


เรื่อง      หน้า 

กิจกรรมน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคต   1 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร 
ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 3 
รัชกาลท่ี 5 “วันปิยมหาราช” 
ตรวจเยี่ยมให้ก าลังใจราษฎร ท่ีได้รับผลกระทบจากอุทกภัย   5 
ลงพื้นท่ีติดตามการบริหารจัดการน้ า ลุ่มน้ าเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง  6 
การเตรียมรับน้ าเหนือหลาก ติดต้ังเครื่องสูบน้ า เพื่อสูบเร่งระบายน้ า ออกทะเลอ่าวไทย  7 
การเตรียมรับน้ าเหนือหลาก น าเครื่องผลักดันน้ ามาติดตั้งท่ีจุด ประตูระบายน้ าบึงฝร่ัง  8 
ชป.เร่งระบายน้ าในแม่น้ าท่าจีน ลดปริมาณน้ าในแม่น้ าเจ้าพระยา   9 
บรรยายสรุปสถานการณ์น้ าและการบริหารจัดการน้ า    12 
ตรวจเยี่ยมและรับทราบปัญหาการบริหารจัดการน้ า เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกรณีฝนตกหนัก 13 
ลงพื้นท่ีร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เพ่ือป้องกันและเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์น้ า 14 
ช่วยชาวบ้านและเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น บรรจุกระสอบทราย เพ่ือเป็นแนวป้องกันน้ าเข้าสู่พื้นท่ี  15 
ติดตามการบริหารจัดการน้ าฝ่ังตะวันออก    16 
ร่วมกรอกกระสอบทราย เพ่ือน ากระสอบทรายเรียง เป็นแนวป้องกันน้ าล้น  17 
ติดตามการบริหารจัดการน้ าฝ่ังตะวันออก    18 
ลงพื้นท่ีติดตามสถานการณ์น้ า     19 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นท่ีเพ่ือตรวจ การติดต้ังเรือผลักดันน้ าของกองทัพเรือ  20 
บริเวณคลองลัดโพธิ ์
ตรวจการติดต้ังเรือผลักดันน้ า ณ ท้ายประตูระบายน้ าคลองลัดโพธิ ์   21 
ตรวจเย่ียมและติดตามความก้าวหน้า งานก่อสร้างโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพสถานีสูบน้ าภาษีเจริญ 22 
เพ่ือเตรียมพร้อมรับมือกรณีฝนตกหนัก 
ลงพื้นท่ีติดตามการบริหารจัดการน้ าฝ่ังตะวันตก     23 
รองทวีศักดิ์ฯ ลงพื้นท่ีติดตามสถานการณ์น้ า ในแม่น้ าเจ้าพระยา เขตพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรี  24 
ลงพื้นท่ี ติดตามการบริหารจัดการน้ า    25 
 



เรื่อง      หน้า 
 
ติดตามการบริหารจัดการน้ าฝ่ังตะวันตก    26 
ด าเนินการซ่อมแซมเครื่องสูบน้ า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ   27 
ลงพื้นท่ีติดตามการบริหารจัดการน้ า ฝั่งตะวันตก    28 
ชี้แจงสถานการณ์น้ าในพื้นท่ี     29 
ตรวจราชการในเขตพื้นท่ีต าบลบางกรวย    30 
สาระน่ารู้      31 



วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 8.30 น. นายยงยส  เนียมทรัพย์ รองผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่ 11 
เป็นประธานจัดกิจกรรมน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ  
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 ด้วยการจัดพิธี 
วางพวงมาลา และพิธีกล่าวน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี นายธานินทร์  พิทักษ์วงศ์ ผู้อ านวยการ 
ส่วนเคร่ืองจักรกล นางพนาวัลย์  ผาสุก ผู้อ านวยการส่วนบริหารทั่วไป พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่
ของส านักงานชลประทานที่ 11 เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณ 
หน้าอาคารส านักงานชลประทานที่ 11 

