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จุลสำร 
ส ำนักงำนชลประทำนที่ ๑๑ 



สำรบัญ 

เรื่อง     หน้ำ 

• ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างประตูระบายน้้าบึงฝรั่ง              ๑ 
• ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างโครางการสถานีสูบน้้าปลายคลองบางซอ            ๒ 
• จัดกิจกรรมอบรมโครงการยุวชลกรหลักสูตรยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน           ๓ 
• การก้าจัดวัชพืชและผักตบชวา                                                         ๔ 
• ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง                 ๕ 
• จัดกิจกรรมตกแต่งภูมิทัศน์ บริเวณประตูน้้าพระพิมล               ๖ 
• จัดเวทีประชาคมโครงการซ่อมแซมบ้ารุงรักษาอาคารชลประทาน              ๗ 
• ก้าจัดวัชพืชคลองซอยที่ ๑๖ สายกลาง                ๘ 
• กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตามโครงการอนุรักษ์ (เก็บขยะทะเล)              ๙ 
• ก้าจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้้า คลองแคราย               ๑๐  
• ก้าจัดวัชพืชและผักตบชวา                                ๑๑ 
• จัดอบรมหลักสูตรยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน “หลักสูตรนอกรั้วโรงเรียน”         ๑๒ 
• ประชุมส้านักงานชลประทานที่ ๑๑ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓               ๑๓ 
• สาระน่ารู้                  ๑๔ 



ลงพื้นท่ีเพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำงำนก่อสร้ำง
ประตูระบำยน้ ำบึงฝรั่ง  

 วันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายวรวิทย์  บุณยเนตร ผู้อ้านวยการส้านักงาน
ชลประทานที่ ๑๑ พร้อมด้วยนายชัชชม  ชมประดิษฐ์  ผู้อ้านวยการส่วนบริหารจัดการน้้าและ
บ้ารุงรักษา ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างประตูระบายน้้าบึงฝรั่ง และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการสูบผันน้้าระหว่างก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน โดยต้องระบายน้้าผ่านคลองบึง
ฝรั่งลงสู่พื้นที่ตอนล่างในอัตราไม่น้อยกว่า ๓-๕ ลบ.ม./วินาที โดยมี นายสุเมธ  บุญโฉม  
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้้าและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษารังสิตใต้  
และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมติดตาม ณ ประตูระบายน้้าบึงฝรั่ง แขวงหนองจอก เขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร 

๑ 



ติดตำมควำมก้ำวหน้ำงำนก่อสร้ำงโครำงกำร
สถำนีสูบน้ ำปลำยคลองบำงซอ 

 วันที่ ๖ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ นายอุดม คงช่วย ผู้อ้านวยการโครงการก่อสร้าง 
ส้านักงานชลประทานที่ ๑๑ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการสถานีสูบน้้าปลาย
คลองบางซอ ต้าบลบางตาเถร อ้าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายสุรเดช  
ศรีวิเศษ  หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ ๓ โครงการก่อสร้าง นางดนยา วรรณทอง  หัวหน้าฝ่ายส่งน้้า
และบ้ารุงรักษาที่ ๓ โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาเจ้าเจ็ดบางยี่หน พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย  
และเจ้าหน้าที่ของโครงการก่อสร้าง ส้านักงานชลประทานที่ ๑๑ เข้าร่วมลงพื้นที่ติดตาม
ความก้าวหน้า ทั้งนี้ อาคารสถานีสูบน้้าปลายคลองบางซอ เป็นสถานีสูบน้้า ที่สามารถสูบน้้าได้ 
๒ ทาง กล่าวคือ ในช่วงอุทกภัยสามารถเร่งระบายน้้าโดยเครื่องสูบน้้าที่มีอยู่ คือ ๑.๕ ลบ.ม./
วินาที จ้านวน ๓ เครื่อง สูบน้้าออกจากคลองบางซอไปลงแม่น้้าท่าจีนได้ ในช่วงหน้าแล้งซึ่ง
พื้นที่การเกษตรภายในคลองบางซอและพื้นที่ใกล้เคียง ก็สามารถสูบน้้าจากแม่น้้าท่าจีนเข้าสู่
คลองบางซอได้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือพื้นที่ทางการเกษตรได้อีก คาดการณ์พื้นที่ได้รับประโยชน์
จากการพิจารณาโครงการประมาณ ๑๒,๐๐๐ ไร ่

