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ลงพื้นที่ตรวจสอบน้ าไหลลอดใต้อาคารประตูระบายน้ า
คลองบางยางเก่า (ตอนบน)

1

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นายชุติมันต์
สกุ ลพร าหมณ์  ผู้ อ า นวยก ารส า นั กง าน
ชลประทานที่ 11 มอบหมายให้น ายยงยส 
เนียมทรัพย์  รองผู้อ านวยการส านักงาน
ชลประทานที่ 11 ลงพื้นที่ตรวจสอบน้ าไหล
ลอดใต้อาคารประตูระบายน้ าคลองบางยางเก่า 
(ตอนบน) ต าบลสวนส้ม อ า เภอบ้ านแพ้ว 
จังหวัด สมุทรสาคร เพื่อควบคุมปริมาณน้ า 
และหาแนวทางป้องกันน้ าเค็มลอดเข้าไปด้านใน 
คลองบางยาง เพื่อไม่ให้ เกิดความเสียหาย
ในพื้นที่การเกษตรในช่วงน้ าเค็มรุกล้ า โดยมี 
นายคมกริช หงส์ทอง หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ
แล ะ วิ เ ค ร า ะ ห์ ด้ า น วิ ศ ว กรรม  รั ก ษ า ก า ร
ในต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบ นายวิรัช 
สาทรานุวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการ
ชลประทานสมุทรสาคร พร้อมเจ้าหน้าที่ของ
ส านักและโครงการเข้าร่วมลงพ้ืนที่ตรวจสอบ



ลงพื้นที่แปลงนาเปียกสลับแห้ง

2

วันที่ 2 กุมภาพันธ์  2565 นายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์ 
ผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้ 
นายจิตเทพ  เก้าพัฒนสกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ า 
นายจ านง  ภัทรวิหค หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมพัฒนาการใช้น้ า 
นายสุเมธ  บุญโฉม หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ าและปรับปรุง
ระบบชลประทาน โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษารังสิตใต้ 
นางสาวณัฎฐาเนตร เม่นสุข  หัวหน้าฝ่ายส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาที่  2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากส านักงาน
ชลประทานที่ 11 และโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษารังสิตใต้ 
ร่วมลงพื้นที่แปลงนาเปียกสลับแห้ง ของนายลินดา 
บุญศิริ และนางเล็ก ศิวะพฤกษ์ ต าบลบึงคอไห อ าเภอ
ล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในเขตโครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษารังสิตใต้ ส านักงานชลประทานที่ 11 เพื่อเก็บ
ข้อมูลและเตรียมการส่งเสริม สร้างการรับรู้ในการท านา
เปียกสลับแห้ง ให้ กั บ เกษตรกรในพื้ นที่ ส านั กง าน
ชลประทานที่  11 เพื่อการประหยัดน้ า ในการท านา 
ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "โครงการใช้น้ า
อย่างรู้คุณค่าปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน" และ
นโยบายของกรมชลประทานใน"โครงการประหยัดน้ า 
ทางรอดต้านแล้ง"
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ร่วมบูรณาการก าจัดผักตบชวาและ
วัชพืชในคลองบางตลาด 

4

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.30 น. นายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์ ผู้อ านวยการส านักงาน
ชลประทานที่ 11 ร่วมกับเทศบาลนครนนทบุรี ฝ่ายอาคารและสถานที่ 2 กรมชลประทานปากเกร็ด และ
โครงการชลประทานนนทบุรี ร่วมบูรณาการก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลองบางตลาด โดยการ
น าเรือนวัตกรรม รถบรรทุก 6 ตัน พร้อมเจ้าหน้าที่มาด าเนินการก าจัดผักตบชวาและวัชพืช ต้ังแต่บริเวณ
ถนนติวานนท์ ถึง ประตูระบายน้ าคลองบางตลาด รวมระยะทาง 1,800 เมตร ใช้เวลาในการด าเนินการ
ก าจัดผักตบชวาและวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ าประมาณ 2 วันคาดว่าจะแล้วเสร็จ โดยมี นายไตรทิพย์ 
มังกโรทัย หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ าและปรับปรุงระบบชลประทาน นายสถาปัตย์ แซ่เฮง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานนนทบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่ายของส่วนเครื่องจักรกล และเจ้าหน้าที่
ของส านักงานชลประทานที่ 11 และโครงการชลประทานนนทบุรี เข้าร่วมด าเนินการ เพื่อไม่ให้กีดขวางทาง
การระบายน้ า บริเวณประตูระบายน้ าคลองบางตลาด พร้อมทั้งเป็นการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม
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ร่วมท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ จ านวน 5 รูป
ทุกวันศุกร์ เวลาประมาณ 7.45 น.

