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สารบัญ 

             เรื่อง     หน้า 
 โครงการฝึกอบรมบุคคลภายนอก โครงการบริหารจัดการน  าแบบมีส่วนร่วม            ๑       

กรณีศึกษาคุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓        
 ประชุมบริหารสัญญาและติดตามความก้าวหน้างานจา้งก่อสร้าง   ๒ 
     สถานีสูบน  าปลายคลองบางซอ 
 บริจาคเลือด      ๓ 
 พิธีแสดงกตเวทิตาจิต      ๔ 
 ประชุมส านักงานชลประทานที่ ๑๑ ครั งที่ ๘/๒๕๖๓    ๕ 
 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ     ๖ 
 จัดตั งกลุ่มผู้ใชน้  า 
 ลงพื นที่ส ารวจแนวคลองเชื่อมแม่น  าแม่กลอง - ท่าจีน    ๗ 
    ก าจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน  า 
 ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการ ส านักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับคณะท างาน   ๘ 
 สาระน่ารู้       ๙ 



โครงการฝึกอบรมบุคคลภายนอก โครงการบริหารจัดการน  าแบบมีส่วนร่วม  
กรณีศึกษาคุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 วันพฤหัสบดี ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคาร
อเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โครงการประตูระบายน ้าคลองลัดโพธิ์ ต้าบลทรง
คนอง อ้าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ นายสุชาติ อินทร์ปรุง ผู้อ้านวยการโครงการ
ชลประทานสมุทรปราการ นายสุวรรณ มณีกนกสกุล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน ้าและปรับปรุงระบบ
ชลประทาน นายสืบสกุล แสนเตปิน หัวหน้าฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษาที่ ๑ นายศักดา หิมะพงษ์   
นายช่างชลประทาน นายอรรถพล กองแกน นายช่างชลประทาน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน ้าฯ 
ร่วมกับกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน จัดโครงการฝึกอบรม
บุคคลภายนอก โครงการบริหารจัดการน ้าแบบมีส่วนร่วมกรณีศึกษาคุ้งบางกะเจ้า  
จังหวัดสมุทรปราการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ หลักสูตรวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหา 
สาเหตุ และพื นที่ประสบปัญหาด้านน ้า โดยมี เกษตรกรผู้ใช้น ้าบริเวณประตูระบาย น ้า 
คลองหมอสี , ประตูระบายน ้าคลองยายเอ็ด ต้าบลบางน ้าผึ ง เข้าร่วมฝึกอบรม 

๑ 



ประชุมบริหารสัญญาและติดตามความก้าวหน้า 
งานจ้างก่อสร้างสถานีสูบน  าปลายคลองบางซอ 

 วันพฤหัสบดีที่  ๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายอุดม คงช่วย 
ผู้อ้านวยการโครงการก่อสร้าง ส้านักงานชลประทานที่ ๑๑ พร้อมด้วย นายยงยุทธ วงษาไฮ 
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม  นายสุรเดช ศรีวิเศษ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ ๓ นางดนยา วรรณทอง 
หัวหน้าฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษาที่  ๓ โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาเจ้าเจ็ด -บางยี่หน  
และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมบริหารสัญญาและติดตามความก้าวหน้างานจ้างก่อสร้างสถานีสูบน ้า
ปลายคลองบางซอ ต้าบลบางตาเถร อ้าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ครั งที่ ๔ ร่วมกับ
ตัวแทนจากบริษัท ดับเบิลยู เค ซี จ้ากัด ผู้รับจ้าง  เพื่อให้การด้าเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ และถูกต้องตามก้าหนดระยะเวลาในสัญญา ณ ห้องประชุม 
ฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษาที่ ๓ โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน 

๒ 



บริจาคเลือด 

 วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ ส้านักงานชลประทานที่ ๑๑ ร่วมกับ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย มาให้บริการรับบริจาคเลือด จากเจ้าหน้าที่ 
ของส้านักงานชลประทานที่ ๑๑ ส้านักเครื่องจักรกล ส้านักวิจัยและพัฒนา ส่วนอาคาร
สถานที่ที่ ๒ ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทานและ
ประชาชนทั่วไปบริเวณใกล้เคียง เพื่อจ่ายให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศ ตามโรงพยาบาลต่างๆ 
ตั งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าส้านักงานชลประทานที่ ๑๑ 

