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คณะ Korea Rural Community Corporation (KRC) ได้เข้าดูงาน และฟังการบรรยายสรุปการบริหาร
จัดการน ้าในภาพรวมของ ส้านักงานชลประทานที่ 11 โดยมี นายพงศ์ศักดิ์  อรุณวิจิตรสกุล ผชช.ชป.11 และ
คณะ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการบริหารจัดการน ้า เพื่อให้เป็นไปตามที่กรมชลประทานได้ให้ความ
ร่วมมือทางวิชาการ ด้านการพัฒนาแหล่งน ้าและการชลประทานกับหน่วยงาน Korea Rural Community 
Corporation (KRC) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2557 – 29 เมษายน 2558 
ภายใต้หัวข้อการบริหารจัดการน ้าของประเทศไทย 

 

คณะ korea rural community corporation (krc) 
ได้เข้าดูงาน และฟังการบรรยายสรุปการบริหารจัดการน ้า  
ในภาพรวม ของส้านักงานชลประทานท่ี ๑๑ 
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ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และสรุปบทเรียนประเมินการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ (AAR) โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษา โครงการชลประทาน โดยมี ฝสบ.คป. 
ฝสบ.คบ. เข้าร่วมประชุม และ นายธีรชาติ  พันธุ์หอม(ฝงส.ชป.11) พร้อมด้วย นายทองธัช  เฟื่องถี 
(ฝชน.ชป.11) เป็นผู ้ด้าเนินการ เมื่อวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม 2 ส้านักงาน
ชลประทานที่ 11 

 

 

เม่ือวันอังคารที ่ 27  มกราคม 2558 นายธีรชาต ิ พันธุ์หอม 
(ฝงส.ชป.11) พร้อมด้วย นายทองธัช  เฟื่องถี (ฝชน.ชป.11)  
เปน็ผู้ด าเนินการ จดัประชุมเชิงปฏบิัตกิาร เพือ่แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ และสรปุบทเรียนประเมินการพฒันา
คณุภาพการบรกิารจัดการ(AAR) 
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เมื่อวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 นายสมศักดิ์  เกตุจ านงค์ ผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่ 11 
รักษาการ ผู้อ านวยการส านักเครื่องจักรกล เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามและเร่งรัดความก้าวหน้าการก่อสร้าง
อ่างเก็บน  าคลองพระสะทึง จังหวัดสระแก้ว โดยมี นายสัญชัย  เกตุวรชัย ท่านรองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง  
เป็นประธานในที่ประชุม ระหว่างทางได้เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการน  าอ่างเก็บน  าคลองสียัด จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

 

เม่ือวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 นายสมศักดิ์  เกตุจ านงค์ 
ผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่ 11 รักษาการ ผู้อ านวยการ
ส านั ก เ ค รื่ อ ง จัก รกล  เ ข้ า ร่ วมปร ะชุม เพื่ อ ติ ด ตาม เ ร่ ง รั ด
ความก้าวหน้าการก่อสร้างอ่างเก็บน  าคลองพระสะทึง 
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เมื่อวันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาพระยาบรรลือ จัดประชุมเกษตรกรศึกษา 
ดูงาน หัวข้อ “การเรียนรู้งานชลประทานของผู้น้าชุมชนและเกษตรกร” ณ ศูนย์มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ  
มาบเอื อง น้าโดย นายเสกสรร ทรัพย์เจริญ ฝจน.คบ.พระยาบรรลือ 

    

เม่ือวันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 โครงการส่งน า้และบ้ารุงรกัษา 
พระยาบรรลือ จัดประชุมเกษตรกรศกึษาดูงาน หัวข้อ “การเรียนรู้
งานชลประทานของผู้น้าชุมชนและเกษตรกร” ณ ศูนย์มูลนิธกิสิกรรม 
ธรรมชาติ มาบเอื อง  
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ธรรมะให้ข้อคิด 
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มุมหัวเราะ 

www.pantip.com Www.dek-d.com 

Www.thai-comment.com 

Www.thai-comment.com 

Www.thai-funny.com Www.bloggang.com ๖ 



 สาระน่ารู้จากสชป.๑๑ 

๗ 
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