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ปภ.บูรณาการทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมป้องกัน – แก้ไขปัญหาอุทกภัยเข้มขันครอบคลุมทุกมิติ 
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  ฤดูฝนปี พ.ศ. 2564 จะมีปริมาณฝนมากกว่าปีที่ผ่านมา โดยช่วงกลางฤดูจะมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีแนวโน้มที่พายุหมุน
เขตร้อนเคลื่อนตัวผ่านประเทศไทย ท าให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมาก จึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดน  าท่วมฉับพลัน น  าป่าไหลหลาก 
และน  าล้นตลิ่ง รัฐบาลห่วงใยประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยในช่วงฤดูฝน จึงได้สั่งการกองบัญชาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารภัยแห่งชาติ โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร หน่วยทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างครอบคลุมทุกมิติ 
ดังนี  
 เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยเข้มข้น 
 เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภัย ติดตำมสภำพอำกำศ สถำนกำรณ์น้ ำ และปัจจัยเสี่ยงเชิงพื้นที่ผ่ำนกำรบูรณำ
กำรภำรกิจ 3 หน่วยงำน เพื่อร่วมกันวิเครำะห์คำดกำรณ์ ประเมินแนวโน้มสถำนกำรณ์ และจ้งเตือนภัยล่วงหน้ำ 
 เชื่อมโยงระบบการแจ้งเตือนภัยวดเร็วและทั่วถึง โดยแจ้งเตือนข้อมูล แนวโน้มกำรเกิดสถำนกำรณ์ภัยแก่กองอ ำนวยกำร
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในพื้นที่ เพื่อประสำนกำรปฏิบัติ ก ำหนดแนวทำง และขั้นตอนในกำรเตรียมพร้อมรับมือสถำนกำรณ์ภัย
ล่วงหน้ำ เน้นสร้ำงกำรรับรู้แก่ประชำชน วิธีปฏิบัติตนอย่ำงปลอดภัยผ่ำนทุกช่องทำง อำทิ สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน และหอกระจำย
ข่ำว 
 ปรับแผนเผชิญเหตุอุทกภัยระดับจังหวัด วำงกลไกำรปฏิบัติตำมโครงสร้ำงของศูนย์บัญชำกำรเหตุกำรณ์จังหวัด  
พร้อมก ำหนดหน่วยงำนรับผิดชอบ แบ่งมอบภำรกิจ และช่องทำงกำรสื่อสำรอย่ำงชัดเจน รวมถึงปรับปรุงข้อมูลพื้นที่ 
เสี่ยงอุทกภัยในระดับหมู่บ้ำนชุมชนให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน รวมถึงเตรียมพร้อมอุปกรณ์และเครื่องจักรกล 
ด้ำนสำธำรณภัยจำกทุกภำคส่วนให้พร้อมใช้งำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและเหมำะสมกับสภำพพื้นที่ พร้อมทั้งก ำหนดพื้นที่
ปลอดภัย เส้นทำงอพยพและจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วครำวเพื่อรองรับกรณีมีกำรอพยพประชำชนให้สอดคล้องกับมำตรกำรป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 ของกระทรวงสำธำรณสุข 
 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน  าและเพิ่มพื นที่รองรับน  า โดยเร่งขุดลอกคู คลอง ดูดโคลนเลน ท ำควำมสะอำด 
ร่องน้ ำและท่อระบำยน้ ำ ก ำจัดสิ่งกีดขวำงและเปิดทำงน้ ำ เพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ ำหลำกในช่วงที่มีฝนตกหนัก และวำงแนวทำง
ในกำรเชื่อมเส้นทำงน้ ำไปยังแหล่งกักเก็บน้ ำ เพื่อส ำรองน้ ำไว้ใช้กรณีเกิดภำวะฝนทิ้งช่วง 
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 ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของแหล่งกักเก็บ
น  าและพนังกันน  า เพื่อให้สำมำรถรองรับน้ ำกรณีฝนตกหนัก 
มีน้ ำไหลเข้ำหรือไหลผ่ำนปริมำณมำกได้ รวมถึงสร้ำงควำม
เชื่อมั่นด้ำนควำมปลอดภัยของแหล่งกักเก็บน้ ำแก่ประชำชน 
  บูรณาการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัยรวดเร็ว 
  จัดตั งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับจังหวัด 
อ าเภ และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินระดับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์กลำงในกำรอ ำนวยกำร ประสำน
กำรปฏิบัติ ระดมสรรพก ำลังและทรัพยำกรในกำรเผชิญเหตุ
และช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่  
  เร่งระบายน  าท่วมขังอย่างเต็มก าลัง โดยระด
เครื่องจักรกลของหน่วยงำนต่ำงๆ ก ำจัดสิ่งกีดขวำงทำงน้ ำ และ
เปิดทำงน้ ำไหล ติดตั้งเครื่องสูบน้ ำเพิ่มประสิทธิภำพกำร

