




วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรม
ชลประทาน (ด้านบ ารุงรักษา) รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่ ๑๑ เข้าร่วมประชุม
ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น  า ผ่าน Video Conference จากกรมชลประทานสามเสน โดยมี  
นายสมัย ธรรมสัตย์ รองผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่ ๑๑ นายชัชชม ชมประดิษฐ์ ผู้อ านวยการ
ส่วนบริหารจัดการน  าและบ ารุ งรักษา นายวรชัย สุขผลธรรม ผู้ อ านวยการส่วนวิศวกรรม  
นายประพจน์ กระโจมแก้ว ผู้อ านวยการส่วนแผนงาน นายธานินทร์ พิทักษ์วงศ์ ผู้อ านวยการส่วน
เครื่องจักรกล พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และผู้ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม
ส านักงานชลประทานที่ ๑๑ 

ประชุมติดตาม และวิเคราะหส์ถานการณ์น  า 

๑ 



 วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน  
(ด้านบ ารุงรักษา) รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่ ๑๑ ประชุมมอบหมายหน้าที่ 
ให้แก่ รองผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่ ๑๑ ผู้อ านวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ของ
ส านักงานชลประทานที่ ๑๑ เพื่อให้การด าเนินงาน ของส านักงานชลประทานที่ ๑๑ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามนโยบายของ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมส านักงาน
ชลประทานที่ ๑๑ ในการนี  นายพงศ์ศักด์ิ อรุณวิจิตรสกุล อดีตผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่ ๑๑ 
ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย 

๒ 

ประชุมมอบหมายหน้าที่ 



ประชุมเพื่อหารือ แนวทางบริหารจัดการน  า  
แม่น  าเจ้าพระยา 

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายชัชชม ชมประดิษฐ์ ผู้อ านวยการส่วนบริหารจัดการน  าและ
บ ารุงรักษา เป็นประธานเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางบริหารจัดการน  าแม่น  าเจ้าพระยา เดือน 
ตุลาคม ๒๕๖๒ จากกรมชลประทาน สามเสน ประชุมผ่าน Video Conference ไปยังส านักงาน
ชลประทานที่ ๓ ๔ ๑๐ ๑๑ และ ๑๒ โดยมี นายศราวุธ สากล หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน  า พร้อม
ด้วย หัวหน้าฝ่าย และผู้ที่เก่ียวข้องของส านักงานชลประทานที่ ๑๑ ณ ห้องประชุมส านักงาน
ชลประทานที่ ๑๑ 

๓ 



จัดท าข้อมูล การใช้ประโยชน์ที่ดิน ด้านเกษตรกรรม  
ในระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ (GIS) 

 วันพุธที่  ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ หมู่ที่  ๓ ต าบลบางกอบัว อ าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ นายสุชาติ อินทร์ปรุง ผู้อ านวยการโครงการชลประทานสมุทรปราการ มอบหมายให้  
นายสืบสกุล แสนเตปิน  หัวหน้าฝ่ายส่งน  าและบ ารุงรักษาที่ ๑ นายศักดา หิมะพงษ์ นายช่างชลประทาน 
นายอรรถพล กองแกน นายช่างชลประทาน ลงพื นที่จัดท าข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านเกษตรกรรม  
ในระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ (GIS) และ เก็บข้อมูลและปัญหาต่างๆ เพื่อด าเนินการตามแนวทาง
บริหารจัดการน  าที่ดีต่อไป 

๔ 



กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาภูมิทัศน์ 
ริมฝั่งแม่น  าเจ้าพระยา 

