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วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายธนา  สุวัฑฒน ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนา เป็นประธาน 

เปิดกิจกรรมจิตอาสา“รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรมนาถ

บพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 และเนื่องในวันรู้รักสามัคคี 4 ธันวาคม 2564 โดยมี  

นายยงยส เนียมทรัพย์ รองผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่ 11 กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม พร้อมด้วย 

นายนภดล ปิยะธรรมธาดา ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้า (ด้านวางแผนและโครงการ) ส านักเครื่องจักรกล

และผู้อ านวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย พร้อมเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในพื้นที่กรมชลประทาน ปากเกร็ด ได้แก่ 

ส านักงานชลประทานที่ 11 พร้อมโครงการก่อสร้าง ส านักงานชลประทานที่ 11 ส านักเครื่องจักรกล ส านักวิจัย

และพัฒนา สถาบันพัฒนาการชลประทาน และส่วนอาคารสถานที่ที่  2 ปากเกร็ด เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมเพียงกัน  

โดยจัดพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา ณ บริเวณหน้าอาคารส านักงานชลประทานที่ 11 และท าความสะอาดโดยรอบ

บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานชลประทานที่ 11 จากนั้นด าเนินการท าความสะอาดสถานที่ท างานของ 

แตล่ะหน่วยงาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 







     วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายประพิศ  จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานประชุม

การบริหารจัดการน้ าฤดูแล้งปี 2564/2565 ของแม่น้ าเจ้าพระยา ผ่านระบบเครือข่าย Video Conference 

จากห้องประชุมธาราทิพย์ 01 กรมชลประทาน สามเสน ไปยังหน่วยงานในสังกัด กรมชลประทาน พร้อมด้วย 

ดร.ทวีศักดิ์  ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบ ารุงรักษาและนายยงยส  เนียมทรัพย์ รองผู้อ านวยการส านักงาน

ชลประทานที่ 11 และผู้อ านวยการโครงการในสังกัดส านักงานชลประทานที่ 11 เข้าประชุมร่วมกับผู้บริหาร 

กรมชลประทาน และผู้บริหารส านักที่เกี่ยวข้อง ณ กรมชลประทาน สามเสน โดยมีนายจิตเทพ  เก้าพัฒนสกุล 

หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ า นายฉลาด  พันธุ์ ไพร หัวหน้าฝ่ายประมวลวิ เคราะห์สถานการณ์น้ า 

นายจ านง  ภัทรวิหค หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้ า นางเสนาะ  เพ็ชร์พราว หัวหน้าฝ่าย

ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมส านักงานชลประทานที่ 11 

ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  เพื่อการบริหารจัดการน้ าฤดูแล้ง ลุ่มน้ าเจ้าพระยา  

ลุ่มน้ าแม่กลอง ลุ่มน้ าบางประกง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับปริมาณน้ าต้นทุน และแนวทาง 

การเพาะปลูกนาเปียกสลับแห้ง 





วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 นายยงยส เนียมทรัพย์ รองผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่ 11 เป็นประธาน 

ประชุมหารือรายละเอียดแนวทางการจัดการและเตรียมพื้นที่รับน้ าหลากในพื้นที่ลุ่มต่ า เพื่อเตรียมความพร้อม

ในการบริหารจัดการน้ าให้ทันต่อเหตุการณ์ โดยมี นายจิตเทพ เก้าพัฒนสกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ า 

นายณัฐ ก้านทอง หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงบ ารุงรักษา นายฉลาด พันธุ์ไพร หัวหน้าฝ่ายประมวลวิเคราะห์

สถานการณ์น้ า นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพระยาบรรลือ  

นายสุชาติ อินทร์ปรุง ผู้อ านวยการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพระพิมล พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ เกี่ยวข้อง 

ของส านักงานชลประทานที่ 11 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมส านักงานชลประทานที่ 11 



วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 นายวรชัย สุขผลธรรม ผู้อ านวยการส่วนวิศวกรรม เป็นประธาน ประชุมติดตาม

ความก้าวหน้างานก่อสร้างแก้มลิงคลองเปรมประชากร พร้อมอาคารประกอบ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

ครั้งที่ 5 เพื่อให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามก าหนดระยะเวลาในสัญญา 

โดยมี นายจิตเทพ เก้าพัฒนสกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารและจัดการน้ า นายสุนัย กุลฑลจินดา หัวหน้าฝ่าย

โครงการพิเศษ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของส านักงานชลประทานที่ 11 และเจ้าหน้าที่จากบริษัท 

เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ดงตาล ส านักงานชลประทานที่ 11 



วันที่ 17 ธันวาคม 2564 นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมชลประทาน 

ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดี 

ฝ่ายก่อสร้าง และรักษาการรองอธิบดีฝ่ายบริหาร ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบ ารุงรักษา พร้อมด้วย 

ผู้ ทรงคุณวุฒิ  ผู้ เ ชี่ ยวชาญ และนายชุติ มันต์  สกุลพราหมณ์  ผู้ อ านวยการส านักงานชลประทานที่  1 1  

นายยงยส เนียมทรัพย์ รองผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่  11 พร้อมด้วย ผู้อ านวยการส านัก กอง  

และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามและเร่งขับเคลื่อนแนวทาง RID TEAM ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 99 ปี 

ม.ล.ชูชาติ ก าภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร 

อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า การด าเนินงานขับเคลื่อนองค์กรภายใต้แนวทาง RID TEAM มีเป้าหมายเพื่อให้ 

การด าเนินงานแต่ละด้านสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ าแบบมีส่วนร่วมอย่างสอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และยุทธศาสตร์ชาติ การจัดการประชุมในครั้งนี้นอกจากจะติดตาม

ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน ทั้งสายงานวิชาการ สายงานก่อสร้าง สายงานบ ารุงรักษา และสายงานบริหาร แล้ว

ยังร่วมกันพิจารณาปัญหา อุปสรรค และแนวทางการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน  

ให้ลุล่วงด้วยดี ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 



ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานในการขับเคลื่อนแนวทาง RID TEAM โดยสรุป ใน 3 ประเด็น 12 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 

ประเด็นที่ 1 องค์กรอัจฉริยะ อาทิ การจัดการและบูรณาการฐานข้อมูล โครงการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งระบบ(Big Data) 

การจัดการฐานข้อมูลศึกษา ส ารวจ ออกแบบให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกันแล้วเสร็จตามแผน ปรับปรุงและพัฒนา

กระบวนงาน โดยเชื่อมโยง Cen Project ติดตามผลการด าเนินงานทุกแหล่งงบประมาณ อบรมบุคลากรผ่านระบบ 

 e-training พัฒนาระบบบริหารงบประมาณ BIS วิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการท างาน โดยจัดท าโครงการ 

 SWOC Model สรรหาและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงขึ้น 

ประเด็นที่ 2 ความมั่นคงด้านน้ า โดยมีโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พัฒนาแหล่งน้ า

โครงการพระราชด าริและเขต 3,584 โครงการ พัฒนาแหล่งน้ า เพิ่มพื้นที่ชลประทานและปริมาณน้ าต้นทุน  

แบ่งเป็น โครงการขนาดใหญ่ 18 โครงการ โครงการขนาดกลาง 101 โครงการ โครงการขนาดเล็ก 253 โครงการ 

แก้มลิง 123 โครงการ การบริหารจัดการน้ าให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ พัฒนางานจัดรูปที่ดินและงานจัดระบบน้ า

อย่างเต็มศักยภาพ ปรับปรุงอาคารชลประทานให้พร้อม โดยพัฒนาระบบคาดการณ์ปริมาณน้ าในอ่างเก็บ น้ า 

ขนาดกลาง 412 แห่ง ตรวจสอบอาคารควบคุมป้องกันน้ าท่วม 1,806 แห่ง ให้ความส าคัญกับการถ่ายโอนงาน

ชลประทาน 17,612 รายการ รวมถึงผลักดันการปรับปรุงกฎหมายด้านชลประทานให้แล้วเสร็จ และพัฒนารูปแบบ 

และแนวทางที่เหมาะสมในการรับมือภัยพิบัติด้านน้ า โดยปรับปรุงระบบระบายน้ าเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 

ปรับเปลี่ยน ควบคุมการใช้น้ าภาคการเกษตรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเตรียมพร้อมด้านเครื่องมือเครื่องจักร 

ในการใช้งาน 

ประเด็นที่ 3 เพิ่มคุณค่าการบริการ โดยเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 

พัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ปรับปรุงและพัฒนากระบวนงาน 

พร้อมทั้งเสริมสร้างความผาสุกของบุคลากรเพื่อให้มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการ

ท างานและด้านสวัสดิการต่างๆ 



วันที่ 24 ธันวาคม 2564 พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ า

จังหวัดสมุทรสาคร และความก้าวหน้า 9 แผนหลักลุ่มน้ าเจ้าพระยา รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าโครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพสถานีสูบน้ าภาษีเจริญ โดยมี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล 

เลขาธิการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ดร.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร  เขต 3 จังหวัดสมุทรสาคร นายชูชาติ  รักจิตร  รองอธิบดีกรมชลประทาน  

นายชุติมันต์  สกุลพราหมณ์ ผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่  11 นายสุริยพล นุชอนงค์  ผู้อ านวยการ 

กองพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง นายยงยส เนียมทรัพย์ รองผู้ อ านวยการส านักงานชลประทานที่  11  

นายทรงพล สวยสม ผู้อ านวยการส านักงานก่อสร้างขนาดกลางที่ 11 และนายปิยะ ลืออุติกุลวงศ์ ผู้อ านวยการ

โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาภาษีเจริญ นายสากล ชลคีรี ผู้อ านวยการชลประทานสมุทรสาคร พร้อมด้วย  

หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ร่วมลงพื้นที่และบรรยายสรุปผลการด าเนินงาน 



นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน โดยส านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลาง

ที่ 11 กองพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง ได้ด าเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ าภาษีเจริญ ซึ่งเป็นโครงการ

หนึ่งที่อยู่ในแผนงานปรับปรุงระบบชลประทานพื้นที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก แผนงานที่ 4 ของแผนงานบรรเทา

อุทกภัยลุ่ มน้ าเจ้าพระยาตอนล่ าง 9 แผนงาน โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่ มประสิทธิภาพการระบายน้ าจากคลองภาษีเจริญ 

ลงสู่แม่น้ าท่าจีน เนื่องจากคลองภาษีเจริญ เป็นหนึ่งในคลองสายหลักในการระบายน้ าของพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง

ฝั่งตะวันตก ซึ่งรับน้ าจากพื้นที่ตอนบน เชื่อมต่อกับคลองส าคัญ อาทิ คลองบางกอกใหญ่ คลองบางขุนศรี คลองทวี

วัฒนา คลองมหาสวัสดิ์ และคลองสาขาต่างๆ ในพื้นที่ แต่ในช่วงที่ผ่านมามีการขยายของชุมชนเมือง จนพื้นที่ในการ

ชะลอน้ าของทุ่งเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกลดน้อยลง ท าให้ปริมาณน้ าไหลเข้าคลองภาษีเจริญเพิ่มเร็วข้ึน ประกอบกับ

ความสามารถในการสูบน้ าของสถานีสูบน้ าเดิมไม่เพียงพอกับปริมาณน้ าที่เพิ่มข้ึน จึงมีความจ าเป็นต้องเพิ่ม

ประสิทธิภาพสถานีสูบน้ า เพื่อเร่งสูบระบายน้ าลงสู่แม่น้ าท่าจีนและอ่าวไทย 

 

ทั้งนี้  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ าภาษีเจริญ (2561- 2565) ประกอบด้วยเครื่ องสูบน้ า ขนาด 15 ลบ.ม./วินาที 

จ านวน 3 เครื่อง สามารถสูบน้ าได้เพิ่มข้ึน 45 ลบ.ม./วินาที ซึ่งหากด าเนินโครงการแล้วเสร็จทั้งหมด จะสามารถ 

เพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ าในชว่งฤดูน้ าหลากออกจากคลองภาษีเจริญ ลงสู่แม่น้ าท่าจีนและทะเลอ่าวไทย ช่วยบรรเทา

ปัญหาน้ าท่วมในพื้นที่ทุ่งเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันตก พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม พื้นที่ชุมชนเมืองโดยรอบ และพื้นที่

ใกล้เคียง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์ ผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่ 11 

มอบหมายให้ นายยงยส เนียมทรัพย์ รองผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่ 11 นายสุชาติ อินทร์ปรุง ผู้อ านวยการ

โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพระพิมล นายจิตเทพ เก้าพัฒนสกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ า นายจ านง ภัทรวิหค 

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้ า นายชาญ พรรณเทวี หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล และ เจ้าหน้าที่ 

ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ า ผ่านระบบเครือข่าย  

Video Conference จากศูนย์ปฏิบัติการน้ าอัจฉริยะ SWOC กรมชลประทาน สามเสน มายังหน่วยงานในสังกัด  

กรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประสานงาน แลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ตลอดจนวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ า ส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการแจ้งเตือนและแนวทางในการบริหารจัดการน้ า 

พร้อมรับทราบแนวทางปฏิบัติของกรมชลประทาน ณ ห้องประชุมส านักงานชลประทานที่ 11 ต าบลบางตลาด  

อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 



วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์ ผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่ 11 

มอบหมายให้ นายยงยส เนียมทรัพย์ รองผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่ 11 นายสุชาติ อินทร์ปรุง ผู้อ านวยการ

โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพระพิมล นายจิตเทพ เก้าพัฒนสกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ า นายจ านง ภัทรวิหค 

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้ า นายชาญ พรรณเทวี หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล และ เจ้าหน้าที่ 

ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ า ผ่านระบบเครือข่าย  

Video Conference จากศูนย์ปฏิบัติการน้ าอัจฉริยะ SWOC กรมชลประทาน สามเสน มายังหน่วยงานในสังกัด  

กรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประสานงาน แลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ตลอดจนวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ า ส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการแจ้งเตือนและแนวทางในการบริหารจัดการน้ า 

พร้อมรับทราบแนวทางปฏิบัติของกรมชลประทาน ณ ห้องประชุมส านักงานชลประทานที่ 11 ต าบลบางตลาด  

อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 



โดยเป็นการประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference จากส านักงานชลประทานที่ 11 ไปยังโครงการชลประทาน

จังหวัดและโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา โครงการก่อสร้ าง ส านักงานชลประทานที่  11 วันจันทร์ที่  27 ธันวาคม 2564  

เวลา 13.30 น. นายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์ ผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่ 11 เป็นประธานประชุมส านักงาน

ชลประทานที่ 11 ครั้งที่ 6/2564 พร้อมทั้ง มีการส่งมอบงานระหว่าง นายพงษ์ศักดิ์ ฤทธิสมิต ผู้อ านวยการส านักงาน

ชลประทานที่ 13 กับ นายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์ และการแสดงความยินดี กับผู้ที่ได้รับต าแหน่งใหม่ โดยเป็นการ

ประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference จากส านักงานชลประทานที่ 11 ไปยังโครงการชลประทานจังหวัดและ

โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา โครงการก่อสร้าง ส านักงานชลประทานที่  11 รวม 13 โครงการในสังกัด  

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี 2565 งบประมาณเบิกเหลื่อมปี 2565 ประจ าปี พ.ศ.2565 งบประมาณเงินพับ

พ.ศ.2555-2563 รายงานผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงานพิจารณาโครงการ ส ารวจออกแบบตรวจสอบ

วิเคราะห์ด้านวิศวกรรมและปฐพีและธรณีวิทยา รายงานความก้าวหน้า งานก่อสร้างแก้มลิงคลองเปรมประชากร 

พร้อมอาคารประกอบ เขตดุสิต กรุงเทพฯ และรายงานสภาพเครื่องสูบน้ า ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564  

รายงานผลการปฏิบัติงานเครื่องจักร เก็บวัชพืช รายงานสถานการณ์ ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายงานเรื่องบุกรุก 

และรายงานผลการปฏิบัติงานของโครงการต่างๆ ในสังกัด โดยมี นายยงยส เนียมทรัพย์ รองผู้อ านวยการส านักงาน

ชลประทานที่ 11 ผู้อ านวยการส่วนผู้อ านวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้

การด าเนินการมีประสิทธิภาพ และตรงวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้ ณ ห้องประชุมส านักงานชลประทานที่ 11 









วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ส านักงานชลประทานที่ 11 ร่วมกับส่วนอาคารและสถานที่ ที่ 2 ปากเกร็ด น าบริษัทเข้ามา

ด าเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด -19 บริเวณส านักงานชลประทานที่ 11 และสวัสดิการร้านค้าส่วนที่ 1 กรมชลประทาน 

ปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ให้แก่บุคลากร  

และประชาชนที่มาติดต่อราชการ ภายในส านัก และผู้มาจับจ่ายใช้สอยที่ร้านค้าสวัสดิการ ณ ส านักงานชลประทานที่ 11 



วันอังคารที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นายณัฐพล วุฒิจันทร์ ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากร

บุคคล เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ผ่านระบบ VDO Conference  

จากกรมชลประทาน สามเสน ไปยังหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน ณ ห้องประชุมส านักงานชลประทานที่ 11  

จังหวัดนนทบุรี  มี  นางพนาวัลย์ ผาสุก ผู้ อ านวยการส่วนบริหารทั่วไป ส านักงานชลประทานที่  11 นางมาลีรัตน์  เทียนถวาย  

ผู้อ านวยการส่วนบริหารทั่วไป ส านักงานชลประทานที่ 9 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งนภา ขันทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล

และสวัสดิการ ส านักงานชลประทานที่ 11 เข้าร่วมประชุม เพื่อให้การด าเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565 เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 



วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์ ผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่ 11  

น าคณะผู้บริหารของส านักงานชลประทานที่ 11 ร่วมแสดงมุทิตาจิต และขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาส 

วันข้ึนปีใหม่ 2565 โดยขอพรจาก นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน ์ 

รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน โดยมี นายยงยส เนียมทรัพย์ รองผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่ 11 

พร้อมด้วย ผู้อ านวยการส่วน ผู้อ านวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย ของส านักงานชลประทานที่ 11 ร่วมขอพรปีใหม่ 

2565 ณ กรมชลประทาน สามเสน 