1 



2 



วันที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 7.30 น. นางพนาวัลย์  ผาสุก ผู้อ านวยการส่วนบริหารทั่วไป พร้อมด้วย  
นางเสนาะ  เพ็ชร์พราว  หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ นางสาวยุพยงค์  ช่ืนอุระ หัวหน้าฝ่ายธุรการ 
ส านักงานชลประทานที่ 11 เป็นผู้แทนส านักงานชลประทานที่ 11 กรมชลประทาน เข้าร่วมวางพวงมาลา 
ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 “วันปิยมหาราช” 
เพื่อเป็นการน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  เนื่องจากวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันปิยมหาราช  
และเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยวางพวงมาลา  
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ส านักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี
(สนามบินน้ า) อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
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วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นายยงยส  เนียมทรัพย์ รอง ผส.ชป.11 มอบหมายให้ นายชัชชม ชมประดิษฐ์ 
ผจบ . ช ป . 1 1  แ ล ะ น า ย ชุ ติ มั น ต์  ส กุ ล พ ร า ห มณ์  ผคบ . รั ง สิ ต เ ห นื อ  ล งพื้ น ที่ ใ ห้ ก า ร ต้ อ น รั บ 
ศ.พิ เศษ ดร.อเนก เหล่าธรรมทัศน์ รมต.กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
และ ดร.รอยล จิตรดอน ประธานคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า (องค์การมหาชน) เพื่อตรวจ
เย่ียมให้ก าลังใจราษฎร ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และรับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ าลุ่มเจ้าพระยา 
แม่น้ าป่าสัก และแนวเส้นทางการระบายน้ าคลองระพีพัฒน์ในเขตพื้นที่โครงการฯรังสิตเหนือ ณ ที่ท า การ 
อบต.บึงช าอ้อ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 
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วันท่ี 2 ตุลาคม 2564 นายประพิศ  จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ดร.ทวี ศักดิ์  ธนเดโชพล รองอธิบดี 
ฝ่ายบ ารุงรักษา กรมชลประทาน พร้อมคณะ ลงพื้นท่ีติดตามการบริหารจัดการน้ าลุ่มน้ าเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง 
บริ เวณโครงการส่ง น้ า และบ ารุ งรักษา ป่ าสัก ใต้  พื้ น ท่ี เขื่ อนพระราม 6 และประตูร ะบายน้ าพระนารายณ์ 
และพื้นท่ี ประตูระบายน้ าพระศรีเสาวภาค คลองหกวาสายล่าง และติดตามการบริหารจัดการ เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์น้ า
และบริหารจัดการน้ าในช่วงฤดูน้ าหลาก ปี 2564 โดยมี นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อ านวยการส านักงานชลประทานท่ี 10 นาย
พงษ์ศักดิ์ ฤทธิสมิต ผู้อ านวยการส านักงานชลประทานท่ี 13 รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานชลประทานท่ี 11 
นายยงยส  เนียมทรัพย์ รองผู้อ านวยการส านักงานชลประทานท่ี 11 พร้อมด้วย นายชัชชม  ชมประดิษฐ์ ผู้อ านวยการ
ส่วนบริหารจัดการน้ าและบ ารุงรักษา ผู้อ านวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมลงพื้นท่ีติดตาม
การบริหารจัดการน้ าลุ่มน้ าเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างดังกล่าว 
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วันที่  3 ตุลาคม 2564 โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษารังสิตใต้ ส านักงานชลประทานที่ 11  