6

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 7.45 น. นายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์  ผู้อ านวยการส านักงาน
ชลประทานที่ 11 เป็นประธานในการท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ จ านวน 5 รูป โดยมี นายยงยส เนียมทรัพย์  
รองผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่ 11 นางพนาวัลย์  ผาสุก ผู้อ านวยการส่วนบริหารทั่วไป 
พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ของส านักงานชลประทานที่ 11 และโครงการก่อสร้าง 11
ร่วมท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ความสุข ความเจริญให้แก่บุคลากรของส านักงาน
ชลประทานที่ 11 ณ บริเวณหน้าอาคารส านักงานงานชลประทานที่ 11 ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี  ในการนี้ ท่านผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่ 11 ได้นิมนต์พระสงฆ์ จ านวน 5 รูป 
มารับบาตร เพื่อให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของส านักงานชลประทานที่ 11 ร่วมท าบุญตักบาตร 
ทุกวันศุกร์ เวลาประมาณ 7.45 น.



ร่วมประชุมและลงพ้ืนท่ีกบัคณะอนุกรรมการบริหารจดัการ
การทรัพยากรน้ ารายภาค ในพื้นที่ภาคกลาง 
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วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.สมเกียรติ ประจ าวงษ์ 
ประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการการทรัพยากรน้ า
รายภาค ในพื้นที่ภาคกลาง เป็นประธานประชุมและลงพื้นที่
รับทราบการเตรียมการเพื่อป้องกันปัญหาการรุกตัว
ของน้ า เค็ม  พร้อมด้วย ดร .ทวีศั กดิ์   ธน เดโชพล 
รองอธิบดีฝ่ายบ ารุงรักษา กรมชลประทาน นายธเนศร์  
สม บู รณ์  ผู้ อ า น ว ย ก า ร ส า นั ก บ ริ ห า ร จั ด ก า ร น้ า 
นายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์ ผู้อ านวยการส านักงาน
ชลปร ะท านที่  11 นายพงศ์ศักดิ์   อรุณวิจิตรสกุล 
ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการน้ า ส านักงานชลประทานที่ 11 
นายจิตเทพ เก้าพัฒนสกุล  หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ า 
นายสุมิตร  สุรพันธ์ ไพโรจน์ หัวหน้าฝ่ายติดตามและ
ประเมินผล ส านักงานชลประทานที่ 11

เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่กับคณะอนุกรรมการบริหารจัดการการทรัพยากรน้ ารายภาค ในพื้นที่ภาคกลาง 
เพื่อรับฟังการบรรยายสรุป มาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง 2564/2565 สถานการณ์ใน
ภาพรวมของลุ่มน้ าเจ้าพระยา ท่าจีน แม่กลอง และมาตรการการแก้ไขปัญหาการรุกตัวของน้ าเคม็ ตามแผนการบริหาร
จัดการน้ าช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/2565 แผนและผลการระบายน้ าของเขื่อนวชิราลงกรณ์ และเขื่อนศรีนครินทร์ และ
แผนการป้องกันปัญหาน้ าเค็มรกุตัว แม่น้ าเจ้าพระยา ระยะเร่งด่วนปี 2565 และระยะกลางและแผนระยะยาว  พร้อมทัง้
ความก้าวหน้าการปรับปรุงคลองประปาฝั่งตะวันตก เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าเค็มรุกล้ าในแม่น้ าเจ้าพระยาตอนล่าง รับฟัง
ความต้องการ และข้อเสนอแนะของภาคส่วนการใช้น้ าต่าง ๆ สถานีสูบน้ าดิบบางเลน อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
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ร่วมประชุมแผนพัฒนาและฟื้นฟูคลองพระพิมล 
วันที่  21 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล 

รองอธิบดีกรมชลปร ะท าน พร้อมด้วยนายชุติ มั น ต์
สกุลพราหมณ์ ผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่ 11
นายสุชาติ  อินทร์ปรุง ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาพระพิมล นายนิติ  พานิชการ ผู้อ านวยการส่วน
แผนงาน นายสนธยา  จั่นบ ารุง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 
โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพระยาบรรลือ ส านักงาน
ชลประทานที่  11 และผู้ แทนจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
ร่วมประชุมแผนพัฒนาและฟื้นฟูคลองพระพิมล เพื่อชี้แจง
รายละเอียดแผนงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ในแผนพัฒนาและฟื้นฟูคลองพระพิมล ผ่านระบบ VDO 
Conference ไปยังห้องประชุมน้ าปิง ส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ โดยมี ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการส านักงาน
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม 