ระบำยน้ ำ รวมถึงสนธิก ำลังฝ่ำยปกครอง ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน และประชำชนจิตอำสำเฝ้ำระวังน้ ำท่วมและก ำจัดสิ่งกีดขวำงทำง
น้ ำในพื้นที่ส ำคัญ อำทิ เขตชุมชน เขตเศรษฐกิจ และโรงพยำบำล  
 
 จัดชุดปฏิบัติการดูแลผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกมิติ  
มุ่งดูแลกำรด ำรงชีพเป็นหลัก อำทิ กำรจัดตั้งโรงครัวพระรำชทำน 
จัดหำอำหำร และน้ ำดื่มแจกจ่ำย จัดศูนย์พักพิงชั่วครำวรองรับ
ผู้ประสบภัย กำรดูแลสุขภำพอนำมัยและรักษำพยำบำล รวมถึงกำร
แจกจ่ำยถุงยังชีพให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนอย่ำงต่อเนื่อง 
 ฟื้นฟูพื นที่ประสบภัย กรณีบ้ำนเรือนเสียหำย ให้บูรณำ
กำรทีมช่ำงประชำรัฐ โดยสนธิก ำลังหน่วยทหำร ตรวจ สถำนศึกษำ 
ประชำชนจิตอำสำ และเครือข่ำยช่ำงด ำเนินกำรซ่อมแซมบ้ำนเรือน 
กรณีเส้นทำงคมนำคมเสียหำย ให้จัดเจ้ำหน้ำที่อ ำนวยกำรจรำจร 
จัดหำยำนพำหนะให้บริกำรในกำรเดินทำงแก่ประชำชน รวมถึงเร่ง
ซ่อมแซมเส้นทำงให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 
 
 
 
 ทั งนี  กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 
ได้บูรณาการทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมรับมือและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างเข้มข้น มุ่งบริหารจัดการน  าอย่างเป็นระบบ 
เชื่อมโยงการแจ้งเตือนภัยเข้าถึงทุกพื นที่เสี่ยงอย่างรวดเร็ว และเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มก าลัง 
เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างครอบคลุมทุกมิติ 
 



ปีที่: 41 ฉบับที่: 2140
วันที่: ศุกร์ 20 - พฤหัสบดี 26 สิงหาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 7(ล่างขวา)

โฆษณา: บกปภ.ช. บูรณาการจังหวัดเตรียมพร้อม รับมือสถานการณ์ภัยในช่วงฤดูฝน

รหัสข่าว: C-210820031053(20 ส.ค. 64/04:06) หน้า: 1/1

Matichon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 370

Col.Inch: 11.10 Ad Value: 4,107 PRValue : 12,321 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23222
วันที่: ศุกร์ 20 สิงหาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 12

หัวข้อข่าว: ยิง'วิศวะ'ปางตาย! ฉุนตำหนิขาดงาน

รหัสข่าว: C-210820039130(19 ส.ค. 64/08:34) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 49.75 Ad Value: 109,450 PRValue : 328,350 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26244
วันที่: ศุกร์ 20 สิงหาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 11(บนขวา)

คอลัมน์: เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: ปภ.ยิงเพื่อนยันมีปัญหา

รหัสข่าว: C-210820035071(19 ส.ค. 64/07:15) หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 8.87 Ad Value: 9,757 PRValue : 29,271 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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นายกฯ ติดตามน ้าท่วม "เชียงราย" ก้าชับ 76 จังหวัด บริหารน ้าตลอดฤดฝูน 

