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กรมชลประทาน รว่มงาน "วนัชชูาติ " ปี 65

เพ่ือร าลึกถึงคณุงามความดีของ 

ม.ล.ชชูาติ ก าภ ู"บิดาแห่งชลกร"

วันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. นายประพิศ จันทรม์า อธิบดีกรม

ชลประทาน พรอ้มดว้ย ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบ ารงุรักษา นายเฉลิม

เกียรติ คงวิเชียรวัฒน ์รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ นายชชูาติ รักจิตร รองอธิบดีฝ่ายก่อสรา้ง

และรักษาการรองอธิบดีฝ่ายบริหาร คณะผู้บริหารกรมชลประทาน  พร้อมด้วย 

นายชตุิมนัต ์ สกลุพราหมณ ์ผูอ้ านวยการส านกังานชลประทานที่ 11 นายนติิ  พานิชการ 

ผูอ้ านวยการส่วนแผนงาน ส านักงานชลประทานที่ 11 และ ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า ศิษย์ปัจจบุัน

จากคณะวิศวกรรมการชลประทาน สถาบันพัฒนาการชลประทาน เป็นตน้ ร่วมวางแจกัน

สักการะอนสุาวรีย ์หม่อมหลวงชชูาติ ก าภ ูอธิบดีกรมชลประทานคนที่ 12 "บิดาแห่งชล

กร" เนื่องใน "วันชชูาติ" ประจ าปี 2565 ณ ลานหนา้อนสุาวรีย์หม่อมหลวงชชูาติ ก าภ ู

กรมชลประทาน อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุี ส าหรับงาน "วันชชูาติ" จัดขึ้นโดยคณะ

กรรมการบริหารสมาคมศิษยเ์ก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชปูถัมภ ์เพื่อเป็นการ

ร าลึกถึง หม่อมหลวงชชูาติ ก าภ ูที่ไดส้รา้งคณุงามความดีไวใ้หก้ับกรมชลประทาน และ

ประเทศมากมาย โดยไดก้ าหนดใหว้ันที่ 4 มกราคมของทกุปี เป็นวันชชูาติ ซ่ึงในทกุปีจะมี

กิจกรรมต่าง ๆ อาทิ พิธีสงฆ ์พิธีวางแจกัน พิธีมอบทนุการศึกษา การประชมุใหญ่สามัญ

ประจ าปี ส าหรับในปี 2565 ไดป้รับเปลี่ยนรปูแบบการจัดงาน เริ่มดว้ย ประกอบพิธีสงฆ ์

เพื่ออทุิศส่วนกศุลใหแ้ก่ ม.ล.ชชูาติ ก าภ ูคณุหญิงโฉมศรี ก าภ ูณ อยธุยา คณาจารย ์และ

ศิษย์เก่าผูล้่วงลับ จากนั้นร่วมพิธีวางแจกัน คณะกรรมการสมาคมฯ และผูบ้ริหารกรม

ชลประทานเป็นผูว้างแจกันแทนหนว่ยงานองคก์ร รวมทั้งจ ากัดผูแ้ทนรุ่น ร ุ่นละ 1 คน เพื่อ

ควบคุมไม่ใหม้ีผูอ้ยู่ในบริเวณงานเกินกว่า 200 คน มีการกั้นแนวเขตรั้วเข ้าออกเพียง

ช่องทางเดียว และไดร้ับความร่วมมือจากศนูยก์ารแพทยปั์ญญานนัทภิกข ุชลประทาน จัด

พยาบาลประจ าจดุคัดกรอง ตรวจหาเชื้อดว้ยวิธีการ Antigen test kit หรือ ATK และ

ก าหนดใหท้กุคนสวมหนา้กากอนามัยตลอดระยะเวลาที่อยู่ในพื้นที่จัดงาน เพื่อป้องกันการ

แพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19)
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นอกจากนี้ เพื่อใหศิ้ษยเ์ก่าตลอดจนผูเ้กี่ยวขอ้งไดม้ีส่วนร่วมร าลึกถึงงาน