๒ 



จัดกิจกรรมอบรมโครงกำรยุวชลกร  
หลักสูตรยุวชลกรเรียนรู้งำนชลประทำน 

 วันจันทร์ที่  ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. โครงการส่งน้้าและ
บ้ารุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ส้านักงานชลประทานที่ ๑๑ โดย นายวีระชัย จิตรบรรเทา 
ผู้อ้านวยการโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาเจ้าเจ็ด -บางยี่หน มอบหมายให้  นายน้้ามนต์  
งามปัญญา หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้้าและปรับปรุงระบบชลประทาน และเจ้าหน้าที่ในเขตพื้นที่ที่
รับผิดชอบ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้้าฯ จัดกิจกรรมอบรมโครงการยุวชลกร หลักสูตร
ยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน (หลักสูตรในรั้วโรงเรียน) ในเขตฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาที่ ๑ 
ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ นายธนดล อยู่ส้าราญ หัวหน้าฝ่ายส่งน้้าบ้ารุงรักษาที่ ๒ ท้าหน้าที่วิทยากร
บรรยายเกี่ยวกับงานชลประทาน และประโยชน์ของน้้า เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ เกี่ยวกับ 
งานชลประทาน และประโยชน์ของน้้า ทั้งนี้นักเรียนร่วมตอบค้าถามเกี่ยวกับน้้าและเขื่อน  
เขียนบรรยายประโยชน์ของน้้าและวิธีประหยัดน้้ามีวิธีใดบ้าง ตามแนวคิดของนักเรียน  
โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จ้านวน ๕๐ คน ณ โรงเรียนสินสังวาลย์อุทิศ ต้าบลบางยี่โท  
อ้าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๓ 



กำรก ำจัดวัชพืชและผักตบชวำ 

 วันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อ้านวยการ
โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาพระยาบรรลือ ส้านักงานชลประทานที่ ๑๑ มอบหมายให้
เจ้ าหน้าที่ โครงการส่งน้้ าและบ้ารุ งรักษาพระยาบรรลือ ด้าเนินการก้าจัด วัชพืช 
และผักตบชวา ณ  ประตูระบายน้้าปากคลองขุดใหม่ หมู่ ๑ ต้าบลคลองพระยาบรรลือ  
อ้าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนเร่ืองน้้าให้กับประชาชน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้้า 

๔ 



ลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล  
สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ  

พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง 

 วันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น นายวรวิทย์  บุณยเนตร 
ผู้อ้านวยการส้านักงานชลประทานที่ ๑๑ น้าคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ส้านักงานชลประทานที่ ๑๑ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณโถงหน้าส้านักงาน
ชลประทานที่ ๑๑ จังหวัดนนทบุร ี

๕ 



จัดกิจกรรม  
ตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณประตนู้ ำพระพิมล 

 วันพุธ ที่  ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชาญวิชญ์ แฮนเกตุ 
ผู้อ้านวยการโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาพระพิมล ส้านักงานชลประทานที่ ๑๑ มอบหมายให ้
นายเกษมสิทธิ์ จินดาวงษ์ ช่างฝีมือสนาม ช๓ และเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา 
พระพิมล จัดกิจกรรม ตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณประตูน้้าพระพิมล และบริเวณโดยรอบต้าบล 
บางเลน โดยมีเทศบาลต้าบลบางเลนผู้ใหญ่บ้าน อสม. พร้อมชาวบ้าน หมู่ ๙ ต้าบลบางเลน  
เข้าร่วมกิจกรรมด้วย เนื่องในวันแม่แห่งชาติและวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ประตูน้้ าพระพิมล ต้าบลบางเลน  
อ้าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

