
จลุสารขา่ว 
ส านกังานชลประทานที ่๑๑ 

ปทีี ่๒ ฉบบัที ่๙ 

ประจ าเดอืน มนีาคม ๒๕๕๘ 

ประชุมคณะท างานปรับเกลี่ยอัตราก าลังพนักงานราชการ         ประชุมหวัหน้าฝ่ายส่งน  าและบ ารุงรักษา 

  บริจาคโลหิตวันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘   ประชุมคณะท างานเทคโนโลยีสารสนเทศ สชป.๑๑ 



สารบญั 

ขา่วประชาสมัพนัธ ์                หนา้ 

๑. เมือ่วนัพธุที ่๑๑ มนีาคม ๒๕๕๘  นายสมศกัดิ ์ เกตจุ านงค์  ผูอ้ านวยการ      ๑ 
ส านกังานชลประทานที่ ๑๑ เปน็ประธาน ประชมุคณะท างานปรบัเกลีย่อตัรา 
ก าลงัพนกังานราชการ 

๒. นายเทอดธรรม  วงศก์าฬสนิธุ ์ ผูอ้ านวยการสว่นจดัสรรน  าและบ ารงุรกัษา    ๒   
เปน็ประธาน  ประชมุหวัหนา้ฝา่ยสง่น  าและบ ารงุรกัษา 

๓. คณะขา้ราชการ และ เจา้หนา้ทีส่ านกังานชลประทานที ่๑๑ ส านกัวิจยัและ      ๓ 
พฒันา  ส านกัเครือ่งจกัรกล  ฝา่ยอาคารสถานที ่๒ และบคุคลทั่วไป รว่ม 
บรจิาคโลหติ ในวนัพฤหสับดทีี ่ ๕  มนีาคม  ๒๕๕๘ 

๔. นายเลอบญุ  อดุมทรพัย ์ หวัหนา้ฝา่ยบรหิารและจดัการน  า  ส านกังาน        ๔ 
ชลประทานที ่๑๑  เปน็ประธาน  ประชมุคณะท างานเทคโนโลยสีารสนเทศ  

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

            
           
        



 

 

 

 

เมื่อวันพุธที่ 11  มีนาคม 2558  เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์ เกตุจ านงค์   ผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่ 11 
เป็นประธานประชุมคณะท างานปรับเกลีย่อัตราก าลงัพนักงานราชการ  ส านักงานชลประทานที ่ 11  โดยมี  ผชช.ชป.11 และ 
ผู้อ านวยการส่วน ผู้อ านวยการโครงการฯ ฝบท.ชป.11 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ส านักงานชลประทานที่ 11 

 

 

 

 

 

 

เมือ่วนัพธุที ่๑๑ มนีาคม ๒๕๕๘  นายสมศกัดิ ์ เกตจุ านงค ์
ผูอ้ านวยการส านกังานชลประทานที ่๑๑ เปน็ประธาน
ประชมุคณะท างานปรบัเกลีย่อตัราก าลงัพนกังานราชการ 
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นายเทอดธรรม  วงศ์กาฬสินธ์ุ  ผู้อ้านวยการส่วนจัดสรรน ้าและบ้ารุงรักษา  เป็นประธาน  ประชุมหัวหน้าฝ่าย
ส่งน ้าและบ้ารุงรักษา  เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษา / โครงการชลประทาน ประจ้าปีงบประมาณ 2558  ในวันพฤหัสบดี ที่  5  
มีนาคม  2558  เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุม 1  ส้านักงานชลประทานที่ 11 

 

 

นายเทอดธรรม  วงศก์าฬสนิธุ ์ ผูอ้ านวยการสว่น
จดัสรรน  าและบ ารงุรกัษา  เปน็ประธาน  ประชมุหัวหนา้
ฝา่ยสง่น  าและบ ารงุรกัษา 

๒ 



 

 

 

 

 

คณะข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ส านักงานชลประทานที่ 11  ส านักวิจัยและพัฒนา  ส านักเครื่องจักรกล  ฝ่ายอาคารสถานที่ 
2 และบุคคลทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต ในวันพฤหัสบดีที่  5  มีนาคม  2558  ณ  บริเวณหน้าที่ท าการส านักงานชลประทาน
ที่ 11  โดยรถบริการจากศูนย์บริการโลหิตสภากาชาดไทย  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะขา้ราชการ และ เจา้หนา้ทีส่ านกังานชลประทานที ่๑๑ 
ส านกัวจิยัและพัฒนา  ส านกัเครือ่งจกัรกล  ฝา่ยอาคาร
สถานที่ ๒ และบคุคลทั่วไป รว่มบรจิาคโลหติ ในวนั
พฤหสับดทีี ่ ๕  มนีาคม  ๒๕๕๘     

๓ 



 

 

 

 

 

นายเลอบุญ  อุดมทรัพย ์ หัวหน้าฝ่ายบรหิารและจัดการน ้า  ส้านักงานชลประทานที่ ๑๑  เป็นประธาน 
ประชุมคณะท้างานเทคโนโลยสีารสนเทศ ครั งที่ ๒/๒๕๕๘  เมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558 ณ ห้อง
ประชุมสถานการณ์น ้า ชั น 2 ส้านักงานชลประทานที่ ๑๑ เวลา ๑๐.00น. 

