
จุลสารข่าว 
ส านักงานชลประทานที่ ๑๑ 

ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๘ 

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

 

 

 

ประชุมผู้บริหารส านักงานชลประทานที่ ๑๑  ประจ าเดือน ประชุมคณะท างานแข่งขันกีฬาภายในส านักงานชลประทานท่ี๑๑

ชลประทานท 

โครงการปลูกต้นไมเ้ฉลิมพระเกียรติถวายพระเทพฯ    ประชุมการจัดการความรู้  ส านกังานชลประทานที่ ๑๑ 



สารบญั 

ขา่วประชาสมัพันธ์                หน้า 

๑.  นายสมศกัดิ ์ เกตจุ านงค ์  ผูอ้ านวยการส านกังานชลประทานที่ ๑๑ เปน็ประธาน      ๑ 
การประชมุผู้บรหิารส านกังานชลประทานที ่๑๑  ครัง้ที่ ๒/๒๕๕๘  วันพธุที ่ ๑๑    
กมุภาพันธ ์ ๒๕๕๘ 

๒. เมือ่วันพธุที ่ ๒๕  กมุภาพนัธ ์ ๒๕๕๘  นายสมัย  ธรรมสตัย์  ผูอ้ านวยการสว่น       ๒ 
วิศวกรรมบรหิาร  ส านกังานชลประทานที ่๑๑  เป็นประธาน  ประชมุคณะท างาน 
แขง่ขันกฬีาภายในส านกังานชลประทานที่ ๑๑ 

๓. เมือ่วันพฤหัสบดีที ่ ๑๒  กมุภาพันธ ์ ๒๕๕๘  นายทองธชั  เฟือ่งถ ี หวัหนา้ฝา่ย       ๓ 
ส่งเสรมิการใช้น้ า  และนายประสทิธิ์  มนต์เทวา  หวัหน้าฝ่ายวางแผนและแกไ้ข 
ปัญหาเรือ่งน้ า  พรอ้มดว้ยเจ้าหน้าที่  รว่มปลกูตน้ไมย้ืนต้น  เพือ่เฉลมิพระเกยีรติ   
สมเด็จพระเทพฯ 

๔. เมือ่วันพธุที ่ ๒๕  กมุภาพนัธ ์ ๒๕๕๘  นายสมัย  ธรรมสตัย์  ผูอ้ านวยการสว่น      ๔ 
วิศวกรรมบรหิาร  ส านกังานชลประทานที ่๑๑  เป็นประธาน  การประชมุ 
การจดัการความรู้ 

๕. ธรรมะใหข้อ้คดิ                 ๕  
๖. มมุหัวเราะ                 ๖ 
๗. สาระนา่รูจ้าก สชป.๑๑                ๗  

 

   

  

 



 

 

 

นายสมศักดิ์  เกตุจ านงค์  ผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่ 11  เป็นประธาน  การประชุมผู้บริหาร 
ส านักงานชลประทานที่ 11 ครั้งที่ 2/2558  วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558  ณ  ห้องประชุม 1  ส านักงาน
ชลประทานที่ 11  เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานในภาพรวมภายในส านัก และเร่งรัดการด าเนินงาน 

 

 

 

นายสมศักดิ์  เกตุจ านงค์   ผู้อ านวยการส านักงานชลประทานท่ี ๑๑ 
เป็นประธาน  การประชุมผู้บริหารส านักงานชลประทานท่ี ๑๑   
ครั้งท่ี 2/2558  วันพุธท่ี  11  กุมภาพันธ์  2558   

๑ 



 

 

 

 

เมื่อวันพุธที่  25  กุมภาพันธ์  2558  นายสมัย  ธรรมสัตย์  ผู้อ านวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร   ส านักงาน
ชลประทานที่ 11  เป็นประธาน  ประชุมคณะท างานแข่งขันกีฬาภายในส านักงานชลประทานที่ 11 
ครั้งที่ 1 / 2558  ณ ห้องประชุม 1  ส านักงานชลประทานที่ 11 