วันชชูาติ ไดม้ีการถ่ายทอดสดตลอดทั้งกิจกรรม ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นตน้ไป อีก

ทั้งยังไดม้ีการประชมุใหญ่สามัญประจ าปี ผ่านระบบออนไลน ์ในเวลา 09.00 น. อีก

ดว้ย อนึ่ง หม่อมหลวงชชูาติ ก าภ ูเกิดเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2448 ต.ประตสูาม

ยอด อ.พระนคร จ.พระนคร เป็นบตุรคนโตของพลตรีพระยาสรุเสนา (หม่อมราชวงศ์

ชิต ก าภ)ู และคณุหญิงผอบ สรุเสนา ไดร้ับพระราชทานนามจากสมเด็จพระศรีพัชริน

ทราบรมราชินีนาถ มีน ้องชาย หญิงร่วมบิดามารดา 12 คน ท่านได้รับพระ

กรณุาธิคณุโปรดเกลา้ฯ ใหด้ ารงต าแหนง่อธิบดีกรมชลประทานคนที่ 12 เมื่อวันที่ 21 

มกราคม พ.ศ. 2492 ทา่นไดว้างรากฐานและแผนงานดา้นการชลประทานที่ส าคัญเพื่อ

พัฒนาประเทศไวม้ากมาย นอกจากนี้ยังไดร้ับงานชลประทานราษฎร์ประเภทเหมือง

ฝายมาด าเนนิการเอง จนท าใหม้ีการกอ่สรา้งเหมืองฝายจ านวนมาก รวมทัง้ยังบกุเบิก

งานสรา้งอ่างเก็บน า้ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เพื่อแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนน า้ และ

บรรเทาอทุกภัย ไดแ้ก่ โครงการชลประทานเจา้พระยาใหญ่ โครงการยันฮี ซ่ึงต่อมา

ไดร้บัพระราชทานนามจาก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดลุยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตรว่า "เขื่อนภมูิพล" ท าใหก้รมชลประทานเขา้สู่ยคุของการ

พัฒนาแบบพ่ึงพาตนเอง เนื่องจากท่านเป็นผูว้างรากฐานการพัฒนาก าลังคน ใหม้ี

ความสามารถ และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนางานชลประทานใหก้า้วไกล ทัดเทียม

กับอารยประเทศ ท่านไดอ้ ุทิศเวลาการท างานจนสามารถสร้างผลงานดา้นการ

ชลประทานที่ส าคัญไวม้ากมาย จนไดร้ับการยกย่องว่าเป็น "บิดาแห่งชลกร" เพื่อเป็น

การร าลึกถึงคณุความดีของ หมอ่มหลวงชชูาติ ก าภ ูที่ไดส้รา้งคณุงามความดีไวใ้หก้บั

เจา้หนา้ที่กรมชลประทานรุ่นหลังไดร้ าลึกและเป็นแบบอย่าง จึงไดก้ าหนดใหว้ันที่ 4 

มกราคม ของทกุปีเป็น “วนัชชูาติ”
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วันท่ี  7 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายชตุิมนัต ์สกลุพราหมณ ์ ผูอ้ านวยการส านักงาน

ชลประทานท่ี 11 พรอ้มดว้ย นายยงยส เนียมทรัพย ์รองผูอ้ านวยการส านกังานชลประทานท่ี 11 นายจิตเทพ 

เกา้พัฒนสกลุ หัวหนา้ฝ่ายบริหารจัดการน า้ นายจ านง ภัทรวิหค หัวหนา้ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการใชน้ ้า 

ส่วนบริหารจัดการน า้และบ ารงุรักษา พรอ้มดว้ย นายสเุมธ บญุโฉม หัวหนา้ฝ่ายจัดสรรน า้และปรับปรงุระบบ

ชลประทาน นางสาวณัฎฐาเนตร เม่นสขุ หัวหนา้ฝ่ายส่งน า้และบ ารงุรักษาท่ี 2 โครงการส่งน า้และบ ารงุรักษา