ได้ประสานทางส านักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน เพื่อน าเครื่องสูบน้ า มาติดตั้งที่กลางคลองหกวา  
เพื่อสูบเร่งระบายลงไปคลอง 13 สายล่าง /ผ่าน ประตูระบายน้ าบึงฝรั่ง ส่งต่อให้ โครงการ 
พระองค์ไชยานุชิต สูบออกแม่น้ าบางปะกง/และโครงการชลหารพิจิตร สูบออกทะเลอ่าวไทยต่อไป 
(จะช่วยพื้นที่คลอง 1-12 เขต อ.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี นอกเหนือจากสูบออกที่ปากคลอง 
1/3/4 ลงคลองรังสิตไปออกปากแม่น้ าเจ้าพระยา) เพื่อพร่องน้ าในพื้นที่ รอร่องมรสุมที่กรมอุตุ 
คาดการณ์จะผ่านกลางเดือน ตุลาคม 2564 นี้ 
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วันที่  3 ตุลาคม 2564 เวลา 14.20 น. โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษารังสิต ใต ้
ส านักงานชลประทานที่ 11 ได้ประสานให้ ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ า ส านักเครื่องจักรกล  
น าเครื่องผลักดันน้ ามาติดต้ังที่จุด ประตูระบายน้ าบึงฝรั่ง จ านวน 4 ชุด 
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วันที่ 3 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล  
รองอธิ บดี ฝ่ ายบ า รุ งรั กษา ลงพื้ นที่ ตรวจเ ย่ี ยมการบริ หารจั ดการน้ า เพื่ อ เตรี ยมความ พร้ อม  
ในสถานการณ์ น้ าหลากโดยลงพื้ นที่ บริ เวณแม่ น้ าท่ าจี น หน้ าอ า เภอนครชั ยศรี  จั งหวั ดนครปฐม  
ลงพื้นที่โครงการแก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัย อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอเมืองจังหวัด
สมุทรส าคร แล ะลงพื้ นที่ สถ านี สู บน้ า ภ า ษี เ จ ริญ อ า เภอกร ะทุ่ ม แบน จั งหวัดสมุทรสาคร โดย มี 
นายพงษ์ศักดิ์ ฤทธิสมิต ผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่ 13 รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงาน
ชลประทานที่ 11 นายยงยส เนียมทรัพย์ รองผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่ 11 นายสากล ชลคีรี 
ผู้อ านวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร (บรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ าในเขตจังหวัดสมุทรสาคร) 
นายปิยะ ลืออุติกุลวงศ์ ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าฯภาษีเจริญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ 
นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้บริหารจัดการน้ า เจ้าพระยา 
ฝั่งตะวันตก เพื่อลดปริมาณน้ าในแม่น้ า เจ้าพระยาโดยการเร่งระบายน้ าลงสู่แม่น้ าท่าจีน และบริหารจัดการน้ า 
แมน่้ าท่าจีนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยการใช้คลองที่มีในพื้นที่เป็นคลองรับน้ าเพื่อการระบายน้ า เร่งระบายน้ า
ในพ้ืนที่ผ่านประตูระบายน้ าและเครื่องสูบน้ าถาวรบริเวณริมแม่น้ าท่าจีน นอกจากนี้ ยังได้เร่งระบายน้ าออกจากพื้นที่
แก้มลิงผ่านประตูระบายน้ าและสถานีสูบน้ าคลองมหาชัยลงสู่ทะเล เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ า จะ
ท าการพร่องน้ าในคลองมหาชัยให้ต่ ากว่าตลิ่ง0.3-0.5 เมตร และเดินเคร่ืองสูบน้ าที่สถานีสูบน้ าคลองมหาชัย 
และปตร.คลองหวายลิงใหญ่ เสริมในช่วงน้ าทะเลหนุน พร้อมกับเร่งระบายน้ าในคลองสายหลัก เพื่อรองรับ
ปริมาณน้ าจากพื้นที่ชุมชนด้วย 