ไทยรัฐออนไลน์ - Politicsอัพเดต 1 วันท่ีแล้ว • เผยแพร่ 1 วันท่ีแล้ว 

  โฆษกรัฐบาล เผย นายกรัฐมนตรี 
ตดิตามสถานการณ์น ้าท่วม "เชียงราย" 
มอบมหาดไทย ก้าชับ 76 จังหวัดติดตาม 
และวางแผนบริหารจัดการน ้าตลอดฤดูฝนนี  

  นำยอนุชำ บูรพชัยศรี โฆษกประจ ำ

ส ำนักนำยกรัฐมนตรี เปิดเผยว่ำ พลเอก

ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม ติดตำม

สถำนกำรณ์น้ ำท่วมในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรำย ซึ่งล่ำสุดนำยประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่ำรำชกำร จ.เชียงรำย ได้รำยงำนว่ำ 

สถำนกำรณ์น้ ำในพ้ืนที่เชียงรำยทั้ง 8 อ ำเภอ กลับสู่ภำวะปกติ รวมทั้งไม่กระทบต่อกำรด ำเนินกำรควบคุมกำรแพร่

ระบำดโควิด-19 และกำรให้บริกำรฉีดวัคซีนโควิด-19 กับประชำชนในพื้นท่ียังท ำได้ต่อเนื่อง เนื่องจำกไม่ได้เป็น

พ้ืนที่คลัสเตอร์  

  ทั้งนี้ นำยกรัฐมนตรี ยังได้มอบหมำยกระทรวงมหำดไทยก ำชับทั้ง 76 จังหวัด และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

ติดตำมสถำนกำรณ์น้ ำเพ่ือวำงแผนจัดกำรน้ ำตลอดฤดูฝนนี้  

  ส ำหรับสถำนกำรณ์น้ ำท่วมในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรำย ที่ได้รับผลกระทบ ได้กลับเข้ำสู่สภำวะปกติแล้ว โดยใน

พ้ืนที่อ ำเภอเชียงของ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ ำส ำหรับระบำยน้ ำ อ ำเภอแม่สำย ระดับน้ ำ ณ 

สะพำนมิตรภำพกลับเข้ำสู่ภำวะปกติแล้ว รวมทั้งที่อ ำเภอแม่ฟ้ำหลวง ได้ด ำเนินกำรแก้ไขดินโคลนสไลด์และเสำไฟที่

ล้มปิดถนนเรียบร้อยแล้วเช่นกัน ในส่วนอ ำเภอแม่จัน ผู้ว่ำรำชกำร และองค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ สมำคมใน

พ้ืนที่ ได้ให้ควำมช่วยเหลือเบื้องต้นท ำให้สถำนกำรณ์กลับเข้ำสู่ภำวะปกติ ทั้งนี้ สถำนกำรณ์น้ ำท่วมในพ้ืนที่จังหวัด

เชียงรำย มำจำกเหตุฝนตำมฤดูกำล แต่เนื่องจำกมีปริมำณน้ ำฝนจ ำนวนมำกตกบริเวณดอยที่สูง และไหลลงพ้ืนที่ลุ่ม 

ซึ่งหัวหน้ำส่วนรำชกำรในระดับท้องถิ่น ได้แจ้งเตือนประชำชนล่วงหน้ำ รวมทั้งเข้ำไปช่วยเหลือประชำชนในพื้นที่เกิด

เหตุทันท ีขณะเดียวกัน จังหวัดได้เปิดกิจกรรมจิตอำสำพระรำชทำน “เรำท ำดี ด้วยหัวใจ” ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว

ด้วย ทั้งนี้ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ยังยืนยันว่ำ สถำนกำรณ์น้ ำท่วมในพ้ืนที่ไม่กระทบต่อกำรด ำเนินกำรป้องกันและกำร

ควบคุมกำรแพร่ระบำดของจังหวัด เนื่องจำกพ้ืนที่น้ ำท่วมไม่มีคลัสเตอร์เสี่ยง หลังจำกนี้จังหวัดจะยังคงติดตำม

