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ส านกังานชลประทานที ่๑๑ 

ปทีี ่๒ ฉบบัที ่๑๐ 

ประจ าเดอืน เมษายน ๒๕๕๘ 

 

 

 

 

ประชุมผู้บริหารส านักงานชลประทานที่ ๑๑  ประจ าเดือน 

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติถวายพระเทพฯ 

  บริจาคโลหิตวันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ 

 
                                       ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

             ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ขา้ราชการ และเจ้าหน้าที่ 

                ส านักงานชลประทานที ่๑๑ กรมชลประทาน   

                           กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   



สารบญั 

ขา่วประชาสมัพนัธ ์                    หนา้ 

๑. นายสมศักดิ์ เกตุจ านงค์ ผู้อ านวยการส านักงานชลประทานท่ี ๑๑   ๑ 

เป็นประธานเปิดการแขง่ขันกีฬาภายในส านักงานชลประทานท่ี ๑๑ 

๒. นายสมศักดิ์ เกตุจ านงค์ ผู้อ านวยการส านักงานชลประทานท่ี ๑๑  ๒ 

พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหนา้ท่ีร่วมงานสงกรานต์ สืบสาน 
ประเพณีไทย (รดน  าด าหัวขอพร) อดีตผู้บริหาร ส านักงานชลประทานท่ี ๑๑ 

๓. นายเทอดธรรม วงศ์กาฬสินธ์ุ ผู้อ านวยการส่วนบริหารจัดการน  าและ          ๓ 

บ ารุงรักษา ส านักงานชลประทานท่ี ๑๑ เป็นประธาน และร่วมงานกิจกรรม 

กลุ่มสัมพันธ์ “โครงการท าบุญเดือนเกิด” 

๔. เมื่อวันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ นายสมศักดิ์ เกตจุ านงค์ ผู้อ านวยการ  ๔ 

ส านักงานชลประทานท่ี ๑๑ เป็นประธาน การประชุมผู้บริหาร 
ส านักงานชลประทานท่ี ๑๑ ครั งท่ี ๔/๒๕๕๘ 

๕. ธรรมะให้ข้อคิด         ๕ 

๖. มุมหัวเราะ          ๖ 

๗. สาระน่ารู้  สชป. ๑๑         ๗ 



                                                                                                      

 

 

นายสมศักดิ ์ เกตุจ านงค์  ผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่ ๑๑ เป็นประธาน  เปิดการแข่งขันกีฬนาภายใน
ส านักงานชลประทานที่ 11  โดยมี  โครงการชลประทานจังหวัด โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา ภายในพื้นที่
ควบคุมดูแลของ ส านักงานชลประทานที่ 11 และเจ้าหน้าที่ของส านักฯ เข้าร่วมงานพร้อมกันที่สนามน้ าแก้จน 

 

 

                                                                                     

 

 

นายสมศกัดิ ์ เกตุจ านงค์  ผูอ้ านวยการส านกังาน
ชลประทานที่ ๑๑ เป็นประธาน  เปดิการแข่งขนักฬีา
ภายในส านักงานชลประทานที่ 11  

๑ 



 

 

 

 

นายสมศักดิ์ เกตุจ านงค์ ผู้อ านวยการส านักงานชลประทานท่ี 11 พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ี 
ร่วมงานสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย (รดน  าด าหัวขอพร) อดีตผู้บริหาร ส านักงานชลประทานท่ี 11 
ประจ าปี 2558   โดยเรียนเชิญ นายด ารงกิจ  ม่วงงาม   นายธวัช  ตันติธีรวิทย์  นายชัยนรินท์  พันธ์ภิญญาภรณ์    
ณ สโมสร (สวัสดิการส่วนท่ี 2)   กรมชลประทาน 

 

นายสมศกัดิ์ เกตุจ านงค์ ผูอ้ านวยการส านักงาน
ชลประทานที่ ๑๑ พร้อมด้วยผูบ้รหิาร และเจ้าหน้าที่ 
ร่วมงานสงกรานต์ สบืสานประเพณีไทย (รดน  าด าหัวขอ
พร) อดตีผู้บริหาร ส านกังานชลประทานที่ ๑๑    
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นายเทอดธรรม วงศ์กาฬสินธ์ุ ผู้อ านวยการส่วนบริหารจัดการน  าและบ ารุงรักษา ส านักงานชลประทานที่ 11 เป็นประธาน 
และร่วมงานกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ "โครงการท าบุญเดือนเกิด" ครั งที่ 3/2558 โดยมีกิจกรรมตามแผนจัดการความรู้ 
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการของส านักฯ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ณ สโมสร (ร้านค้าสวัสดิการส่วนที่ 2) 
กรมชลประทาน ปากเกร็ด 

 

  

นายเทอดธรรม วงศก์าฬสินธุ์ ผูอ้ านวยการ
ส่วนบริหารจัดการน  าและบ ารุงรกัษา 
ส านักงานชลประทานที่ 11 เปน็ประธาน
และร่วมงานกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
"โครงการท าบญุเดือนเกิด"  
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เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 นายสมศักดิ์ เกตุจ านงค์ ผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่ 11 เป็นประธาน 
การประชุมผู้บริหาร ส านักงานชลประทานที่ 11 ครั้งที ่4/2558 ณ ห้องประชุม 1 ส านักงานชลประทานที่ 11 

 

 

 

 

 

เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2558 นายสมศกัดิ์ 
เกตุจ านงค์ ผู้อ านวยการส านกังานชลประทาน
ที่ 11 เป็นประธาน การประชุมผูบ้ริหาร 
ส านักงานชลประทานที่ 11 ครัง้ที ่4/2558 
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ค ำคมสอนใจ จำกพระมหำสมปอง ตำลปุตฺโต 

  ชีวิตเหมือนบันได ทีย่ิ่งไต่สูงข้ึน กย็ิ่งเห็นทิวทัศนก์ว้างขึ้น 

  ถ้าไม่มีใครยอมยื่นมือมาช่วยเหลือโยม จงอย่าลืมว่ายังเหลืออีกหนึ่ง ตรงปลายแขนโยมเอง ที่พร้อม 

ช่วยเสมอ 
  ความสามารถท าให้โยมไปถงึจุดสดุยอด แต่ความอ่อนนอ้มท าให้โยมอยูจุ่ดนัน้ได้นานที่สุด 
  อยู่คนเดยีวให้ระวังความคิด อยู่ร่วมมิตรให้ระวังวาจา 
  ชีวิตไม่ใช่ค าถามที่มีค าตอบ แตเ่ป็นเหตุการณท์ี่มีประสบการณ ์
  ชื่อเสียงต้องใชเ้วลาหลายสิบปีกว่าจะสร้างขึน้มาได้ แต่ใช้เวลาแค่ไม่กี่นาที ทีจ่ะท าให้มันกลายเป็น 

ชื่อเสียได ้
www.nakhonkorat.com 
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 มุมหวัเราะ

postjung.com 

oknation.net 

oknation.net 

pantip.com 

applike.org 



 

๗ 


	จุลสาร1ชุด10
	จุลสาร2ชุด10
	จุลสาร3ชุด10-1
	จุลสาร4ชุด10
	จุลสารข่าวชุดฉ10
	ธรรมะให้ข้อคิด จุลสาร 4 ชุด10
	มุมหัวเราะ จุลสาร 4 ชุด 10
	สารบัญ-1
	สาระน่ารู้ชุด10