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิ
ทัศน์ริมฝั่งแม่น  าเจ้าพระยา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว และวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
และเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา 
ประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญพร้อมคู่สมรส ผู้บัญชาการทหาร คณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรส ต ารวจและภริยา 
ผู้บริหารศูนย์อ านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและ
ภริยา หัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงและเทียบเท่า ปลัดกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา อธิบดีกรมเจ้าท่า โดยในการนี  ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยผู้บริหารกรมชลประทาน 
และ นายสัญญา  แสงพุ่มพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบ ารุงรักษา) รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการ
ส านักงานชลประทานที่ ๑๑ นายสมัย  ธรรมสัตย์ รองผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่ ๑๑ นายสุนัย  กุณฑลจินดา 
หัวหน้าฝ่ายโครงการพิเศษ ได้เข้าร่วมงาน ณ สวนสันติชัยปราการ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยกิจกรรมภายในงาน
ประกอบด้วย การฉีดล้างท าความสะอาดบริเวณเขื่อนริมแม่น  าเจ้าพระยา การขัดล้าง ทาสี ท าความสะอาด และทาสี
ทางเดินริมแม่น  า เก็บขยะ กวาดใบไม้ บริเวณสวนสันติชัยปราการต่อเนื่องไปจนถึงเชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า 

๕ 



งานร าลึก ๑๒ ปี มรณกาล หลวงพ่อปัญญานันทะภิกข ุ

๖ 

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒  เวลา ๙.๐๐ น. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในงานร าลึก ๑๒ ปี มรณกาล หลวงพ่อปัญญานันทะภิกขุ โดยมีผู้บริหาร
กระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในโอกาสนี  ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน 
นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบ ารุงรักษา นายสมัย  ธรรมสัตย์ รองผู้อ านวยการส านักงาน
ชลประทานที่ ๑๑ พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้อ านวยการส่วน ผู้อ านวยการโครงการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วม
ในพิธี และให้การต้อนรับรวมถึงมอบของที่ระลึก แก่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา  

โดยงานที่จัดขึ นประกอบด้วย การถวายจตุปัจจัยไทยธรรม การรับฟังเสวนาธรรม และพิธีบรรจุอัฐิ
หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ เพื่อประดิษฐานที่ฐานเจดีย์พุทธคยา ชั น ๕ อาคารปัญญานันทานุสรณ์  
วัดชลประธานรังสฤษด์ิ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 



วันอั งคารที่  ๘  ตุลาคม ๒๕๖๒  ดร .ทอง เปลว กอง จันทร์  อธิ บ ดีกรมชลประทาน  
พร้อมคณะ ลงพื นที่ ดูความพร้อมการระบายน  าประตูระบายน  าในเขตส านักงานชลประทานที่ ๑๑ ได้แก่ 
ประตูระบายน  า เชียงราก ปากคลองรังสิต สิงหนาท ๒ บางบัวทอง เพื่อเตรียมความพร้อมให้ปริมาณน  า
เป็นไปตามแผน พร้อมส าหรับพระราชพิธีอันส าคัญยิ่งของคนไทยที่จะมีขึ นในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
พระราชพิธีเสด็จพระราชด าเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค โดยมี นายสัญญา  
แสงพุ่มพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบ ารุงรักษา) รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการ
ส านักงานชลประทานที่ ๑๑ พร้อมด้วยนายสมัย ธรรมสัตย์ รองผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่ ๑๑ 
นายชัชชม ชมประดิษฐ์ ผู้อ านวยการส่วนบริหารจัดการน  าและบ ารุงรักษา ผู้อ านวยการโครงการ หัวหน้า
ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ในเขตส านักงานชลประทานที่ ๑๑ ที่เก่ียวข้องร่วมลงพื นที่เพื่อเตรียมความพร้อม
สถานการณ์น  า 

