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๑
กาจัดวัชพืชและผักตบชวาในคลองสาโรง

วั น จัน ทร์ที่ ๒๓ สิ ง หาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙:๐๐น. นายสมศัก ดิ์ ธิ ม า
ผูอ้ านวยการโครงการส่งน้ าและบารุงรักษาพระองค์ไชยานุ ชิต สานักงานชลประทาน
ที่ ๑๑ มอบหมายให้น ายสุ ก ฤษฏิ์ สัง ขะวร หัว หน้า ฝ่ ายส่ ง น้ า และบ ารุ ง รัก ษาที่ ๔
(ปากตะคลอง)และเจ้าหน้าที่ดาเนินการกาจัดวัชพืชและผักตบชวาในคลองสาโรงและ
ได้รับการสนับสนุ นเรือตัดวัชพืชจากองค์การบริหารส่วนตาบลบางบ่อเข้าร่ วมกาจัด
วั ช พื ช บริ เ วณ ประตู ร ะบายน้ ากลางคลองส าโรง ต าบลบางบ่ อ อ าเภอบางบ่ อ
จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการส่งน้ า,ระบายน้ าในคลองให้ไหลได้
สะดวกรวดเร็ว และช่วยแก้ไขปั ญหาเรื่องคุณภาพน้ าเพื่อการเกษตร ให้กับประชาชน
ในพื้ นที่

๒
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ สานักงานชลประทานที่ ๑๑ ดาเนินการประสาน
เทศบาลนครปากเกร็ ด มาฉี ด พ่ น ยาฆ่ า เชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19)
บริเวณ อาคารสานักงานชลประทานที่ ๑๑ ชั้นล่าง อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เพื่ อ ป้ องกั น การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19)
ให้กบั บุคลากรและผูม้ าติดต่อราชการ บริเวณ สานักงานชลประทานที่ ๑๑

๓
กาจัดวัชพืชและผักตบชวา ณ คลองลากฆ้อน

วันอังคารที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายอาภากร สนิ กะวาที ผูอ้ านวยการ
โครงการส่งน้ าและบารุงรักษาพระยาบรรลือ สานักงานชลประทานที่ ๑๑ มอบหมายให้
เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ าและบารุ งรักษาพระยาบรรลือ ดาเนิ นการกาจัดวัชพืชและ
ผั ก ตบชวา ณ คลองลากฆ้ อ น ต าบลสามเมื อ ง อ าเภอลาดบั ว หลวง จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นการแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ า
ให้กบั ประชาชน และเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ า

ลงพื้นที่เก็บวัชพืช และผักตบชวา
บริเวณคลองทวีวฒ
ั นา

๔

วันพุธที่ ๒๖ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นายสุ ชาติ อิ นทร์ปรุ ง ผูอ้ านวยการ
โครงการส่งน้ าและบารุ งรักษาพระพิมล สานักงานชลประทานที่ ๑๑ มอบหมายให้
นายกิ ตติ คุณ เรื องรัง สี หัวหน้า ฝ่ ายส่ง น้ าและบ ารุ ง รัก ษาที่ ๑ พร้อมด้วยเจ้า หน้า ที่
ได้นาเรือนวัต กรรมลงพื้ นที่เ ก็ บ วัชพื ช และผัก ตบชวา บริ เ วณคลองทวี วัฒ นา และ
คลองพระพิมล เพื่อเป็ นการแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อนของประชาชน และป้ องกั น
ไม่ให้เกิดน้ าเน่าเสียในคลอง เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ าให้ดียิ่งขึ้ น

