘ 

 เก็บวชัพชืดว้ยเรอืนวตักรรมขนาดเล็ก ๙

ณ บรเิวณรอบโครงการส่งน ้าและบ ารงุรกัษารงัสติใต ้

 น าเจา้หนา้ทีเ่ขา้ฉีดพ่นน ้ายาฆ่าเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (covid-19) ๑๐

 สาระน่ารู ้                                                                            ๑๑



ประชมุการตดิตามเรง่รดัโครงการภายใตก้รอบนโยบายการ

ฟ้ืนฟูเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ

วนัพฤหสับดทีี่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายยงยส เนียมทรพัย ์

รองผูอ้ านวยการส านักงานชลประทานที่ ๑๑ เป็นประธาน ประชมุการ

ตดิตามเรง่รดัโครงการภายใตก้รอบนโยบายการฟ้ืนฟูเศรษฐกจิและสงัคม

ของประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (มตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่

๑๑พฤษภาคม ๒๕๖๔) เพื่อรบัทราบแนวทางและติดตามผลการ

ด าเนินงานของแผนงาน/โครงการภายใตก้รอบวงเงนิฟ้ืนฟูเศรษฐกจิและ

สงัคมของประเทศ แบบถา่ยทอดสดผ่านระบบ Zoom meeting และผ่าน

ชอ่ง You Tube โดยม ีนายประพจน ์ กระโจมแกว้ ผูอ้ านวยการส่วน

แผนงาน นายทวีวฒัน ์ บุรมยช์ยั หวัหนา้ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

นายสุมิตร  สุรพนัธุไ์พโรจน ์ฝ่ายตดิตามและประเมินผลงาน พรอ้มดว้ย

เจา้หน้าที่ผู เ้กี่ยวขอ้ง เขา้ร่วมประชุม ณ หอ้งประชุมส านักงาน

ชลประทานที ่๑๑

๑



๒
ลงพืน้ที ่ต าบลบา้นเกาะ และต าบลอ าแพง 

จงัหวดัสมุทรสาคร

วนัที ่๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสากล ชลคีร ี

ผูอ้ านวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร พรอ้มเจา้หนา้ทีโ่ครงการ 

รว่มกบั นางสาวจอมขวญั กลบับา้นเกาะ สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรเขต 

๓ จงัหวดัสมุทรสาคร ลงพืน้ที ่ต าบลบา้นเกาะ และต าบลอ าแพง อ าเภอ

เมืองสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร มอบ ขา้วสาร อาหารแหง้ น ้าดืม่ 

เพื่อเป็นก าลงัใจกบัผูก้กัตวั ในพืน้ที่ต าบลบา้นเกาะ และต าบลอ าแพง 

ซึง่เป็นชมุชนทีอ่ยู่ใกลเ้คยีงกบัท่อระบายน ้าคลองนายสนิีล โดยมี อสม. 

ผูใ้หญ่บา้น ผูช้ว่ยผูใ้หญ่บา้นในพืน้ทีเ่ขา้รว่มดว้ย



๓
ลงพืน้ทีต่ดิตามการล าเลยีงน ้าลงแม่น ้าเจา้พระยา

วันที่  ๕  กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายประพิศ  จ ันทร ม์า  อธิบดี

กรมชลประทาน นายวรวทิย ์บุณยเนตร ผูอ้ านวยการส านักงานชลประทาน

ที ่๑๑ พรอ้มคณะท างาน จากส านักบรหิารจดัการน ้าและอุทกวทิยา รว่มลง

พืน้ทีต่ดิตามการล าเลยีงน ้าลงแม่น ้าเจา้พระยา รบัมอืน ้าทะเลหนุนสูง โดยการ

สบูน า้จากสถานีสบูน า้สงิหาท ๒  ผลกัดนัน า้ผ่านคลองพระยาบรรลอืเขา้แม่น า้

เจา้พระยา เพือ่ใหก้ารด าเนินการเกดิประสทิธภิาพในการลดค่าความเค็มของ

น ้า ควบคุมคุณภาพน ้าในแม่น ้าเจา้พระยาตอนล่างใหอ้ยู่ในเกณฑท์ีก่ าหนด

ในชว่งน ้าทะเลหนุนสูงระหว่างวนัที ่๑๑-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยนายนิคม 