รงัสิตใต ้และเจา้หนา้ท่ีท่ีเกี่ยวขอ้ง ลงพ้ืนท่ีเพื่อตดิตามและพดูคยุกบัเกษตรกรแปลงเพาะปลกูขา้วนาเปียกสลบัแหง้ 

(แกลง้ขา้ว) ของนายลินดา บญุศิริ และนางเล็ก ศิวะพฤกษ ์ต าบลบึงคอไห อ าเภอล าลกูกา จังหวัดปทมุธาน ี

ในเขตโครงการส่งน ้าและบ ารงุรักษารังสิตใต ้ เพ่ือลดปริมาณการใชน้ ้าในการเพาะปลูกในช่วงฤดูแล้ง 

2564/2565 ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "โครงการใชน้ า้อย่างร ูค้ณุค่าปวงประชาถวายพ่อของ

แผน่ดิน" และนโยบายของกรมชลประทานใน"โครงการประหยดัน า้ ทางรอดตา้นแลง้"



ลงพ้ืนท่ีเก็บวชัพืช ผกัตบชวา 

บรเิวณคลองพระพิมลและคลองทวีวฒันา

8

วันจันทร ์ที่ 10 มกราคม  พ.ศ. 2565 นายสชุาติ อินทรป์รงุ ผูอ้ านวยการโครงการ

ส่งน า้และบ ารงุรักษาพระพิมล ส านักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให ้นายกิตติคณุ เรืองรังสี 

หัวหนา้ฝ่ายส่งน า้และบ ารงุรักษาที่ 1 และว่าที่ ร.ต.สทุธิพันธ ์รอดเนียม หัวหนา้ฝ่ายช่างกลพรอ้ม

ดว้ยเจา้หนา้ที่ น าเรือนวัตกรรมลงพ้ืนที่เก็บวัชพืช ผักตบชวา บริเวณคลองพระพิมลและคลองทวี

วฒันา เพ่ือแกไ้ขปัญหาความเดอืดรอ้นของประชาชนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการระบายน า้ใหด้ย่ิีงขึน้



ด าเนินการก าจดัวชัพืชและผกัตบชวา  

ณ ต าบลคลองพระยาบนัลือ

9

วันจันทรท์ี่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565 นายอาภากร สนิกะวาที ผูอ้ านวยการโครงการ

สง่น า้และบ ารงุรักษาพระยาบรรลือ  ส านกังานชลประทานที่ 11 มอบหมายใหเ้จา้หนา้ที่โครงการส่ง

น า้และบ ารงุรกัษาพระยาบรรลือ ด าเนนิการก าจดัวชัพืชและผกัตบชวา  ณ ต าบลคลองพระยาบันลือ 

อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยธุยา โดยมีวัตถปุระสงค์เพ่ือเป็นการแกไ้ขปัญหาความ

เดอืดรอ้นเร่ืองน า้ใหก้บัประชาชน และเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน า้
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ผ ูบ้รหิารส านกังานชลประทานท่ี 11

รบัพระราชทาน ส.ค.ส. ประจ าปี 2565



11ผ ูบ้รหิารส านกังานชลประทานท่ี 11

รบัพระราชทาน ส.ค.ส. ประจ าปี 2565

วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น. พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองค์เจา้อทิตยาทร

กิติคณุ พระราชทาน ส.ค.ส. เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2565 แก่นายชตุิมันต ์ สกลุพราหมณ ์

ผูอ้ านวยการส านักงานชลประทานที่ 11 นายยงยส  เนียมทรัพย์ รองผูอ้ านวยการส านักงาน

ชลประทานที่ 11 นายยงยทุธ วงษาไฮ ผูอ้ านวยการโครงการก่อสรา้ง ส านกังานชลประทานที่ 11 

นายธานินทร์  พิทักษ์วงศ์ ผูอ้ านวยการส่วนเคร่ืองจักรกล  โดยผูอ้ัญเชิญ ส .ค.ส. พระราชทาน 

มามอบใหค้ณะผูบ้ริหาร และบคุลากรของส านกังานชลประทานที่ 11 ณ หอ้งผูอ้ านวยการส านกังาน

ชลประทานที่ 11 กรมชลประทาน ปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ



12ประชมุและลงพ้ืนท่ีบรเิวณโครงการสง่น ้าและบ ารงุรกัษาพระองคไ์ชยานชิุต 

เพ่ือติดตามการบรหิารจดัการน ้า และเรง่รดัการเบิกจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ 2565

วันที่ 20 มกราคม 2565 นายชตุมินัต ์ สกลุพราหมณ ์ ผูอ้ านวยการส านกังานชลประทานท่ี 11 

เป็นประธานประชมุ และลงพ้ืนท่ีบริเวณโครงการส่งน า้และบ ารงุรักษาพระองคไ์ชยานชุิต ส านกังานชลประทาน

ท่ี 11 เพ่ือติดตามการบริหารจัดการน า้ และเร่งรัดการเบิกจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายยงยส  

เนียมทรัพย์  รองผูอ้ านวยการส านักงานชลประทานท่ี 11 นายนิติ  พานิชการ ผูอ้ านวยการส่วนแผนงาน 

นายธีรภทัร  สามไพบลูย ์ ผูอ้ านวยการโครงการส่งน า้และบ ารงุรักษาพระองคไ์ชยานชุิต พรอ้มดว้ยหัวหนา้ฝ่าย 

และเจา้หนา้ท่ีโครงการส่งน า้และบ ารงุรักษาพระองคไ์ชยานชุิต ส านกังานชลประทานท่ี 11 เขา้ประชมุและลงพ้ืนท่ี

ร่วมกับ นายบญุลือ  ธีระตระกลู ประธานกลุ่มบริหารการใชน้ า้ชลประทานคลองขา้งกันกั้นน า้สายบางขนาก-

ท่าไข ่ณ โครงการสง่น า้และบ ารงุรกัษาพระองคไ์ชยานชุิต จงัหวัดฉะเชิงเทรา



13รว่มท าบญุตกับาตรพระสงฆ ์เพ่ือความเป็นสิรมิงคล 

ความสขุ ความเจรญิใหแ้กบ่คุลากรของส านกังานชลประทานท่ี 11



14รว่มท าบญุตกับาตรพระสงฆ ์เพ่ือความเป็นสิรมิงคล 

ความสขุ ความเจรญิใหแ้กบ่คุลากรของส านกังานชลประทานท่ี 11



15รว่มท าบญุตกับาตรพระสงฆ ์เพ่ือความเป็นสิรมิงคล 

ความสขุ ความเจรญิใหแ้กบ่คุลากรของส านกังานชลประทานท่ี 11

วันศกุร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 7.45 น. นายชตุิมันต์  สกลุพราหมณ ์ 

ผูอ้ านวยการส านักงานชลประทานที่ 11 เป็นประธานในการท าบญุตักบาตรพระสงฆ ์จ านวน 5 รปู 

โดยมี นายยงยส  เนียมทรัพย์  รองผูอ้ านวยการส านักงานชลประทานที่ 11 นางพนาวัลย์  ผาสกุ 

ผูอ้ านวยการส่วนบริหารทัว่ไป นายยงยทุธ  วงษาไฮ ผูอ้ านวยการโครงการก่อสรา้งส านัก งาน

ชลประทานที่ 11 พรอ้มดว้ยหัวหนา้ฝ่าย และเจา้หนา้ที่ของส านักงานชลประทานที่ 11 ร่วมท าบุญ

ตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ความสุข ความเจริญให้แก่บุคลากรของส านักงาน

ชลประทานที่ 11 ณ บริเวณหนา้อาคารส านักงานงานชลประทานที่ 11 ต าบลบางตลาด อ าเภอปาก

เกร็ด จงัหวดันนทบรีุ  ในการนี ้ทา่นผูอ้ านวยการส านกังานชลประทานที่ 11 ไดน้มินตพ์ระสงฆ ์จ านวน 

5 รปู มารับบาตร เพื่อใหผู้บ้ริหาร และเจา้หนา้ที่ของส านกังานชลประทานที่ 11 ร่วมท าบญุตักบาตร 

ทกุวนัศกุร ์เวลาประมาณ 7.45 น.