เฝ้าติดตามสถานการณ์น้าพื้นที่
จังหวัดสมุทรปราการ

๕

กรมชลประทาน เฝ้ าติดตามสถานการณ์น้ าพื้ นที่จงั หวัดสมุทรปราการ ภายหลัง
เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวันที่ ๒๖ -๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีน้ า
ท่ ว มขัง รอการระบายและมี ป ริ ม าณน้ า สะสมในพื้ นที่ เ ป็ นจ านวนมาก ใน ๔ อ าเภอ ได้แ ก่
อาเภอบางบ่อ อาเภอบางพลี อาเภอบางเสาธง และอาเภอเมืองสมุทรปราการ
กรมชลประทาน โดยโครงการส่งน้ าและบารุงรักษาชลหารพิจิตร ได้เข้าให้ความ
ช่วยเหลือและบริหารจัดการน้ าภายในพื้ นที่จงั หวัดสมุทรปราการ โดยได้ดาเนินการเปิ ดเครื่อง
สูบน้ าบริเวณแนวคลองชายทะเล จานวน ๙ แห่ง สามารถระบายน้ าสะสมตั้งแต่วันที่ ๒๖ – ๒๙
สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้เป็ นจานวน ๕๒ ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่ งที่ผ่านมาได้มีการระบายน้ าสะสม
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ เป็ นจานวนกว่า ๓๖๕ ล้านลูกบาศก์เมตร
ทั้งนี้ กรมชลประทานจะเร่งระบายน้ าในพื้ นที่จังหวัดสมุ ทรปราการออกสู่ทะเล
โดยเร็ว ซึ่งแนวโน้มและการคาดการณ์สถานการณ์น้ าในปั จจุบนั พบว่าระดับน้ าเริ่มทรงตัว คาด
ว่ าหากไม่ มีฝนตกในพื้ นที่จังหวัดสมุ ทรปราการเพิ่มขึ้ น สถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
พร้ อ มกั น นี้ ยั ง ไ ด้ มี ก ารประสาน งานร่ ว มกั บ กรม ป้ องกั น และบรรเทาสา ธารณภั ย
จัง หวั ด สมุ ท รปราการ และอ าเภอที่ เ กี่ ย วข้อ ง เพื่ อ ด าเนิ น การแจ้ง เตื อ นประชาชนใน พื้ นที่
ในลาดับต่อไป

๖
กรมชลประทานติดตัง้ เครือ่ งสูบน้าเพิ่ม
เร่งระบายน้าท่วมขังในพื้นที่
จังหวัดสมุทรปราการอย่างต่อเนื่อง

๗
กรมชลประทานติดตัง้ เครือ่ งสูบน้าเพิ่ม
เร่งระบายน้าท่วมขังในพื้นที่
จังหวัดสมุทรปราการอย่างต่อเนื่อง

กรมชลประทาน เร่ ง ระบายน้ า ที่ ท่ว มขัง ในพื้ นที่ จ ัง หวัดสมุ ท รปราการ
อย่างต่อเนื่ อง เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ าเพิ่มเติม พร้อมกับใช้สถานี สูบน้ าที่ต้งั อยู่ตลอด
แนวคลองชายทะเล เร่งระบายน้ าออกจากพื้ นที่ให้เข้าสู่ปกติโดยเร็วที่สุด
นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิ ดเผยภายหลังลงพื้ นที่ไป
ติดตามสถานการณ์น้ าท่วมในพื้ นที่จงั หวัดสมุทรปราการว่าปั จจุบนั ยังคงมีน้ าท่วมขังใน
พื้ นที่ ๔ อาเภอของจังหวัดสมุทราปราการ ได้แก่ อ.บางบ่อ อ.บางพลี อ.บางเสาธง และ
อ.เมืองสมุทรปราการ ระดับน้ าสูงประมาณ ๒๐ – ๓๐ เซนติเมตร ส่วนที่ล่มุ ต ่าระดับน้ า
ท่วมสูงประมาณ ๕๐ เซนเมตร ขณะนี้ ระดับน้ าเริ่มทรงตัวแล้ว หากไม่มีฝนตกหนักลง
มาเพิ่ม คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน ๒-๓ วันนี้
ส าหรั บ การช่ ว ยเหลื อ และบริ ห ารจั ด การน้ าภายในพื้ นที่ จ ั ง หวั ด
สมุทรปราการ นั้น สานักเครื่องจักรกล ได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ าเพิ่มเติมอีก ๖ เครื่อง
บริเวณประตูระบายน้ า(ปตร.)ชลหารพิจติ ร เพื่อเสริมศักยภาพในการระบายน้ าให้ไหล
ลงสู่ ท ะเลอ่ า วไทยให้เ ร็ ว ยิ่ ง ขึ้ น พร้อ มกัน นี้ ยัง เดิ น เครื่ อ งสู บ น้ า บริ เ วณแนวคลอง
ชายทะเล ๙ แห่ง เพื่อเร่งระบายน้ าออกสู่ทะเลให้ได้ไม่นอ้ ยกว่าวันละ ๒๐ ล้าน ลบ.ม.
ส่วนน้ าที่ไหลจากพื้ นที่ตอนบนผ่านคลองพระองค์ไชยานุชิต ได้ประสานให้โครงการส่ง
น้ า และบ ารุ ง รัก ษาพระองค์ไชยานุ ชิ ต ให้ตัด ยอดน้ า บางส่วนไปลงแม่ น้ า บางปะกง
ที่จงั หวัดฉะเชิงเทรา เพื่อลดปริมาณน้ าที่จะไหลลงสู่พื้นที่จงั หวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้
ได้ประสานงานกับสานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ และ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ ง เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์แ จ้ง เตื อ นประชาชนในพื้ นที่ ท ราบถึ ง
สถานการณ์น้ าอย่างต่อเนื่องต่อไปแล้ว