ในการนี้ อธิบดีกรมชลประทาน ได้ก าชับให้โครงการชลประทานในพื้นที่บริหารจัดการน้ าร่วมกันอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบให้น้อยที่สุด ตามข้อสั่งการของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
พร้อมทั้งหมั่นตรวจสอบความมั่นคงของอาคารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน จัดเตรียมเคร่ืองจักรเคร่ืองมือ  
และเจ้าหน้าที่ประจ าจุดพื้นที่เสี่ยง รวมถึงเร่งก าจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ าบริเวณประตูระบายน้ า ต่างๆ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ าให้ไหลสะดวกมากย่ิงข้ึน 

10 



11 



วันที่ 4 ตุลาคม  2564 นายฐิติกร ศรีนิติวรวงศ์ ผู้อ านวยการโครงการชลประทานสมุทรปราการ พร้อมด้วย
นายภูมิวิทย์ นารถสกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายสืบสกุล แสนเตปิน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาที่ 1 
ให้การต้อนรับ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด
สมุทรปราการ พร้อมบรรยายสรุปสถานการณ์น้ า และการบริหารจัดการน้ า ณ ห้องประชุมประตูระบายน้ า 
คลองลัดโพธ์ิ   ต าบลทรงคนอง อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

12 



วันที่ 4 ตุลาคม 2564 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย  นายอาวุธ  วิเชียรฉาย  
ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร นายประยงค์ บุญมีรอด  ผู้ช่วยหัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัดสมุทรสาคร  นายอ าเภอเมืองสมุทรสาคร และนายอ าเภอบ้านแพ้ว ตรวจเย่ียมและรับทราบปัญหา 
การบริหารจัดการน้ า เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกรณีฝนตกหนัก ณ บริเวณประตูระบายน้ าบางยาง อ าเภอบ้านแพ้ว
และประตูระบายน้ าคลองสี่วาพาสวัสดิ์ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร โดยนายสากล ชลคีรี ผู้อ านวยการโครงการ
ชลประทานสมุทรสาคร และนายปิยะ ลืออุติกุลวงศ์ ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาภาษีเจริญ  
รายงานการบริหารจัดการน้ าลุ่มน้ าเจ้าพระยา ลุ่มน้ าท่าจีน รวมทั้งการบริหารจัดการประตูระบายน้ าและสถานีสูบน้ า
ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร 

13 



วันที่ 4 ตุลาคม 2564 นายปิยะ ลืออุติกุลวงศ์ ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาภาษีเจริญ พร้อมด้วย 
นายอรรถพล  สุขโข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาที่  2 และเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ ร่วมกับ  
นายณรงค์  รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และนายสากล  ชลคีรี ผู้อ านวยการโครงการชลประทาน
สมุทรสาคร โดยร่วมลงพื้ นที่ ดู ง าน ณ สถานีสูบน้ าคลองสี่ ว าพาสวัสดิ์  ต าบลนาดี  อ า เภอ เมือง  
จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อป้องกันและเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์น้ าต่อไป 

14 



วันที่  4 ตุลาคม 2564 นายทรงพล สวยสม ผู้อ านวยการโครงการชลประทานนนทบุรี มอบหมายให้  
นาย ไตรทิ พ ย์  มั งก โ รทั ย  หั วหน้ าฝ่ า ยจั ดสรรน้ า แล ะ ป รับป รุ งร ะบบชลปร ะท าน  น า เ ค ร่ื องดื่ ม 
พร้อมเจ้ าหน้ าที่  ลงพื้นที่บ ริเวณวัดบางจาก ช่วยชาวบ้ านและเจ้ าหน้ าที่ท้องถิ่นบรรจุกระสอบทราย 
เพื่อเป็นแนวป้องกันน้ าเข้าสู่พื้นที่ 

15 



วันที่ 5 ตุลาคม 2564 นายยงยส  เนียมทรัพย์ รองผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่ 11 และเจ้าหน้าที่
ส านักงานชลประทานที่ 11 ลงพื้นที่ ติดตามการบริหารจัดการน้ าฝั่งตะวันออก ตั้งแต่คลองบางขนากท่าไข่  
คลอง 17 16 15 14 13  ประตูระบายน้ าพระศรีเสาวภาค  พระศรีศิลป์ ในเขตความรับผิดชอบของโครงการ 
ส่งน้ าและบ ารุงรักษารังสิตเหนือ และโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ส านักงานชลประทานที่ 11 
เพื่อเฝ้าระวังและบริหารจัดการน้ าในช่วงฤดูน้ าหลาก ปี 2564 

16 



วันที่  5 ตุลาคม 2564 นายปิยะ ลืออุติกุลวงศ์ ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาภาษีเจริญ  
มอบหมายให้ นายอรรถพล  สุขโข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาที่ 2 น าเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาที่ 2 
ร่วมกรอกกระสอบทรายกับ เจ้ าหน้ าที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่ า เสา เพื่อน ากระสอบทราย เ รียง 
เป็นแนวป้องกันน้ าล้นข้าม ทรบ. ยายเชย  ในเขตพื้นที่ ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 