                                                                                                                                                                                                                               

 

 

นายเลอบญุ  อดุมทรพัย ์ หวัหนา้ฝา่ยบรหิาร
และจดัการน า้  สา้นกังานชลประทานที ่๑๑  
เปน็ประธาน  ประชมุคณะทา้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ธรรมะใหข้อ้คดิ 

SARAONEONE.BLOGSPOT.COM 

SARAONEONE.BLOGSPOT.COM 
PANTIP.COM 

๕ 



 

 

 

 

    

มุมหวัเราะ 
สาวลิ้นไก่สั้นแจ้งความกับต ารวจ 

สาว : อู๋อูกอ่มอ๋ืนอ่ะ(หนูถูกข่มขนืค่ะ) 
จ่า : ถูกข่มขนืเหรอ ! ใครท ารู้ม๊ัย 
สาว : ไอ้อู้อ่ะ (ไม่รู้ค่ะ) 
จ่า : ถูกข่มขนืกีค่รั้ง 
สาว : อ๋ามอ๊ังอ่ะ (สามครั้งค่ะ) 
จ่า : ครั้งแรกเปน็ไง? 
สาว : เอ็บอวดอ้วดอ๊าว (เจ็บปวดรวดร้าว) 
จ่า : ครั้งที่สองล่ะ? 
สาว : อวดแอบอวดอ๊อน (ปวดแสบปวดร้อน) 
จ่า : อ่า....แล้วครั้งที่สาม........ 
สาว : เอ้ิดเอินอะเอินใอ (เพลิดเพลินเจริญใจ) 
จ่า : แล้ว.....หล่อนจะมาแจ้งความท าไม!? 
สาว : อ้อ...เอ้าอู่อันอัง (ก็...เล่าสู่กันฟัง) 
จ่า : ....... 
 

  

ณ รา้นสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง 
ลูกค้า : คุณครับ มีผ้าอนามัยขายมั้ยครบั 
คนขาย : มีค่ะ จะซื้อไปให้แฟนใช้เหรอคะ 
ลูกค้า : ป่าวครับ ผมจะซือ้ใสเ่องนี่แหละครับ 
คนขาย : ท าไมอ่ะคะ 
ลูกค้า : พอดี ผมเป็นคนนอนไม่ค่อยหลับอ่ะครบั 
 แล้วเห็นเค้าบอกว่า ถ้าใส่แล้ว จะช่วยให้หลับสนิท
ตลอดคืน 
คนขาย : !!!!!!!!! 
 

SPOKEDARK.TV 

GREEDCARD.KAPOOK.COM 

www.JOKEJAMSAI.CO

M 

TWITTER.COM 
BARNSUAN PORPEANG.COM ๖ 



 

 

 

 

 

 กล้วยเป็นผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูง และยังมีสังกะสี เหล็ก กรดโฟลิก แคลเซียม และสารอาหารอ่ืนๆที่มี

ประโยชน์ต่อร่างกาย  กล้วย ยังมีเพกติน ซ่ึงช่วยให้ร่างกายขับของเสียออกได้เช่นเดียวกับแอปเปิล กล้วยมี

ปริมาณไวตามินบี6 เท่ากับตับ ( ในปริมาณน้้าหนักที่เท่ากัน ) กล้วยช่วยให้ระบบขับถ่ายท้างานได้ดีขึ้น 

 

 

 กีวีฟรุต มีไวตามินอีมากกว่าส้มถึง 2 เท่า มีกากไยมากกว่าแอปเปิล และมีไวตามินอีเท่ากับอโวคาโด ยังอุดม

ไปด้วยโพแทสเซียม ช่วยลดความดันโลหิต ลดความเครียด ความอ่อนเพลีย และช่วยให้ระบบทางเดิน

อาหารท้างานดีขึ้น  

 

 

 อุดมไปด้วยไวตามินซี เหล็ก โพแทสเซียม และ ไวตามินเอ ในมลรัฐแมสซาซูเซตส์ ประเทสสหรัฐอเมริกา 

จะไห้คนไข้ที่ป่วยเป็นโรคทางเดินปัสสาวะและนิ่วอดอาหาร ( fast ) ดื่มแต่น้้าแครนเบอร์รี่ ซ่ึงจะช่วยลด

แบคทีเรีย และบรรรเทาอาการป่วยลงได้โดยไม่มีผลข้างเคียง ใดๆ  

 

 

 

 

 

 องุ่นเป็นผลไม้ที่ให้พลังงาน ช่วยชะล้างท้าความสะอาดอวัยวะภายใน เหมาะ ส้าหรับผู้ป่วยที่เพิ่งฟื้นไข้ 
โรคโลหิตจาง ร่างกายอ่อนเพลีย โรคไขข้ออักเสบ และโรคเกาต์  การอดอาหารเพื่อล้างพิษด้วยการรับประทาน
องุ่นเพียงอย่างเดียวจะช่วยบ้าบัด โรคผิวหนัง โรคทางเดินปัสสาวะ โรคไขข้ออักเสบ โรคเกาต์ ส้าหรับผู้ที่
ต้องการลดน้้าหนักจะใช้วิธีการอดอาหารเพื่อล้างพิษ โดยรับประทานองุ่นเพียงอย่างเดียวทุกๆ 10 วัน  
ก็ได้ผลดีเช่นกัน ควรล้างองุ่นให้สะอาดเพราะมีสารจากยาฆ่าแมลงอยู่มาก   

สาระน่ารู ้ 
จากสชป.๑๑ 

HEALHERB.COM 
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ประชุมผู้บริหารส านักงานชลประทานที่ ๑๑  ประจ าเดือน ประชุมคณะท างานแข่งขันกีฬาภายในส านักงานชลประทานที่๑๑

ชลประทานท 

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติถวายพระเทพฯ 
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