๘
กาจัดวัชพืชคลองแคราย

วัน ที่ ๒๓ - ๒๗ สิ ง หาคม ๒๕๖๔ นายปิ ยะ ลื ออุติ กุ ลวงศ์ ผู อ้ านวยการ
โครงการส่งน้ าและบารุงรักษาภาษีเจริญ มอบหมายให้นายอรรถพล สุขโข หัวหน้าฝ่ าย
ส่งน้ าและบารุงรักษาที่ ๒ ดาเนิ นการกาจัดวัชพืชคลองแคราย กม. ๐+๖๐๐ ถึง กม.
๐+๘๕๐ พิ กัด ๑๓.๖๔๖๖,๑๐๐.๓๑๙๓ ต าบลแคราย อ าเภอกระทุ่ ม แบน จัง หวั ด
สมุทรสาคร เพื่อเพิ่มความสามารถการระบายน้ าในคลองให้ไหลได้สะดวกรวดเร็ ว
ป้ องกัน น้ า ท่วมขัง ในพื้ นที่เ กษตรกรและชุ ม ชน โดยใช้แ รงงานของฝ่ ายส่ ง น้ า และ
บารุงรักษาที่ ๒ จานวน ๑๐ ราย เรือนวัตกรรม จานวน ๑ ลา

มอบน้าดื่มกรมชลประทานช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
น้าท่วม

๙

วันอังคารที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายฐิติกร ศรีนิติวรวงศ์
ผูอ้ านวยการโครงการชลประทานสมุทรปราการ นายภูมิวิทย์ นารถสกุล หัวหน้ าฝ่ าย
วิศวกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานสมุทรปราการ ร่วมมอบน้ าดื่มกรม
ชลประทานช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยน้ าท่วม จานวน ๗๕ แพค ให้แก่ นายไพรัตน์ จั ่นมุย้
รองประธานสภาเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ผูแ้ ทนรับมอบพร้อมคณะ ณ โครงการ
ชลประทานสมุทรปราการ ตาบลบางปูใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

๑๐
เก็บขยะและวัชพืชในคลองเปรมประชากร

วัน อัง คารที่ ๓๑ สิ ง หาคม ๒๕๖๔ นายโบว์แ ดง ทาแก้ว ผู อ้ านวยการ
โครงการส่งน้ าและบารุงรักษารังสิตใต้ สานักงานชลประทานที่ ๑๑ ได้มอบหมายให้
ฝ่ ายส่งน้ าและบารุ งรักษาที่ ๑ ประสานงานร่วมกับเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
ดาเนินการเก็บขยะและวัชพืชในคลองเปรมประชากร ณ บริเวณสถานีสูบน้ าเปรมใต้
ตาบลหลักหก อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เพื่อป้ องกันไม่ให้น้ าเน่าเสีย และ
เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ าในช่วงฤดูน้ าหลาก

๑๑
สาระน่าร ้ ู