๖ 



จัดเวทีประชำคมโครงกำรซ่อมแซม
บ ำรุงรักษำอำคำรชลประทำน 

 วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐น. โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา
พระองค์ไชยานุชิต ส้านักงานชลประทานที่ ๑๑ โดย นายธานินทร์ เนื่องทศเทศ ผู้อ้านวยการ
โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต มอบหมายให้นายสรยุทธ กสินธุ์มานะวาท 
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้้าและปรับปรุงระบบชลประทาน และนายพิเชษฐ์ กัลป์ปอนันต์ชาญ 
หัวหน้าฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาที่ ๑ เข้าร่วมโครงการจัดเวทีประชาคมโครงการซ่อมแซม
บ้ารุงรักษาอาคารชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้้าชลประทาน( ๑ โครงการ ๑ 
ล้านบาท) ร่วมกับนายปรัตรวีร์ วิจบ นายอ้าเภอคลองเขื่อน ก้านันผู้ใหญ่บ้านและเกษตรกร 
กลุ่มผู้ใช้น้้าคลองข้างคันกั้นน้้าสายบางขนาก-ท่าไข่ รวมประมาณ ๑๕๐ คน เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการ มีความเข้าใจ หลักการบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม สามารถ
บริหารจัดการน้้าของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับ เกษตรกร 
ผู้ใช้น้้าในพ้ืนที่ชลประทานและผู้ใช้น้้าทุกภาคส่วน ร่วมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมืองด
ท้านาต่อเนื่อง ณ หอประชุมอ้าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

๗ 



ก ำจัดวัชพืช 
คลองซอยที่ ๑๖ สำยกลำง 

 โครงการส่ งน้้ าและบ้ า รุ ง รั กษารั งสิต ใต้   ส้ านักง านชลประทานที่  ๑๑   
โดย นายโบว์แดง  ทาแก้ว  ผู้อ้านวยการโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษารังสิตใต้ มอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาที่ ๔ ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชคลองซอยที่ ๑๖ สายกลาง ในพื้นที่
ต้าบลบึงศาล ต้าบลพระอาจารย์ อ้าเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก โดยเรือนวัตกรรมขนาดเล็ก 
ด้าเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ผลการด้าเนินการ
ก้าจัดวัชพืชได้ความยาว ๓,๐๐๐ เมตร ปริมาณวัชพืช  ๑,๕๐๐ ตัน   ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการระบายน้้าช่วงฤดูน้้าหลาก 
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กิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ 
ตำมโครงกำรอนุรักษ์ (เก็บขยะทะเล)  

 วันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศร ี
 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
สมุทรสาคร เป็นประธานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตามโครงการอนุรักษ์ (เก็บขยะทะเล) 
จังหวัดสมุทรสาคร ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ พร้อมด้วยนายสากล ชลคีรี 
ผู้อ้านวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมท่าจีน (๕๐๒) 
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร โดยก้าหนดการจัดกิจกรรมดังกล่าวในวันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม 
๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย
ส่วนราชการต่างๆ ก้านัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันพัฒนาคลองมหาชัย ตั้งแต่
ปากคลองมหาชัยริมแม่น้้าท่าจีนถึงโครงการแก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัย 

๙ 



ก ำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวำงทำงน้ ำ 
คลองแครำย  

 วันที่ ๑๗-๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายค้านึง ชูชาติ ผู้อ้านวยการโครงการส่งน้้า
และบ้ารุงรักษาภาษีเจริญ มอบหมายนายอรรถพล สุขโข หัวหน้าฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาที่ ๒  
ด้าเนินงานก้าจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้้า คลองแคราย กม. ๐+๔๗๕ ถึง กม. ๐+๗๑๐ 
พิกัด ๑๓.๖๖๗๙,๑๐๐.๓๒๐๘ ต้าบลสวนหลวง อ้าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร  
โดยใช้แรงงานของ ฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาที่ ๒ จ้านวน ๗ คน เพื่อป้องกันการระบายน้้า
ล่าช้าช่วงฤดูฝนปี ๒๕๖๓ รวมทั้งคลองเกิดความสะอาดและดูสวยงาม 

