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ด ำเนินกำรก ำจัดวัชพืช
และผักตบชวำ บริเวณชุมชนแก้วนิมิตร

วันพุธ ที่ ๒  ธันวาคม ๒๕๖๓ นายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์ ผู้อ้านวยการโครงการส่งน ้า
และบ้ารุงรักษารังสิตเหนือ มอบหมายให้ นายอนุศักดิ์ ทองปรุง หัวหน้าฝ่ายส่งน ้าเเละบ้ารุงรักษาที่ ๑ ,
นายปริญญา หนูอินทร์ นายช่างชลประทาน และเจ้าหน้าที่ คบ.รังสิตเหนือ น้าเรือนวัตกรรม ด้าเนินการ
ก้าจัดวัชพืชและผักตบชวา บริเวณชุมชนแก้วนิมิต คลองระบายน ้าที่ ๑ ต้าบลคลองหนึ่ง อ้าเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน ้าให้กับประชาชน และเป็น
การเพ่ิมประสิทธิภาพการส่งน ้า ระบายน ้าและแก้ไขปัญหาน ้าเน่าเสียในคลองระบายน ้าที่ ๑

ด ำเนินกำรก ำจัดวัชพืช
และผักตบชวำ

วันอังคารที่ ๘ ธันวาคม  ๒๕๖๓ นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อ านวยการโครงการส่งน  า
และบ ารุงรักษาพระยาบรรลือ ส านักงานชลประทานที่ ๑๑ มอบหมายให้จ้าหน้าที่โครงการส่งน  า
และบ ารุงรักษาพระยาบรรลือ ด าเนินการก าจัดวัชพืชและผักตบชวา ณ คลองพระยาบรรลือ 
ต าบลบางตาเถร อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน  าให้กับประชาชน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน  า

๑



ติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ

วันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ น. พลอากาศเอก  จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการติดตาม
และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริติดตามการด้าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริในพื นที่จังหวัด
สมุทรปราการ ณ โครงการระบายน ้าบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิอันเนื่องมาจากรพระราชด้าริ โดยมี นายวันชัย คงเกษม 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทน 
อธิบดีกรมชลประทาน โดย นายทวีศักดิ์  ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทานฝ่ายบ้ารุงรักษา นายวรวิทย์  บุณยเนตร 
ผู้อ้านวยการส้านักงานชลประทานที่ ๑๑ นายสุชาติ อินทร์ปรุง ผู้อ้านวยการโครงการชลประทานสมุทรปราการ รักษาราชการ
แทนผู้อ้านวยการโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาชลหารพิจิตร บรรยายสรุป สถานการณ์น ้าในปัจจุบัน และการบริหารจัดการน ้า
ฝั่งตะวันออก ภาพรวมการด้าเนินงานของโครงการสะพานน ้าสุวรรณภูมิ  พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่โครงการ 
ให้การต้อนรับ ณ โครงการระบายน ้าบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิอันเนื่องมาจากรพระราชด้าริ

ทั งนี  องคมนตรี ได้เยี่ยมชมโครงการ และพบปะราษฏรที่ได้รับประโยชน์จากโครงระบายน ้าบริเวณสนามบิน
สุวรรณภูมิอันเนื่องมาจากรพระราชด้าริ พร้อมรับฟังและชมแปลงการปลูกข้าวในพื นว่างเปล่าของโครงการฯซึ่งเป็นการใช้
เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน์ของเจ้าหน้ากรมชลประทาน และปลูกต้นรวงผึ ง บริเวณประตูระบายน ้าดังกล่าว

๒



องคมนตรีลงพื้นที่ติดตำมโครงกำรประตรูะบำยน้ ำ
คลองลัดโพธิ์อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๒.๓๐ น. พลอากาศเอก  จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการ
ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ลงพื นที่ติดตามการด้าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
ในพื นที่จังหวัดสมุทรปราการ โครงการประตูระบายน ้าคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ  โดยมีนายวันชัย คงเกษม 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทน 
อธิบดีกรมชลประทาน นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทานฝ่ายบ้ารุงรักษา นายวรวิทย์ บุณยเนตร ผู้อ้านวยการ
ส้านักงานชลประทานที่ ๑๑ นายสุชาติ อินทร์ปรุง ผู้อ้านวยการโครงการชลประทานสมุทรปราการ พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่าย 
และเจ้าหน้าท่ีโครงการ ให้การต้อนรับ  ในการนี  นายสืบสกุล แสนเตปิน หัวหน้าฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษา โครงการชลประทาน
สมุทรปราการ เป็นผู้แทนกรมชลประทาน บรรยายสรุปภาพรวมการด้าเนินงานของโครงการประตูระบายน ้าคลองลัดโพธิ์อัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริ และชมวีดีทัศน์ ซึ่งกรมชลประทาน ได้ด้าเนินการบริหารจัดการน ้าโครงการประตูระบายน ้าคลองลัด
โพธิ์ฯ โดยการเบี่ยงน ้าเพื่อผลักดันค่าความเค็มลงสู่ทะเลอ่าวไทยอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถลดการรุกตัวของค่า
ความเค็ม เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน ้า อีกทั งยังเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งพักผ่อนหย่อนใจใกล้กรุง อีกด้วย

นอกจากนี  ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ พร้อมปล่อยพันธุ์ปลาและเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบโครงการ รวมถึงพบปะราษฎร์ที่ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการ

๓



ด ำเนินกำรก ำจัดวัชพืชคลองภำษีเจริญ

วันที่ ๑๔ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายสากล ชลคีรี ผู้อ านวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร รักษาราชการใน
ต าแหน่งผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาภาษีเจริญ มอบหมายให้นายอรรถพล สุขโข หัวหน้าฝ่ายส่งน  าและบ ารุงรักษา
ที่ ๒ ด าเนินการก าจัดวัชพืชคลองภาษีเจริญ จาก กม. ๑+๓๓๐ ถึง กม. ๑+๕๓๐ พิกัด ๑๓.๑๔๘๖,๑๐๐.๒๔๔๐ ต าบลตลาด
กระทุ่มแบน อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร เพื่อเพิ่มความสามารถการระบายน า้ในคลองใหไ้หลไดส้ะดวกรวดเร็ว 
และปอ้งกนัการน า้ทว่มขงัขณะฝนตกหนกั โดยใชแ้รงงานของฝ่ายสง่น า้และบ ารุงรกัษาที่ ๒ จ านวน ๑๐ ราย

ประชุมกับคณะอนุกรรมกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ
ในเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC)

วันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ส านักงาน
ชลประทานที่ ๑๑ โดยนายโกศล ถาวรวัตร์ นายช่างชลประทานอาวุโส รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต มอบหมายให้ นายสรยุทธ กสินธุ์มานะวาท  หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน 
เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน  าในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ครัง้ที่ ๒ /๒๕๖๔ เพื่อติดตาม
สถานการณน์ า้ในพืน้ที่ EEC และติดตามความกา้วหนา้ผลการด าเนินงานตามมติประชุม รว่มกบัคณะอนกุรรมการบริหาร
จัดการน า้ในเขตพัฒนาพิเศษภาคคะวันออก (EEC) ณ หอ้งประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน ์ชั้น 4 ศาลากลางจังหวดัฉะเชิงเทรา 
โดยมี พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธาน นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการประชุมครั งนี ด้วย

๔



พิธีเปิดงำน”วันดินโลก ปี 2563 จังหวัดนนทบุรี”

วันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. : นางสาวรัตนา เสาวนียากร เกษตรและสหกรณ์
จั ง ห วั ด น น ท บุ รี  เ ป็ น ป ร ะ ธ า น ใ น พิ ธี เ ปิ ด ง า น ” วั น ดิ น โ ล ก  ปี  ๒ ๕ ๖ ๓  จั ง ห วั ด น น ท บุ รี ”
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลเสาธงหิน อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยให้ด าเนินกิจกรรมครอบคลุม
ทุกด้าน ร่วมแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับความเป็นมาวันดินโลก การน้อมน าศาสตร์พระราชาและโครงการ
ตามแนวพระราชด าริ มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัญหาและทรัพยากรที่มีการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ เพ่ือการผลิตทางการเกษตรและรักษาสภาพแวดล้อมการพัฒนาการเกษตร
และคุณภาพชีวิต โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนราชการและองค์กร
ส่วนปกครองท้องถิ่น และประชาชน พร้อมด้วย นายทรงพล สวยสม  ผู้อ านวยการโครงการชลประทาน
นนทบุรี และ นายไตรทิพย์  มังกโรทัย นายช่างชลประทานอาวุโส เข้าร่วมในงานครั งนี ด้วย

๕



บริจำคโลหิต

วันพฤหัสบดี ท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ส านักงานชลประทานท่ี ๑๑ ร่วมกับ
ศนูยบ์รกิารโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยมาใหบ้รกิารรบับรจิาคเลือดจากเจา้หนา้ท่ีของ
ส านักงานชลประทานท่ี ๑๑ ส านักเครื่องจักรกล ส านักวิจัยและพัฒนา ส่วนอาคาร
สถานท่ีท่ี ๒ ส่วนพฒันาทรพัยากรบุคคล ศูนยก์ารแพทยปั์ญญานันทภิกขุชลประทาน
และประชาชนทั่วไปบริเวณใกลเ้คียง เพ่ือจ่ายใหก้ับผูป่้วยทั่วประเทศ ตามโรงพยาบาล
ต่างๆ ตัง้แต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ บรเิวณหนา้ส านกังานชลประทานท่ี ๑๑

๖



ลงพื้นที่ตรวจหน่วยเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดนนทบรุี

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายเลิศวิโรจน์   โกวัฒนะ  กรรมการเลือกตั ง (กกต.) อดีตปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื นท่ีตรวจหน่วยเลือกตั งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีและนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี หน่วยเลือกตั งท่ี ๙-๑๕  ต้าบลบางตลาด อ้าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และหน่วย

เลือกตั ง ๔๕ เขตอ้าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายวรวิทย์  บุณยเนตร  ผู้อ้านวยการส้านักงานชลประทานที่ ๑๑ 

นายทรงพล  สวยสม ผู้อ้านวยการโครงการชลประทานนนทบุรี  นายพิชัย  ธีรธนวัฒน์   ผู้อ้านวยการส่วนสถานที่ที่ ๒

(ปากเกร็ด)  เข้าร่วมลงพื นที่  เพื่อให้การเลือกตั งเป็นไปอย่างเรียบร้อย ณ  บริเวณ กรมชลประทาน ปากเกร็ด  ต้าบล

บางตลาด อ้าเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี

๗



สาระนา่รู ้

๘