สถำนกำรณ์น้ ำอย่ำงต่อเนื่องและจะได้รำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบต่อไป 

  นำยอนุชำฯ กล่ำวว่ำ นำยกรัฐมนตรี ย้ ำให้ทุกหน่วยงำนในพ้ืนที่ติดตำมสถำนกำรณ์น้ ำและคำดกำรณ์ฝนอย่ำง

ใกล้ชิด โดยใช้ข้อมูลทรัพยำกรน้ ำให้เป็นประโยชน์ เพ่ือวำงแผนท ำงำนเชิงป้องกันก่อนเกิดผลกระทบโดยเฉพำะกำร

แจ้งเตือน รวมถึงสื่อสำรสร้ำงกำรรับรู้ให้ประชำชนในพ้ืนที่ได้ทรำบสถำนกำรณ์น้ ำล่วงหน้ำด้วย. 
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นายกฯจี้มท.ก้าชับผู้ว่าฯ เกาะติดภัยพิบัติใกลช้ิด วางแผนรับมือน้้าทว่ม 
สยำมรัฐอัพเดต 1 วันที่แล้ว • เผยแพร่ 1 วันที่แล้ว • สยำมรัฐออนไลน์ 

 

"โฆษกรัฐบาล"เผย"นายกฯ" เฝ้าติดตามสถานการณ์น้้า

ท่วม จ.เชียงราย อย่างใกล้ชิด พร้อมมอบหมายให้

กระทรวงมหาดไทยก้าชับ 76 จังหวัดติดตาม และ

วางแผนบริหารจัดการน้้าตลอดฤดูฝนนี ้

  เมื่อวันที่ 18 ส.ค.64 นำยอนชุำ บูรพชัยศรี โฆษก

ประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี เปดิเผยว่ำ พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่ำกำร

กระทรวงกลำโหม ไดต้ิดตำมสถำนกำรณน์้ ำท่วมในพื้นที่ จ.

เชียงรำย อย่ำงใกลช้ิด ภำยหลงั นำยประจญ ปรชัญ์สกุล ผวจ.เชียงรำย ได้รำยงำนสถำนกำรณน์้ ำท่วมในพื้นที่ จ.เชียงรำย ทัง้ 

8 อ ำเภอ ว่ำ ขณะนี้ได้กลบัสู่ภำวะปกติแล้ว ไม่กระทบต่อกำรด ำเนินกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดโควิด-19 และกำรให้บริกำร

ฉีดวัคซีนโควิด-19 กับประชำชนในพื้นที่ยังท ำได้ต่อเนื่อง เนื่องจำกไม่ได้เป็นพืน้ที่คลสัเตอร์ ทั้งนี้ นำยกฯ ยังได้มอบหมำย

กระทรวงมหำดไทยก ำชบัทั้ง 76 จังหวัด และหน่วยงำนที่เก่ียวข้องติดตำมสถำนกำรณ์น้ ำเพื่อวำงแผนจัดกำรน้ ำตลอดฤดูฝนนี้ 

ส ำหรับสถำนกำรณ์น้ ำท่วมในพืน้ที่จ.เชียงรำยที่ได้รบัผลกระทบ ได้กลับเข้ำสูส่ภำวะปกติแล้ว โดยในพื้นที่อ ำเภอเชียงของ 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ ำส ำหรับระบำยน้ ำ อ ำเภอแม่สำย ระดบัน้ ำที่สะพำนมิตรภำพกลับเข้ำสู่

ภำวะปกติแลว้ รวมทั้งที่อ ำเภอแม่ฟ้ำหลวง ไดด้ ำเนนิกำรแก้ไขดินโคลนสไลด์และเสำไฟที่ล้มปดิถนนเรียบร้อยแล้วเช่นกนั ใน

ส่วนอ ำเภอแม่จัน ผู้วำ่รำชกำร และองค์กำรปกครองส่วนท้องถิน่ มูลนิธิ สมำคม ในพื้นที่ ได้ให้ควำมช่วยเหลือเบื้องต้นท ำให้

สถำนกำรณ์กลบัเข้ำสู่ภำวะปกต ิอย่ำงไรก็ตำม สถำนกำรณน์้ ำทว่มในพื้นที่ จ.เชียงรำย มำจำกเหตุฝนตำมฤดูกำล แต่

