




     วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ทวีศักด์ิ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบ ารุงรักษา รักษาราชการแทนรองอธิบดี
ฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะท างานจัดนิทรรศการงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 119  
คร้ังที่  1/2564 โดยมี นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี เลขานุการกรม นายอเนก ก้านสังวอน ผู้อ านวยการส านักบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล นายธีระพล ต๊ังสมบุญ ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยา นายวัชระ เสือดี ผู้อ านวยการ 
ศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล ผู้อ านวยการกองพัสดุ นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อ านวยการ 
กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน นายณัฐพล วุฒิจันทร์ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พร้อมด้วย  
นายธานินทร์  พิทักษ์วงศ์ ผู้อ านวยการส่วนเคร่ืองจักรกล รักษาราชการในต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  
นางขวัญเมือง ถากรงาม หัวหน้าฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางเสนาะ  เพ็ชร์พราว หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
และสารสนเทศ ส านักงานชลประทานที่  11 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมดงตาล กรมชลประทาน ถนนสามเสน 
กรุงเทพมหานคร ในการนี้  ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณารูปแบบการน าเสนอนิทรรศการ รวมถึงแผนการด าเนินงาน 
การจัดนิทรรศการสื่อผสม บริเวณอาคารต่างๆ ภายในกรมชลประทาน ถนนสามเสน โดยนิทรรศการงานวันคล้ายวันสถาปนา
กรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 119 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-16 มิถุนายน 2564  ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินการจัดนิทรรศการ 
งานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 119 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมบูรณ์ โดยยังคงรักษามาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด 



     วันที่  23 มีนาคม 2564 ที่ กรมชลประทาน ดร .ทวี ศักดิ์  ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน  
เป็นประธานการประชุมคณะท างานจัดนิทรรศการงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 119  
คร้ังที่ 2/2564 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการฯ งานคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน 
ครบรอบปีที่ 119 ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยมี นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี เลขานุการกรม นายเอนก ก้านสังวอน 
ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรบุคคล นายการุณ แปลงรัตน์ ผู้อ านวยการส านักส ารวจด้านวิศวกรรม 
และธรณีวิทยา ดร.วัชระ เสือดี ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสุดสงวน ศรีอนันต์ 
ผู้อ านวยการกองการเงินและบัญชี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมีการถ่ายทอดสดการประชุม
ผ่านระบบ VDO Conference ไปยังส านัก  กอง  กลุ่ม  ศูนย์  สถาบัน  และส านักงานชลประทานที่ 1-17 ทั่วประเทศด้วย 
     โดย นายวรวิทย์ บุณยเนตร ผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่ 11 นายศราวุธ สากล หัวหน้าฝ่ายบริหาร
จัดการน้ า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ ส านักงานชลประทานที่ 11 เข้าประชุม ณ ห้องประชุมส านักงาน
ชลประทานที่  11 พร้อมทั้งได้มอบหมายให้ นายธานินทร์  พิทักษ์วงศ์ ผู้อ านวยการส่วนเคร่ืองจักรกล  
นางขวัญเมือง  ถากรงาม  หัวหน้าฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางเสนาะ  เพ็ชร์พราว หัวหน้างาน
ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 ตึก 99 ปี มล.ชูชาติ ก าภู 
กรมชลประทาน สามเสน 



     ส าหรับการประชุมในคร้ังนี้ ที่ประชุมได้มีการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินการจัดนิทรรศการ on ground 
ในแต่ละด้าน ประกอบด้วย สถานที่จัดงาน การจัดกิจกรรม การจัดท าของที่ระลึก การน าเสนอเนื้อหาและแนวคิด
การจัดนิทรรศการและกิจกรรมของแต่ละส านัก /กอง/กลุ่ม/ศูนย์ โดยด าเนินการภายใต้มาตรการป้องกัน 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด รวมทั้งการจัดนิทรรศการ 
Virtual Exhibition ตลอดจนภาพรวมทั้งหมดของงาน เพื่อให้การจัดงานเป็นไปตามเป้าประสงค์และเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายมากที่สุด 



     วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 ส านักงานชลประทานที่ 11 ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทยมาให้บริการรับบริจาคโลหิต ตั้ งแต่ เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ บริ เวณ 
หน้าส านักงานชลประทานที่ 11 โดยรับบริจาคโลหิตจากเจ้าหน้าที่ของส านักงานชลประทานที่ 11  
ส านักเครื่องจักรกล ส านักวิจัยและพัฒนา ส่วนอาคารสถานที่ที่ 2 ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทานและประชาชนทั่วไปบริเวณใกล้เคียง เพื่อจ่ายให้กับผู้ป่วย 
ทั่วประเทศ ตามโรงพยาบาลต่างๆ 



     วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายพิรุณ วิมลอักษร นายอ าเภอเมืองนนทบุรี  
เป็นประธานงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 6 ต าบลไทรม้า อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
เพื่อให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสม 
กับพื้นที่ โดยมี ส านักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี กรมที่ดิน กรมปศุสัตว์ ประมงจังหวัดนนทบุรี และ
เกษตรกรในพื้นที่ และนายทรงพล  สวยสม ผู้อ านวยการโครงการชลประทานนนทบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่
ฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 



     วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น. นายวรวิทย์  บุณยเนตร ผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่ 11   
เป็นประธานประชุมส านักงานชลประทานที่ 11 โดยเป็นการประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference จากส านักงาน
ชลประทานที่ 11 ไปยังโครงการชลประทานจังหวัด โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา และโครงการก่อสร้าง  
รวม 13 โครงการ ในสังกัด และหน่วยงานสนับสนุน เพื่อรายงานสถานการณ์น้ าติดตามความก้าวหน้า 
การเพาะปลูก ความก้าวหน้าในการประเมิน และคัดเลือกสถาบันฯระดับส านักงานชลประทาน ประจ าปี 2565  
ผลการจัดหาแผนจัดซื้อจัดจ้างและผลเบิกจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564 ติดตามผลการด าเนินงานกันไว้เบิก
เหล่ือมปี/กันขยายปี ปี 2555-2562 รายงานสภาพเคร่ืองสูบน้ าในเขต สชป.11 รายงานผลการปฏิบัติการก าจัด
วัชพืช รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเร่ืองบุกรุกเขตชลประทานโดยมี ผู้อ านวยการส่วน 
ผู้อ านวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้การด าเนินการ 
มีประสิทธิภาพ และตรงวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้ ณ ห้องประชุมส านักงานชลประทานที่ 11  





ในการนี้  ผู้ อ านวยการส านักงานชลประทานที่  11 ได้มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี 
ให้แก่ผู้อ านวยการโครงการ ในโอกาสรับต าแหน่งใหม่ ได้แก่ 
  1. นายฐิติกร ศรีนิติวรวงศ์ ผู้อ านวยการโครงการชลประทานสมุทรปราการ 

2. นายสมศักดิ์ ธิมา ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต 
3. นายภูวดล ค าพุฒ ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาชลหารพิจิตร 
4. นายนิคม สุคันธพฤกษ์ ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน 
5. นายปิยะ ลืออุติกุลวงศ์ ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาภาษีเจริญ  
6. นายสุชาติ อินทร์ปรุง ผู้อ านวยโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพระพิมล 
7. นายยงยุทธ วงษาไฮ ผู้อ านวยการโครงการก่อสร้าง 11 
 



     วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการ 
จังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2  
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิฐ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกร 
ทีม่ีปัญหาด้านการเกษตร สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร
อย่างครบวงจร โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วน
ราชการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การประปานครหลวง เกษตรกร ประชาชน นักเรียน  
และ นายทรงพล  สวยสม ผู้อ านวยการโครงการชลประทานนนทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ า
และบ ารุงรักษา เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้  