ก าจดัวชัพืชและผกัตบชวา 

บรเิวณประตรูะบายน ้าศาลาพนัคลองเปรมประชากร
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วนัศกุรท์ี่ 28 มกราคม 2565 นายมิตร บญุจนัทร ์ผูอ้ านวยการโครงการส่งน า้และ

บ ารงุรกัษารงัสิตเหนอื มอบหมายให ้นายอนศุกัดิ ์ทองปรงุ หัวหนา้ฝ่ายส่งน า้เเละบ ารงุรักษาที่ 1

นายปริญญา หนอิูนทร์ นายช่างชลประทาน เเละเจา้หนา้ที่ คบ.รังสิตเหนือ  น าเรือนวัตกรรม 

ด าเนินการก าจัดวัชพืชและผักตบชวา บริเวณประตรูะบายน ้าศาลาพันคลองเปรมประชากร

กม.12+200 ต าบลบา้นปทมุ อ าเภอสามโคก จังหวัดปทมุธานี เพ่ือเป็นการแกไ้ขปัญหาความ

เดือดรอ้นเร่ืองน า้ใหก้ับประชาชน และเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการส่งน า้ ระบายน า้ และแกไ้ข

ปัญหาน า้เนา่เสียในคลองเปรมประชากร



ด าเนินการขนยา้ยวชัพืชลอยน ้าจากเรอืเก็บวชัพืช 

บรเิวณบ่อบ าบดัน ้าเสียภายในศนูยก์ารแพทยปั์ญญานนัทภิกข ุ
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ด าเนินการขนยา้ยวชัพืชลอยน ้าจากเรอืเก็บวชัพืช 

บรเิวณบ่อบ าบดัน ้าเสียภายในศนูยก์ารแพทยปั์ญญานนัทภิกข ุ
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วันเสาร์ที่  29 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น.นายธานินทร์ พิทักษ์วงศ ์

ผูอ้ านวยการส่วนเคร่ืองจักรกล ส านกังานชลประทานที่ 11 มอบหมายใหน้ายชาญ พรรณเทวี 

หัวหนา้ฝ่ายวิศวกรรมเคร่ืองกล ร่วมกับนายวีระศักดิ์ นวลสวาท หัวหนา้ฝ่ายช่างกลโครงการ

ก่อสรา้งส านักงานชลประทานที่ 11 ใหก้ารสนับสนนุรถตักหนา้-ขดุหลังและรถบรรทกุเททา้ย 

ด าเนินการขนยา้ยวัชพืชลอยน า้จากเรือเก็บวัชพืช บริเวณบ่อบ าบัดน า้เสียภายในศนูยก์ารแพทย์

ปัญญานนัทภกิข ุชลประทาน มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ



ก าจดัวชัพืช ปฏิบติัการจดัเก็บวชัพืช 

เพ่ือการแกไ้ขปัญหาความเดือดรอ้นเรือ่งคณุภาพน ้า
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วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 นายนิคม สคุันธพฤกษ์ ผูอ้ านวยการโครงการ

ส่งน ้าและบ าร ุงรักษาเจ้า เ จ็ด -บางย่ีหน ส านักงานชลประทานที่  11 จัดส่ง เจ ้าหน ้าที่

น าเรือนวัตกรรมก าจัดวัชพืช ปฏิบัติการจัดเก็บวัชพืช เพ่ือการแกไ้ขปัญหาความเดือดรอ้น

เร่ืองคณุภาพน ้า ก าจัดวัชพืชไม่ใหแ้พร่ขยายพันธ์ ป้องกันไม่ใหน้ า้เน่าเสีย เพ่ิมการระบายน ้า

ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการน า้ บริเวณประตรูะบายน า้ 2 จดุ ดงันี้

1. ประตรูะบายน า้ปลายคลองบางซอ ต าบลบางตาเถร อ าเภอสองพ่ีนอ้ง จงัหวดัสพุรรณบรีุ

2. ประตรูะบายน า้และสถานสีบูน า้บางย่ีหน ต าบลตะค่า อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสพุรรณบรีุ
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สาระน่าร ู้