เนื่องจำกมีปริมำณน้ ำฝนจ ำนวนมำกตกบริเวณดอยที่สูง และไหลลงพืน้ที่ลุ่ม ซึ่งหัวหนำ้ส่วนรำชกำรในระดับท้องถิ่น ได้แจ้ง

เตือนประชำชนล่วงหนำ้ รวมทั้งเข้ำไปช่วยเหลือประชำชนในพืน้ที่เกิดเหตุทันที ขณะเดียวกัน จังหวัดได้เปิดกิจกรรมจิตอำสำ

พระรำชทำน "เรำท ำดี ด้วยหัวใจ" ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วดว้ย ทั้งนี้ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ยงัยืนยันว่ำ สถำนกำรณน์้ ำท่วมใน

พื้นที่ไม่กระทบต่อกำรด ำเนนิกำรป้องกันและกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดของจังหวัด เนื่องจำกพืน้ที่น้ ำท่วมไม่มีคลัสเตอร์เสี่ยง 

หลังจำกนี้จังหวัดจะยังคงตดิตำมสถำนกำรณน์้ ำอย่ำงต่อเนื่องและจะได้รำยงำนให้ผูบ้ริหำรทรำบต่อไป 

  นำยอนชุำฯ กลำ่วต่อว่ำ นำยกฯ ย้ ำให้ทุกหน่วยงำนในพื้นที่ติดตำมสถำนกำรณ์น้ ำและคำดกำรณ์ฝนอย่ำงใกลช้ิด 

โดยใช้ข้อมูลทรัพยำกรน้ ำให้เป็นประโยชน์ เพื่อวำงแผนท ำงำนเชิงป้องกันก่อนเกิดผลกระทบโดยเฉพำะกำรแจ้งเตือน รวมถึง

สื่อสำรสร้ำงกำรรับรู้ให้ประชำชนในพื้นที่ได้ทรำบสถำนกำรณ์น้ ำล่วงหนำ้ด้วย 
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ปีที่: - ฉบับที่: 26244
วันที่: ศุกร์ 20 สิงหาคม 2564
Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1

หน้า: 3(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: สั่งมท.กำชับ76จว.วางแผนจัดการน้ำ

รหัสข่าว: C-210820035092(19 ส.ค. 64/07:29) หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 11.62 Ad Value: 24,402 PRValue : 73,206 คลิป: สี่สี(x3)
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อบจ.ปทุมฯ นครรังสิต ร่วมกรมชลเร่งขุดลอกคลองเก็บผักตบชวารับน ้าเหนอืป้องกันน ้าท่วมปทุมฯ 
77kaodedเผยแพร่ 12 ช่ัวโมงท่ีผำ่นมำ • 77 ข่ำวเด็ด 
 

ปทุมธานี อบจ.ปทุมธานี ทน.รังสิต ร่วมกรมชลเร่งขุดลอกคลองเก็บผักตบชวารับ
น ้าเหนือป้องกันน ้าท่วมปทุมฯ 

  ที่บริเวณคลองสำม ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี พล.ต.ท.ค ำรณ

วิทย์ ธูปกระจ่ำง นำยก อบจ.ปทุมธำนี , ร.ต.อ.ดร.ตรลีุพธ์ ธูปกระจำ่ง 

นำยกเทศมนตรีนครรังสิต และ นำยชุติมันต์ สกลุพรำหมณ์ ผู้อ ำนวยกำรโครงกำรส่ง

น้ ำและบ ำรุงรักษำรังสติเหนือ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้ก ำลังใจเจำ้หน้ำที่กรมชลประทำนด ำเนินกำรก ำจดัผักตบชวำท่ีได้ขึ้นอยู่เตม็คลอง 

พร้อมขุดลอกคลองเพื่อรับน้ ำเหนอื ป้องกันน้ ำท่วมจังหวัดปทุมธำน ี
 

ด้ำน พล.ต.ท.ค ำรณวิทย์ ธูปกระจำ่ง นำยก อบจ.ปทุมธำนี กล่ำวว่ำ ขอบคุณกรมชลประทำน โดยเฉพำะท่ำนเฉลมิชัย ศรีอ่อน 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขณะนี้แม่น้ ำในที่อ ำเภอหนองเสือ 