17 



วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายสุรชาติ มาลาศรี 
ผู้อ านวยการส านักบริหารโครงการ รักษาการผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการน้ าแล ะอุทกวิทยา  
นายนิคม สุคันธพฤกษ์  ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางย่ีหน ส านักงานชลประทานที่ 11 
นายรุ่งโรจน์  พึ่งอ่อน หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายสาโรจน์ ศรีชัย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาที่ 1  
พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามแนวทางการรับน้ าเข้าพื้นที่ลุ่มต่ าทุ่งเจ้าเจ็ด เพื่อตัดยอดน้ าแม่น้ าเจ้าพระยา  
ก่อนไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่าง ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ เหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพของอาคารชลประทาน  
รวมถึงความเหมาะสมในการใช้พื้นที่ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน 
บริเวณรอบทุ่งแต่อย่างใด 18 



วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 17.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม พร้อมด้วย  
นายปภินวิช ละอองแก้ว หัวหน้ าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ  
นายฐิติกร ศรีนิติวรวงศ์ ผู้อ านวยการโครงการชลประทานสมุทรปราการ นายชวลิต ทรงกิตติ นายอ าเภอ 
บางบ่อ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ า โดยมี นายภูวดล ค าพุฒ ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา 
ชลหารพิจิตร ให้การต้อนรับและช้ีแจงรายงานสถานการณ์น้ าในล าคลองต่างๆ เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาบริหารจัดการ
น้ าไม่ให้เกิดน้ าท่วมในพื้นที่ รวมทั้งการพร่องน้ าเตรียมความพร้อมรับมือหากเกิดเหตุการณ์ฝนตกหนัก 
เพื่อป้องกันน้ าท่วมในพื้นที่ซึ่งจะส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหายกับประชาชน ณ โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา
ชลหารพิจิตร ต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 19 



วันที่ 7 ตุลาคม  2564 นายฐิติกร ศรีนิติวรวงศ์ ผู้อ านวยการโครงการชลประทานสมุทรปราการ มอบหมายให้ 
น ายสื บสกุ ล  แสน เตปิ น  หั วหน้ าฝ่ า ยส่ งน้ า แ ล ะ บ า รุ ง รั กษ าที่  1  ร่ วมต้ อน รับก ารลงพื้ น ที่ ข อง  
พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะฯ เพื่อตรวจการติดตั้งเรือผลักดันน้ า 
ของกองทัพเรือ พร้อมทั้งบรรยายสรุปรายงานสถานการณ์น้ า ณ บริเวณประตูระบายน้ าคลองลัดโพธ์ิ  
ต าบลทรงคนอง อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 20 



วันที่ 7 ตุลาคม  2564 นายฐิติกร ศรีนิติวรวงศ์ ผู้อ านวยการโครงการชลประทานสมุทรปราการ พร้อมด้วย 
นายภูมิวิทย์ นารถสกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายสืบสกุล แสนเตปิน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาที่ 1  
ให้การต้อนรับ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมเจ้าหน้าที่กองทัพเรือและหัวหน้า
ส่วนราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตรวจการติดตั้งเรือผลักดันน้ า ณ ท้ายประตูระบายน้ าคลองลัด โพธ์ิ 
ต าบลทรงคนอง อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

21 



วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และนายอ าเภอเมืองสมุทรสาครตรวจเย่ียมและติดตามความก้าวหน้างาน
ก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ าภาษีเจริญ ต าบลตลาดกระทุ่มแบน อ าเภอกระทุ่มแบน  
จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกรณีฝนตกหนัก โดย นายปิยะ ลืออุติกุลวงศ์ ผู้อ านวยการ
โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาภาษีเจริญ พร้อมด้วย นายสากล ชลคีรี ผู้อ านวยการโครงการชลประทาน
สมุทรสาคร นายผดุงศักดิ์ ผ้าเจริญ ผู้อ านวยการก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 11 และ นายอรรถพล สุขโข 
หัวหน้าฝ่ายบ ารุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาภาษีเจริญ พร้อมรายงานการบริหารจัดการน้ า 
ลุ่มน้ าท่ าจีน  รวมทั้ งก ารบริหารจัดการประตูร ะบายน้ า และสถานีสูบน้ า ในพื้ นที่ จั งหวัด สมุทรสาคร 
เพื่อป้องกันและเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์น้ าต่อไป 22 