 

เมื่อวันพุธที่  25  กุมภาพันธ์  2558  นายสมัย  ธรรมสัตย์  
ผู้อ านวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร  ส านักงานชลประทานท่ี ๑๑  
เป็นประธาน  ประชุมคณะท างานแข่งขันกีฬาภายในส านักงาน
ชลประทานท่ี ๑๑   

๒ 



 

 

 

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  12  กุมภาพันธ์  2558  นายทองธัช  เฟ่ืองถี   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการใช้น ้า  และ 
นายประสิทธิ์  มนต์เทวา  หัวหน้าฝ่ายวางแผนและแก้ไขปัญหาเรื่องน ้า  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมปลูกไม้ผล
ยืนต้น เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงมี
พระชนมายุ  60 พรรษา  2  เมษายน  2558  ณ ที่ท้าการฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษาที่ ๒  ( ประตูระบายน ้า
ฉิมพลี )  จ.นนทบุรี  โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาพระพิมล   ส้านักงานชลประทานที่ 11 

 

  

 

เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี  ๑๒  กุมภาพันธ์  2558  นายทองธัช  เฟื่องถี  
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการใช้น ้า  และนายประสิทธิ์  มนต์เทวา  หัวหน้า  
ฝ่ายวางแผนและแก้ไขปัญหาเรื่องน ้า  พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ี  ร่วมปลูก
ต้นไม้ยืนต้น  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระเทพฯ 

 ๓ 



 

 

 

 

เมื่อวันพุธที่  25  กุมภาพันธ์  2558  นายสมัย  ธรรมสัตย์  ผู้อ านวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร   ส านักงาน
ชลประทานที่ 11  เป็นประธานการประชุมการจัดการความรู้ ส านักงานชลประทานที่ 11 ครั้งที่ 1/2558 ณ 

ห้องประชุม 1 ส านักงานชลประทานที่ 11  เวลา 13.30 น. 

  

 

 เมื่อวันพุธที่  25  กุมภาพันธ์  2558  นายสมัย  ธรรมสัตย์ 
 ผู้อ านวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร  ส านักงานชลประทานท่ี ๑๑ 
 เป็นประธานการประชุมการจัดการความรู้  

๔ 



 

 

 

 

 

 

ธรรมะใหข้อ้คดิ 

 ๕ 



 

 

 

 

 

มุมหัวเราะ 

     www.thai-comment.com 
     www.thai-funny.com 

     www.thai-funny.com 

     www.thai-funny.com www.thai.photocomment.blogspot.com ๖ 



 

 

 

 

พรกิไทยด ำ  มีสรรพคณุ  :  ช่วยให้เจริญอำหำร  ไล่แก๊สในกระเพำะ   
                              อำหำร  และช่วยบรรเทำไข้ 
 

 

   ลกูไขเ่นำ่ มีสรรพคุณ  :  บ ำรุงสมองและไตได้ดีที่สุดในบรรดำ  
                              ผลไม้ทั่วไป  มีแคลเซี่ยมสูง  บ ำรุง             
                              กระดูก 

 

 

ขมิ้น  มีสรรพคุณ  :  ก ำจัดสิว ฝ้ำ  ฆ่ำเชื้อรำ แบคทีเรีย ก ำจัด              
                     กลิ่นตัว แก้ผดผื่นคันตำมร่ำงกำย บ ำรุง      
                     ผิวพรรณให้ผ่องใสน่ิมนวล 
 
 
 

 
มะระขี้นก มีสรรพคุณ  :  แก้ไข้  ร้อนใน  เจริญอำหำร    
                         ช่วยลดระดับน้ ำตำลในเลือด     
                         บ ำรุงธำตุ เพิ่มภูมิคุ้มกันใน    
                        ร่ำงกำย ต้ำนเชื้อไวรัส    
                        แบคทีเรีย ฆ่ำพยำธิ ลดกำร    
                       อักเสบ 

สำระนำ่รูจ้ำก      
สชป.๑๑ 

๗ 
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