๗ 

อธิบดีกรมชลประทาน เตรียมความพร้อม 
ให้ปริมาณน  า เป็นไปตามแผน 



พิธีวางพวงมาลา  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ 

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ดร.ทวีศักดิ์  ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ “วันปิยมหาราช” เพื่อเป็นการน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  
พระผู้ให้ก าเนิดกรมชลประทาน และสืบสานประเพณีปฏิบัติอันดีงาม โดยมีนายเฉลิมเกียรติ  คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่าย
วิชาการ นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายบริหาร และส านักงานชลประทานที่  ๑๑ น าโดย นายสัญญา   
แสงพุ่มพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบ ารุงรักษา) รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงาน
ชลประทานที่ ๑๑ นายสมัย ธรรมสัตย์ รองผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่ ๑๑ นายสากล ชลคีรี ผู้อ านวยการโครงการ
ชลประทานสมุทรสาคร นายณัฐวรรธน์  ถิระวณิชยางกูล  ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารงุพระพิมล นายอุดม  คงช่วย 
ผู้อ านวยการโครงการก่อสร้าง พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ส านักงานชลประทานที่ ๑๑ เข้าร่วมพิธี  
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ กรมชลประทานสามเสน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิย
มหาราช พระผู้ทรงก่อก าเนิดการชลประทานสมัยใหม่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตั งกรมคลอง (กรมชลประทาน) ขึ นเมื่อ 
พ.ศ.๒๔๔๕ นับเป็นการเริ่มให้มีหน่วยราชการ ส าหรับปฏิบัติหน้าที่ในด้านพัฒนาแหล่งน  าโดยเฉพาะมีการท านุบ ารุงคลอง 
ต่างๆ ไม่ให้ตื นเขิน และขุดคลองบริเวณพื นที่ท่ีเหมาะสม ทั งนี  เพื่อการคมนาคม และเก็บน  าไว้ในคลองส าหรับใช้เพาะปลูก 

๘ 



ด าเนินการเก็บ และไล่ต้อน  
ผักตบชวา และวัชพืช เพื่อไม่ให้น  าเน่าเสีย 

วันที่ ๘-๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายโบว์แดง ทาแก้ว ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
รังสิตใต้ ส านักงานชลประทานที่ ๑๑ กรมชลประทาน ได้มอบหมายให้ฝ่ายช่างกล น าเจ้าหน้าที่ไล่
ผักตบชวาที่ตกค้างเหนือประตูระบายน  า คลองหนึ่งช่วงหลัง ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ให้ลงมาที่คลอง
รังสิตประยูรศักด์ิ หลังจากนั นใช้เรือนวัตกรรมก าจัดวัชพืชขนาดเล็ก ด าเนินการเก็บ และไล่ต้อน 
ผักตบชวา และวัชพืช ให้หมดร่วมกับเคร่ืองจักร ของเทศบาลนครรังสิต เขตพื นที่ ต.ประชาธิปัตย์  
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เพื่อไม่ให้น  าเน่าเสียและเพิ่มความจุคลองในการเก็บกักน  าไว้ใช้หน้าแล้ง/และ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน  า หากมีฝนตกในพื นที่เพิ่มมากขึ น คาดว่าใช้เวลาประมาณ ๓-๔ วัน 
จะแล้วเสร็จ 

๙ 



กิจกรรม เดินว่ิง-การกุศล 
"สมทบทุน จัดหาวัสดุประกอบอาคาร และครุภัณฑ์ทางการแพทย์อาคารผู้ป่วย" 

วันที่  ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน  
(ด้านบ ารุงรักษา) รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่ ๑๑ เป็นประธานในกิจกรรมเดินวิ่ง-
การกุศล "สมทบทุนจัดหาวัสดุประกอบอาคารและครุภัณฑ์ทางการแพทย์อาคารผู้ป่วย“ ศูนย์การแพทย์ปัญญา
นันทภิกขุชลประทานชั น ๑๙ โดยมีนายแพทย์สุรสิทธิ ตั งสกุลวัฒนา ผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์ปัญญานันท
ภิกขุ โรงพยาบาลชลประทานมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ นายสมัย ธรรมสัตย์ รองผู้อ านวยการส านักงาน
ประทานที่ ๑๑ พร้อมด้วยผู้บริหาร และหัวหน้างาน ของฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ส านักงานชลประทาน
ที่  ๑ ๑  เ ข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม เ ดิ น -วิ่ ง  ร่ ว ม กั บ บุ ค ล า ก ร ข อ ง โ ร ง พ ย า บ า ล แ ล ะ ป ร ะ ช า ช น  ณ   
สนามน  าแก้จน กรมชลประทาน ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

๑๐ 



๑๑ 