วันที่ 18 ตุลาคม 2564 นายยงยส  เนียมทรัพย์  รองผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่ 11 พร้อมด้วย 
นายนิคม  สุคันธพฤกษ์ ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาเจ้าเจ็ด บางย่ีหน และเจ้าหน้าที่ส านักงาน
ชลประทานที่ 11 ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ าฝั่งตะวันตก เขตพื้นที่รับผิดชอบของโครงการส่งน้ า 
และบ ารุงรักษาเจ้าเจ็ด บางย่ีหน ส านักงานชลประทานที่ 11 เพื่อเฝ้าระวังและบริหารจัดการน้ าในช่วงฤดูน้ าหลาก  
ปี 2564 

23 



วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายประยูร เย็นใจ 
ผู้เช่ียวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ าและบ ารุงรักษา) นายปกรณ์ สุตสุนทร ผู้เช่ียวชาญ 
ด้ านที่ปรึกษาอุทกวิทยา นายทรงพล  สวยสม ผู้อ านวยการโครงการชลประทานนนทบุ รี  ส านักงานชลประทานที่  11 
นายโยธิน ศรีสารคาม ผู้อ านวยการส่วนเคร่ืองจักรกลสูบน้ า นายอภิชาติ วัฒนาอุดมชัย ผู้อ านวยการส่วน
เคร่ืองจักรกลไฟฟ้า นายสมหมาย บุญกาญจน์ ผู้อ านวยการส่วนยานพาหนะและขนส่ง ส านักเคร่ืองจักรกล  
และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ าและการบริหารจัดการน้ าในแม่น้ าเจ้าพระยา เขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี  
บริเวณสถานีสูบน้ าบางกรวย สถานีสูบน้ าคลองอ้อมนนท์ สถานีสูบน้ าบางบัวทอง และสถานีปากคลองพระอุดม 
หลังมีปริมาณฝนตกเพิ่มในพื้นที่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา  เพื่อให้การบริหารจัดการน้ าสอดคล้องกับสถานการณ์
และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถลดผลกระทบที่เกิดกับประชาชนใหไ้ด้มากที่สุด 