๓ 



พิธีแสดงกตเวทิตาจิต  

 วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ นายวรวิทย์  บุณยเนตร ผู้อ้านวยการส้านักงานชลประทานที่ ๑๑ 
เป็นประธานพิธีแสดงกตเวทิตาจิต และเสวนาเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ พร้อมทั งงานเลี ยง ผู้เกษียณอายุ
ราชการ ประจ้าปี ๒๕๖๓ เพื่อเป็นเกียรติประวัติและเป็นที่ระลึกให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจ้า และพนักงาน
ราชการที่เกษยีณอายรุาชการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ทวีศักดิ์  ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบ้ารุงรักษา กล่าว
ให้โอวาท ผู้เกษียณอายรุาชการ พร้อมทั งอดีตผู้อา้นวยการส้านักงานชลประทานที่ ๑๑ ให้เกียรติมาร่วมงานกับ
ผู้บริหาร และหน้าที่ส้านักงานชลทานที่  ๑๑ ณ หอประชุมชูชาติ ก้าภู และโรงแรม ที เค พาเลซ  
แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นี  ส้านักงานชลประทานที่ ๑๑ และส่วนอาคารสถานที่
ที่ ๒ ปากเกร็ด มีผู้เกษียณอายุราชการ รวมทั งสิ น ๗๙ ราย โดยมี ข้าราชการเกษียณอายุราชการ  
จ้านวน ๑๕ ราย ลูกจ้างประจ้า ๖๓ ราย พนักงานราชการ ๑ คน 

๔ 



ประชุมส านักงานชลประทานที่ ๑๑ ครั งที่ ๘/๒๕๖๓ 

 วันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ นายวรวิทย ์บุณยเนตร ผูอ้  านวยการส านักงานชลประทานท่ี ๑๑  
เป็นประธานการประชุมส านักงานชลประทานท่ี ๑๑ ครั้ง ท่ี  ๘/๒๕๖๓ พร้อมด้วยนายสมัย ธรรมสัตย ์ 
รองผูอ้  านวยการส านักงานชลประทานท่ี ๑๑ ครัง้นีเ้ป็นการประชุมสัญจร โดยนายอุดม  คงช่วย ผูอ้  านวยการ
โครงการก่อสรา้ง ๑๑ ให้การตอ้นรับและรายงานสรุปผลการด าเนินงานของโครงการก่อสรา้ง โดยมี ผูบ้ริหาร  
และเจา้หนา้ท่ีในส่วนกลางของส านกังานชลประทานท่ี ๑๑ พรอ้มโครงการชลประทานจังหวดั โครงการส่งน า้และ
บ ารุงรกัษา และโครงการก่อสรา้ง ในสังกัดเขา้ร่วมประชุม เพ่ือรายงานความกา้วหนา้ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
ปี ๒๕๖๓ และการด าเนินงานต่างๆ ของโครงการ ในสังกัดทั้งหมด พรอ้มวางแผนการบริหารจัดการน า้ให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ตามนโยบายของกรมชลประทาน พร้อมทั้งใช้ระบบ VDO Conference จากส านักงาน
ชลประทานท่ี ๑๑ ไปยังโครงการชลประทานจังหวัด โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษา และโครงการก่อสร้าง  
รวม  ๑๓ โครงการในสังกัด ณ ห้องประชุมโครงการก่อสรา้ง โครงการก่อสรา้ง ส  านักงานชลประทานท่ี ๑๑  
กรมชลประทาน ปากเกรด็ 

๕ 



ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 

 วันอังคารที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อ้านวยการ
โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาพระยาบรรลือ  มอบหมายให้ นางสาวสุทธิศา เจริญวิเชียรฉาย หัวหน้าฝ่ายส่งน ้า
และบ้ารุงรักษาที่ ๑ โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาพระยาบรรลือ เข้าประชุม หัวหน้าส่วนราชการ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมที่ว่าการอ้าเภอบางบัวทอง 