สุคนัธพฤกษ ์ผูอ้ านวยการโครงการส่งน ้าและบ ารุงรกัษาเจา้เจ็ด-บางยี่หน 

ส านักงานชลประทานที่ ๑๑  พรอ้มดว้ย นายรุง่โรจน ์พึ่งอ่อน หวัหนา้ฝ่าย

วศิวกรรม นายน ้ามนต ์งามปัญญา หวัหนา้ฝ่ายจดัสรรน ้าและปรบัปรุงระบบ

ชลประทาน นายสาโรจน ์ศรชียั หวัหนา้ฝ่ายส่งน ้าและบ ารุงรกัษาที่ ๑ และ

นางดนยา วรรณทอง หวัหนา้ฝ่ายสง่น า้และบ ารงุรกัษาที ่๓ ใหก้ารตอ้นรบั



๔
มอบน ้าดืม่ จ านวน ๑๐๐ แพ็ค 

ใหแ้กศ่นูยก์ารแพทยปั์ญญานันทภขิ ุชลประทาน 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

วนัที ่๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายวรวทิย ์ บุณยเนตร ผูอ้ านวยการ

ส านักงานชลประทานที่ ๑๑ มอบหมายให ้นายธานินทร ์ พิทักษว์งศ ์

ผูอ้ านวยการส่วนเคร ือ่งจกัรกล มอบน ้าดื่ม จ านวน ๑๐๐ แพ็ค ใหแ้ก่

ศนูยก์ารแพทยปั์ญญานันทภขิ ุชลประทาน มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกส าหร ับผู ้ปฏิบัติหน้าที่ในภาวะวิกฤต 

การแพรร่ะบาดของโรคตดิเช ือ้ไวรสั COVID-19



๕
ลงพืน้ทีจ่ดุเกดิเหตหุลงัเพลงิไหม ้

บรษิทั หมงิตี ้เคมคีอล จ ากดั ช ีแ้จงปิดประตรูะบายน า้

ในคลองใกลเ้คยีงทัง้หมด เพือ่ควบคมุและจ ากดัการแพรก่ระจายสารเคมี

ทีป่นเป้ือนในน า้

วนัที ่๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายภูวดล  ค าพุฒ 

ผูอ้ านวยการโครงการส่งน ้าและบ ารุงรกัษาชลหารพิจิตร มอบหมายให ้

นายวิรวฒัน ์ ผสมทรพัย ์หวัหนา้ฝ่ายจดัสรรน ้าและปรบัปรุงระบบชลประทาน 

และนายสิทธวิิช ดีศิร ิหวัหน้าฝ่ายส่งน ้าและบ ารุงรกัษาที่ ๔ เขา้รว่มติดตาม

สถานการณ ์รว่มกบั นายวนัชยั คงเกษม  ผูว้่าราชการจงัหวดัสมุทรปราการ 

ลงพืน้ที่จุดเกดิเหตุหลงัเพลิงไหม ้บรษิัท หมิงตี ้เคมีคอล จ ากดั ต.ราชาเทวะ 

อ.บางพล ีจ.สมุทรปราการ ยา่นกิง่แกว้ โดยทางกรมชลประทานไดใ้หข้อ้มูลชีแ้จง

ปิดประตูระบายน ้าในคลองใกลเ้คียงทั้งหมด เพื่อควบคุมและจ าก ัดการ

แพรก่ระจายสารเคมทีีป่นเป้ือนในน ้าทีเ่กดิจากฝนและน ้าจากรถดบัเพลงิเพือ่ลด

ผลกระทบในวงกวา้งและป้องกนัไม่ใหไ้หลลงสู่พืน้ทีก่ารเกษตรในเขตชลประทาน 

นอกจากนี ้ยงัไดเ้สนอใหก้รมควบคุมมลพิษตดิตามตรวจสอบคุณภาพน ้าในล า

น ้าสาขาขา้งเคียง และติดตามต่อเน่ืองเป็นระยะ จนกว่าสถานการณจ์ะเขา้อยู่

ภาวะปกต ิเพือ่สรา้งความมั่นใจใหแ้กป่ระชาชน



๖
มอบน ้าดืม่กรมชลประทานใหแ้ก่

โรงพยาบาลสนาม มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบรุ ี

วนัที ่๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายฐติกิร  ศรนิีตวิรวงศ ์

ผูอ้ านวยการโครงการชลประทานสมุทรปราการ มอบหมายให ้นายภูมิวทิย ์ 

นารถสกุล หวัหนา้ฝ่ายวศิวกรรม นางสาวกญัญานันท ์แยม้สระโส หวัหนา้

งานบริหารทั่ วไป  พร อ้มด ้วยคณะเจ า้หน้าที่ โครงการชลประทาน

สมุทรปราการ รว่มกนัมอบน ้าดืม่กรมชลประทานเพือ่ชว่ยเหลอืโรงพยาบาล

สนาม (ศนูยด์แูลผูต้ดิเช ือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรอืโควดิ-19) ณ มหาวทิยาลยั