ระยะทำงยำว 4 กิโลเมตร ส่วนคลองสิบสองก ำลังท ำให้เป็นต้นแบบ ระยะทำง

ยำว 22 กิโลเมตร เมื่อท ำเสร็จแลว้จะเคลื่อนย้ำยไปคลองสิบต่อไป ซึ่งผมและ

ทีมงำนจะต้องไปดูที่คลองสิบสองหำกจุดไหนท ำไมด่ีจะต้องให้เจ้ำหน้ำท่ีมำ

ด ำเนินกำรแต่งเพิ่ม ในส่วนของพื้นที่เทศบำลนครรังสิตทำงกรมชลประทำนได้

น ำเครื่องจักรมำช่วยขุดลอกคลอง โดยได้ด ำเนินกำรไปแล้วบำงส่วน 

 
  ส่วน ร.ต.อ.ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่ำง นำยกเทศมนตรีนครรังสิต 
กล่ำวว่ำ ในเบื้องต้นทำงเทศบำลนครรังสติได้ด ำเนินกำรเก็บตัดหญ้ำแต่งภูมิ
ทัศน์ไปบำงส่วน ซึ่งในส่วนหลักท่ีทำงกรมชลประทำนมำช่วยเก็บผักตบชวำ
ขุดลอกคูคลอง เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้โปร่งโล่ง หลังจำกน้ีจะไปพัฒนำบริเวณ
คลองหนึ่งเพิ่มเตมิ ผมเชื่อว่ำอีกไมน่ำนคลองรังสิตของเรำจะสะอำด 
เนื่องจำกเรำได้แรงสนับสนุนจำกหลำย ๆ ฝ่ำย โดยเฉพำะท่ำนนำยก อบจ.

ปทุมธำนี ที่ท่ำนมองเห็นกำรบูรณำกำรร่วมกัน เพื่อปรับปรุงแม่น้ ำล ำคลองในจังหวัดปทุมธำนี เพรำะวำ่แม่น้ ำล ำคลองมีควำมส ำคญั
ต้องพี่น้องชำวจังหวัดปทุมธำนีเป็นอย่ำงมำก 

  นอกจำกน้ียังเป็นกำรรองรับน้ ำเหนือที่จะมำถึงนี้ จึงต้องเร่งด ำเนินกำรคลองทุกสำยในจังหวัดปทุมธำนี ผมคำดว่ำในอนำคต

เรำจะไดเ้ห็นคลองในจังหวัดปทุมธำนีกลับมำสะอำดใสเหมือนเดิม ทำงด้ำน นำยชุติมันต์ สกลุพรำหมณ์ ผู้อ ำนวยกำรโครงกำรส่งน้ ำ

และบ ำรุงรักษำรังสติเหนือ กลำ่วว่ำ ในส่วนของกรมชลประทำนไดร้บังบประทำนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท ำทุกคลองให้เป็น

คลองใสน้ ำสวย และร่วมมือกับท้องถิ่น ท่ำนนำยก อบจ.ปทุมธำนี นำยกเทศมนตรีนครรังสิต และองคก์ำรบริหำรส่วนท้องถิ่นต่ำง ๆ ได้

ประสำนงำนร่วมบรูณำกำรร่วมกันอย่ำงดี ขอขอบคุณที่ทุกฝ่ำยให้ควำมร่วมมือกับทำงกรมชลประทำนด้วยดี. 
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ปีที่: - ฉบับที่: 26244
วันที่: ศุกร์ 20 สิงหาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 2

หัวข้อข่าว: บิ๊กตู่ไม่ท้อแท้ จ่อคลายล็อกดาวน์

รหัสข่าว: C-210820004044(20 ส.ค. 64/04:49) หน้า: 1/4

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 214.43 Ad Value: 450,303 PRValue : 1,350,909 คลิป: สี่สี(x3)
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หน้า: 1(ล่างขวา), 2
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Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 214.43 Ad Value: 450,303 PRValue : 1,350,909 คลิป: สี่สี(x3)
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