๑๐ 



ก ำจัดวัชพืชและผักตบชวำ 

 วันอังคาร ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายสุนทร ซื่อเลื่อม รักษาการในต้าแหน่ง
ผู้อ้านวยการโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษารังสิตเหนือ มอบหมายให้ นายอนุศักดิ์ ทองปรุง 
หัวหน้าฝ่ายส่งน้้ า เเละบ้ารุงรักษาที่  ๑ นายปริญญา หนูอินทร์ นายช่างชลประทาน  
เเละเจ้าหน้าที่ โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษารังสิตเหนือ ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชและผักตบชวา  
ในคลองเปรมประชากร ต้าบลบางพูด อ้าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนเรื่องน้้าให้กับประชาชน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้้า ระบายน้้า 
ในคลองเปรมประชากร 

๑๑ 



จัดอบรมหลักสูตรยุวชลกรเรียนรู้งำน
ชลประทำน “หลักสูตรนอกรั้วโรงเรียน” 

 วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชัยพร พรหมสุวรรณ 
ผู้อ้านวยการโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาชลหารพิจิตร  มอบหมายให้ นายวิรวัฒน์  
ผสมทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้้าและปรับปรุงระบบชลประทาน และนายโอรส ใจเสมอ 
หัวหน้าฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาที่ ๑ ร้อยตรียอดยุทธ เยี่ยมสถาน หัวหน้าฝ่ายส่งน้้า 
และบ้ารุงรักษาที่ ๒ นายสิทธิวิช ดีศิริ หัวหน้าฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาที่ ๔ พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่ในโครงการฯ จัดอบรมหลักสูตรยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน “หลักสูตรนอกรั้ว
โรงเรียน” เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของน้้าและความส้าคัญของการชลประทาน 
ตลอดจนการบ้ารุงรักษาอาคารชลประทานต่าง ๆ ณ อ่างเก็บน้้าคลองหลวงรัชชโลทร  
อ้าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี โดยมีอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนปากคลองมอญ  
เข้าร่วมโครงการจ้านวน ๔๓ คน 

๑๒ 



ประชุมส ำนักงำนชลประทำนที่ ๑๑  
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ 

 วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายวรวิทย์ บุณยเนตร ผู้อ้านวยการส้านักงาน
ชลประทานที่ ๑๑ เป็นประธานประชุมส้านักงานชลประทานที่ ๑๑ คร้ังที่ ๗/๒๕๖๓ โดยเป็นการ
ประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference จากส้านักงานชลประทานที่ ๑๑ ไปยังโครงการ
ชลประทานจังหวัด โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา และโครงการก่อสร้าง รวม ๑๓ โครงการ 
ในสังกัด เพื่อรายงานสถานการณ์น้้าติดตามความก้าวหน้าการเพาะปลูก รายงานผล 
การด้าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงานพิจารณาโครงการ ส้ารวจออกแบบตรวจสอบวิเคราะห์
และธรณีวิทยา และการขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์เครื่องสูบน้้า รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 และเรื่องบุกรุกเขตชลประทานโดยมี นายสมัย ธรรมสัตย์ รองผู้อ้านวยการ
ส้านักงานชลประทานที่ ๑๑ ผู้อ้านวยการส่วนผู้อ้านวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน 
และเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้การด้าเนินการมีประสิทธิภาพ และ 
ตรงวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้ ณ ห้องประชุมส้านักงานชลประทานที่ ๑๑ 

๑๓ 



สำระน่ำรู้ 

๑๔ 