ราชภฎัธนบรุ ีต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ



๗
ก าจดัวชัพชืและผกัตบชวาในคลองนครเน่ืองเขต 

วนัศกุรท์ี ่๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙:๐๐ น. นายสมศกัดิ ์ธมิา 

ผูอ้ านวยการโครงการส่งน ้าและบ ารุงรกัษาพระองคไ์ชยานุชติ ส านักงาน

ชลประทานที ่๑๑ มอบหมายให ้นายปรชีากร  พฤกษะวนั หวัหนา้ฝ่ายส่งน ้า

และบ ารุงรกัษาที่ ๒ และเจา้หน้าที่ด าเนินการก าจดัวชัพืชและผกัตบชวา 

บรเิวณ ปากคลองนครเน่ืองเขต ต าบลศาลแดง อ าเภอบางน ้าเปร ีย้ว 

จงัหวดัฉะเชงิเทรา เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของการระบายน ้าในคลองใหไ้หลได ้

สะดวกรวดเร็วและการแกไ้ขปัญหาความเดือดรอ้นเร ื่องคุณภาพน ้า

เพือ่การเกษตร และอปุโภค-บรโิภคใหก้บัประชาชนในพืน้ที่



๘
ด าเนินการเก็บวชัพชื และผกัตบชวา บรเิวณคลองพระพิมล

วนัที ่๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายสุชาต ิอนิทรป์รุง ผูอ้ านวยการ

โครงการส่งน ้าและบ ารุงรกัษาพระพิมล ส านักงานชลประทานที่ ๑๑

มอบหมายให ้นายกติตคิุณ เรอืงรงัษี หวัหนา้ฝ่ายส่งน ้าและบ ารุงรกัษาที ่๑

พรอ้มดว้ยนายเกษมสทิธิ ์จนิดาวงษ ์และเจา้หนา้ที ่ไดล้งพืน้ทีน่ าเรอืโยธาธิ

การและเรอืนวตักรรม เรง่ด าเนินการเก็บวชัพชื และผกัตบชวา บรเิวณคลอง

พระพมิล ต าบลไทรนอ้ย อ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันครปฐม เพือ่เป็นการแกไ้ข

ปัญหาความเดอืดรอ้นของประชาชน ทีส่ญัจรทางน ้า และป้องกนัไม่ใหเ้กดิน ้า

เน่าเสียในคลอง เพือ่เป็นการเพิ่มประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการน ้าใหด้ี

ยิง่ขึน้



๙
เก็บวชัพชืดว้ยเรอืนวตักรรมขนาดเล็ก 

ณ บรเิวณรอบโครงการสง่น ้าและบ ารงุรกัษารงัสติใต ้

วันที่  ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔  นายโบว แ์ดง   ทาแก ้ว  

ผูอ้ านวยการโครงการส่งน ้าและบ ารงุรกัษารงัสติใต ้ส านักงานชลประทาน

ที ่๑๑ มอบหมายใหฝ่้ายชา่งกล ด าเนินการเก็บวชัพชืดว้ยเรอืนวตักรรม

ขนาดเล็ก ณ บรเิวณรอบโครงการส่งน ้าและบ ารุงรกัษารงัสิตใต ้ ต าบล

ประชาธปัิตย ์อ าเภอธญับุร ีจงัหวดัปทุมธานี เพื่อตดัวงจรวชัพืชไม่ให ้

แพรข่ยายพนัธุ ์และเพิม่ประสทิธภิาพในการไหลของน า้



๑๐
น าเจา้หนา้ทีเ่ขา้ฉีดพ่นน ้ายาฆ่าเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

(COVID-19)

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายชุติมันต ์สกุลพราหมณ ์

ผูอ้ านวยการโครงการส่งน ้าและบ ารุงรกัษารงัสติเหนือ ส านักงานชลประทาน

ที่ ๑๑ ไดป้ระสานกับองคก์ารบร ิหารส่วนต าบลพยอม อ าเภอวังน้อย 

จงัหวดัพระนครศรอียุธยา น าเจา้หนา้ทีเ่ขา้ฉีดพ่นน ้ายาฆ่าเช ือ้ไวรสัโคโรนา 

2019 (COVID-19) ภายในอาคาร ที่ท าการโครงการ และบรเิวณโดยรอบ 

เพือ่ป้องกนัการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)



๑๑
สาระน่ารู ้