24 



วันที่  19  ตุ ล าคม 2564 น ายยงยส เนี ยมท รัพย์  รองผู้ อ านวยการส านั กง านชลประท านที่  11 
และนายอาภากร สนิกะวาที ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพระยาบรรลือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  
ลงพื้นที่ ติดตามการบริหารจัดการน้ าบริเวณประตูระบายน้ าคลองพระอุดม ประตูระบายน้ าซอยคลองตรง  
ประตูระบายน้ าล าโพ ประตูระบายน้ าล ารี ประตูระบายน้ าปลายคลองขุดใหม่ และพื้นที่ลุ่มต่ าริมคลองพระพิมล  
ในเขตความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพระยาบรรลือ ส านักงานชลประทานที่  11  
เพื่อเตรียมพร้อมกับสถานการณ์น้ าที่เพิ่มขึ้นและแนวทางในการบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 นายยงยส  เนียมทรัพย์ รองผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่ 11  และ
เจ้ าหน้ าที่  ของส านักงานชลประทานทึ่  11 ร่วมลงพื้นที่กับนางสาวสุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขต3 เพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ าฝั่งตะวันตก เขตพื้นที่
รับผิดชอบของโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพระพิมล ส านักงานชลประทานที่ 11 โดยมีนายกิตติคุณ เรืองรังษ ี
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพระพิมล ให้ขัอมูลและช้ีแจงสถานการณ์ เพื่อ
เฝ้าระวังและบริหารจัดการน้ าในช่วงฤดูน้ าหลาก ปี 2564 
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วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายธานินทร์ พิทักษ์วงศ์ ผู้อ านวยการส่วนเคร่ืองจักรกล ส านักงานชลประทานที่ ๑๑ 
มอบหมายให้นายพิเชษฐ สว่างปาน หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ า นายณรงค์ชัย แสนพรรณ หัวหน้าฝ่าย 
ซ่อมสร้างและบ ารุงรักษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนเคร่ืองจักรกล และว่าที่ร้อยตรี สุทธิพันธ์  รอดเนียม  
หัวหน้ าฝ่ ายช่างกล โครงการส่งน้ าและบ า รุงรักษาพระพิมล ร่วมด า เนินการซ่อมแซมเค ร่ืองสูบ น้ า 
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สถานีสูบน้ าพระพิมล ๑ ต าบลบางเลน อ า เภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  
เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฤดูน้ าหลากนี้ 
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วันที่  20  ตุ ล าคม 2564 น ายยงยส เนี ยมท รัพย์  รองผู้ อ านวยการส านั กง านชลประท านที่  11  
และนายสุ ชาติ   อิ นทร์ ปรุ ง ผู้ อ านวยการโครงการส่ งน้ าและบ ารุ งรั กษาพระพิ มล นายยงยุ ทธ วงษาไฮ  
ผู้ อ านวยการ โครงการก่ อสร้ าง ส านั กงานชลประทานที่ 11 พร้ อมด้ วย หั วหน้ าฝ่ าย เจ้ าหน้ าที่ 
ส านั กงานชลประทานที่  11 แ ล ะ โ ค ร ง ก า ร  ล งพื้ น ที่ ติ ด ต า ม ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร น้ า ฝั่ ง ต ะ วั น ต ก 
ที่ ป า ก ค ล อ ง ท วี วั ฒ น า  เ ข ตพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง โ ค ร ง ก า ร ส่ ง น้ า แ ล ะ บ า รุ ง รั ก ษ า พ ร ะ พิ ม ล 
ส านักงานชลประทานที่ 11 เพื่อเฝ้าระวังและบริหารจัดการน้ าในช่วงฤดูน้ าหลาก ปี 2564 28 



วันที่ 23 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ อินทร์ปรุง ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพระพิมล มอบหมายให้
นายกิตติคุณ เรืองรังษี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และช้ีแจง
สถานการณ์น้ า ในพื้นที่ แก่ ดร.ภณณัฏฐ์ ศรีอินทร์สุทธ์ิ สมาชิกสภาผู้ แทนราษฏร เขต 6 จ.นนทบุ รี  
และนางสาวสมทรง เจริญผล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลขุนศรี อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี  
ทั้งนี้ ได้มีกลุ่มผู้น าท้องถิ่น ประกอบด้วยก านัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ต าบลไทรน้อยและต าบลขุนศรี อ าเภอไทรน้อย 
จังหวัดนนทบุรี น าประชาชนในพื้นที่มาช่วยกรอกกระสอบทราย และท าแนวกั้นน้ าคลองพระพิมลอีกด้วย 
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วันที่ 23 ตุลาคม 2564 นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นางสาวอโรชา นันทมนตรี  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ตรวจราชการในเขตพื้นที่ต าบลบางกรวย และประตูระบายน้ าคลองบางกรวย 
โดยมีนายสุรศักดิ์ วิชินโรจน์จรัล นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย พร้อมด้วยคณะ และนายทรงพล สวยสม 
ผู้อ านวยการโครงการชลประทานนนทบุรี ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ได้ร่วมรับฟังปัญหารอยร่ัวของเขื่อนริมน้ า
เจ้าพระยา ซึ่งเป็นสาเหตุท าให้น้ าจากแม่น้ าเจ้าพระยาไหลซึมเข้ามาภายในคลองบางกรวย พร้อมทั้งรายงาน 
การบริหารจัดการน้ าของประตูระบายน้ าคลองบางกรวย และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่
ต าบลบางกรวย 
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