จัดตั งกลุ่มผู้ใชน้  า 

 วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายนิคม วัชรดิเรกรัตน์ ผู้อ้านวยการโครงการชลประทาน
ปทุมธานี  มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน ้าและปรับปรุงระบบชลประทาน และหัวหน้าฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษา 
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานปทุมธานี  ด้าเนินการประชุมเกษตรกรเพื่อจัดตั งกลุ่มผู้ใช้น ้าชลประทาน 
(กลุ่มพื นฐาน) ใหม่ ณ ที่ท้าการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ ต้าบลบางพูด อ้าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี มีเกษตรกรเข้าร่วม
ประชุมจ้านวน ๓๐ คน 

๖ 



ลงพื นทีส่ ารวจ 
แนวคลองเชื่อมแม่น  าแม่กลอง - ท่าจีน 

 วันที่ ๒๗  สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐- ๑๖.๓๐ น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัด
สมุทรสาครพร้อมด้วย นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอ้าเภอเมืองสมุทรสาคร นายสากล ชลคีรี ผู้อ้านวยการโครงการ
ชลประทานสมุทรสาคร นายสุพจน์ สุวรรณจิตร หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน ้าและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมด้วย
ผู้แทนธนารักษ์จังหวัดสมุทรสาคร และผู้แทน องค์การบริหารส่วนต้าบลบางหญ้าแพรก ร่วมลงพื นที่ส้ารวจแนวคลอง
เชื่อมแม่น ้าแม่กลอง - ท่าจีน เพื่อป้องกันน ้าเค็ม ความยาว ๒๐  กิโลเมตร ผ่านพื นที่ ๗ ต้าบล ซึ่งเคยมีการวาง
แนวทางมาตั งแต่สมัยอดีต เพื่อหารือแนวทางร่วมกับภาคประชาชนและภาครัฐ พัฒนาการคมนาคม ถนนเลียบแนว
คลองเชื่อมแม่น ้าแม่กลอง-ท่าจีน เป็นเส้นทางรอง เลี่ยงการจราจรของถนนพระราม๒ต่อไปในอนาคต 

ก าจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน  า 

 วนัท่ี ๒๔-๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายค านึง ชูชาติ ผูอ้  านวยการโครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษา
ภาษีเจรญิ มอบหมายนายอรรถพล สขุโข หวัหนา้ฝ่ายสง่น า้และบ ารุงรกัษาท่ี ๒  ด าเนินงานก าจดัวชัพืชและสิ่ง
กีดขวางทางน า้ คลองแคราย กม. ๐+๗๑๐ ถึง กม. ๐+๙๖๐ พิกดั ๑๓.๖๖๖๑,๑๐๐.๓๒๒๐ ต าบลสวนหลวง 
อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยใช้แรงงานของ ฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรักษาท่ี ๒ จ านวน ๗ คน  
เพ่ือปอ้งกนัการระบายน า้ลา่ชา้ชว่งฤดฝูนปี ๒๕๖๓ รวมทัง้คลองเกิดความสะอาดและดสูวยงาม 

๗ 



ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการ  
ส านักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับคณะท างาน 

 ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการ ส้านักนายกรัฐมนตรี วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา 
๑๓.๐๐ น. นายสุนทร  ซื่อเลื่อม หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน ้าและปรับปรุงระบบชลประทาน รักษาการในต้าแหน่ง
ผู้อ้านวยการโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษารังสิตเหนือ มอบหมายให้ นายอนุศักดิ์  ทองปรุง หัวหน้าฝ่าย
ส่งน ้าและบ้ารุงรักษาที่ ๑ และนายศราวุธ  วงษ์ศุภลักษณ์  นิติกรโครงการฯ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจ
ราชการ ส้านักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับคณะท้างานโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยเพื่อคนยากจนที่บุกรุก
ที่ดินสาธารณะปทุมธานีโมเดล ลงพื นที่สถานที่ก่อสร้างพร้อมรายงานความก้าวหน้าโครงการฯปทุมโมเดล 
(๓๐ ไร่)   

๘ 



สาระน่ารู ้
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