     วันศุกร์ ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายสุชาติ อินทร์ปรุง ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ า 
และบ ารุงรักษาพระพิมล ส านักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้ นายกิตติคุณ เรืองรังสี หัวหน้าฝ่าย
ส่งน้ าและบ ารุงรักษาที่ 1 และเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพระพิมล ให้การต้อนรับ  
นางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี นายอ าเภอพุทธมณฑล พร้อมด้วย นายกิติศักดิ์ สิทธิประเสริฐ  
เกษตรอ าเภอพุทธมณฑล และนางสาวศิรประภา สุวรรณมณี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
นายสมโภชน์ นันทพงษ์ รองประธานแปลงใหญ่กล้วยไม้ อ าเภอพุทธมณฑล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและ 
รับฟังปัญหาเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง และปัญหาน้ าเสียจากเกษตรกร รายนายธวัชชัย เจนวณิชวิทย์ 
เกษตรปลูกกล้วยไม้ ณ หมู่ที่ 4 ต าบลคลองโยง อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ ได้พิจารณา
และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคตามข้อเท็จจริงให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ โครงการคลอง
ส่งน้ าพระพิมล ทรัพยากรธรรมชาติจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อด าเนินการพิจารณาด าเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป 



     วันอังคารที่  23 มีนาคม 2564 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ า 
และบ ารุงรักษาพระยาบรรลือ ส านักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาที่ 1 เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่  ณ ศูนย์เรียนรู้ 
เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 3  ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 



     วันที่ 23 มีนาคม 2564 นายวรวิทย์ บุณยเนตร ผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่ 11  
เป็นประธานการประชุมเร่งรัดการใช้จ่ ายงบประมาณเงินกันเหลื่อมปี /กันยายน ปี  2563  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ร่วมกับ นายประพจน์ กระโจมแก้ว ผู้อ านวยการส่วนแผนงาน  
นายโบว์แดง ทาแก้ว ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษารังสิตใต้ พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่าย  
และเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงานชลประทานที่ 11 ที่เกี่ยวข้อง ประชุมหาแนวทางเพื่อให้การใช้จ่าย
งบประมาณของส านักงานชลประทานที่ 11 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมส านักงาน
ชลประทานที่ 11 กรมชลประทาน ปากเกร็ด 





     วันอังคาร ที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายสากล ชลคีรี ผู้อ านวยการโครงการชลประทาน
สมุทรสาคร ส านักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้ นายวิรัช สารทรานุวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 
และนางสาวณัฐนรี ช้วนรักธรรม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจสอบประตูน้ าระบายน้ า 
Flap Valve ริมคลองมหาชัย ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ตามที่ชาวบ้านได้แจ้งว่าประตู
ระบายน้ าดังกล่าวได้ช ารุด ท าให้มีน้ าเข้าท่วมบ้านพักอาศัยในบริเวณใกล้เคียงเมื่อมีน้ าทะเลหนุนสูง  
โดยได้น าช่างและเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาที่ 1 เข้าแก้ไขซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติแล้ว  
และจะมีการติดตามและเข้าบ ารุงรักษาเป็นระยะๆต่อไป 



     วันอังคาร ที่  23 มีนาคม 2564 นายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์ ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ า 
และบ ารุงรักษารังสิตเหนือ มอบหมายให้ นายอนุศักดิ์ ทองปรุง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ าเเละบ ารุงรักษาที่ 1 , 
นายปริญญา หนูอินทร์ นายช่างชลประทาน และเจ้าหน้าที่ โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษารังสิตเหนือ   
น าเรือนวัตกรรม ด าเนินการก าจัดวัชพืชและผักตบชวา บริเวณคลองระบายน้ าที่ 1 ต าบลคลองหนึ่ง 
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ าให้กับประชาชน 
และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ า ระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าเน่าเสียในคลองระบายน้ าที่ 1 



     วันพุธที่  24  มีนาคม  2564  นายฐิติกร  ศรีนิติวรวงศ์ ผู้อ านวยการโครงการชลประทาน สมุทรปราการ 
ส านักงานชลประทานที่ ๑๑ พร้อมด้วย นายภูมิวิทย์  นารถสกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายสืบสกุล แสนเตปิน 
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาที่ 1  นายกันต์  คนละเอียด  วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ประชุมงานปรับปรุง
เขื่อนป้องกันตล่ิงประตูระบายน้ าคลองลัดโพธ์ิ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ร่วมกับ นายกีรติ ปกินนกะ 
ผู้อ านวยการส่วนออกแบบโครงสร้างพิเศษและคณะ ณ ห้องประชุมประตูระบายน้ าคลองลัดโพธิ์ ต าบลทรงคนอง 
อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 