ทั้งนี้  กรมชลประทาน มีแผนพัฒนาและฟื้นฟูคลอง
พระพิมล 9 กิจกรรม ดังนี้  1.ขุดลอกคลองพระพิมล 
ระยะทาง 31 กม. 2.ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหัวงานประตูน้ า
พระพิมล 3.ก่อสร้างสะพานข้ามคลองพระพิมล 4.ก่อสร้าง
สถานีสูบน้ ากลางคลองพระพิมล 5.เพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ าสถานีสูบน้ าบางภาษี 6.ปรับปรุงถนนคันคลอง
พระพิมล 7.ก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคลอง
พระพิมล 8.ก่อสร้างอาคารบังคับน้ าปากคลองห้าร้อยเล็ก 
ช่วงติดคลองพระพิมลฝั่งซ้าย 9.บูรณาการจัดการพื้นที่
บ ริ เ วณริ มคลองพร ะพิ มล  ซึ่ ง ป ร ะ ธ า น ใ นที่ ป ร ะ ชุ ม 
ได้มอบหมายให้กรมชลประทาน ทบทวนแผนฯ และจัดท าข้อมูล
เพิ่มเติม ให้ เชื่อมโยงกับแผนแม่บท เพื่อน าเสนอข้อมูล
ต่อกองอ านวยการน้ าแห่งชาติในวาระต่อไป



10

ร่ว
มป

ระ
ชุม

แผ
นพ

ัฒ
นา
แล
ะฟ
ื้นฟ

ูคล
อง

พร
ะพ
ิมล

   



ประชุมเพื่อจัดเตรียมข้อมูลก าหนดวันถ่ายภาพงาน 
พร้อมเตรียมบุคลากร และสถานที่ เพื่อประกอบการ
จัดท าวีดีทัศน์ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์ ผู้อ านวยการส านักงาน
ชลประทานที่ 11 เป็นประธาน ประชุมเพื่อจัดเตรียมข้อมูล ก าหนดวันถ่ายภาพงาน พร้อมเตรียมบุคลากร 
และสถานที่ เพื่อประกอบการจัดท าวีดีทัศน์ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ โดยมี นายยงยส  เนียมทรัพย์ 
รองผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่ 11 นายวรชัย  สุขผลธรรม ผู้อ านวยการส่วนวิศวกรรม 
นายนิติ  พานิชการ ผู้อ านวยการส่วนแผนงาน นางพนาวัลย์  ผาสุก ผู้อ านวยการส่วนบริหารทั่วไป 
นายนิคม  สุคันธพฤกษ์ ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาเจ้ าเจ็ด-บางย่ีหน นายปิยะ  ลืออุ ติกุลวงศ์ 
ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาภาษีเจริญ นายมิตร  บุญจันทร์ ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษารังสิตเหนือ นายอุรัค สุบรรณเสนีย์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ าและปรับปรุงระบบชลประทาน 
แทน ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพระยาบรรลือ นายสุเมธ  บุญโฉม หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 
แทน ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษารังสิตใต้ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ของส านักงานชลประทานที่ 11 และโครงการ เข้าร่วมประชุม เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ มีประสิทธิภาพ และทันตามก าหนด ณ ห้องประชุม ส านักงานชลประทานที่ 11

11
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ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

13

วันที่  23 กุมภาพันธ์  2565 เวลา 16 .00 น .
ส านักงานชลประทานที่  11 ร่วมกับ ส่วนอาคารสถานที่  ที่  2
ปากเกร็ด น าบริษัทมาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ประจ ารายเดือน ทุกเดือน บริเวณ อาคาร
ส านักงานชลประทานที่ 11 อ าเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี และสวัสดิการร้านค้าส่วนที่ 1 เพื่อป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ให้ แก่บุคลากร และผู้ม าติดต่อราชการ พร้อมทั้ ง
ผูม้าจับจ่ายใช้สอยบริเวณสวัสดิการร้านค้าส่วนที่ 1



ประชุมตรวจติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนการตรวจและการขับเคลื่อนการตรวจราชการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

14

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธานประชุมตรวจติดตามผลการด า เนินงานตามแผนการตรวจ และการขับ เคลื่อนการ
ตรวจราชการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 2 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 และลงพื้นที่ตรวจติดตามงานโครงการส่งเสริมระบบการผลิตแบบแปลงใหญ่ (ข้าว)
และโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์) 

และลงพื้นที่ตรวจติดตามงาน
โครงการส่งเสริมระบบการผลิตแบบแปลงใหญ่ (ข้าว) และโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

/ โ ด ย มี . . .



โดยมี นายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์ ผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่ 11 พร้อมคณะผู้บริหาร
นายมิตร  บุญจันทร์ ผู้อ านวยการโครงการรังสิตเหนือ นายโบว์แดง ทาแก้ว ผู้อ านวยการ
โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษารังสิตใต้ นายจิตเทพ เก้าพัฒนสกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ า 
นายสุ นทร  ชื่ อเลื่ อมหั วหน้ าฝ่ ายวิ ศวกรรม โครงการส่ งน้ าและบ ารุ งรั กษารั งสิ ตเหนื อ 
นายอุรัค สุบรรณเสนีย์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ าและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา
พระยาบรรลือ นายอมร  นวลเพ็ชร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ าและปรับปรุงระบบชลประทาน 
โครงการชลประทานปทุมธานี นายประวิตร สุขวัจน์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ าและปรับปรุงระบบ
ชลประทาน นางสาวณัฏฐาเนตร เม่นสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาที่ 2 รังสิตใต้ นายชาตรี 
ระดมเล็ก ประธานวิสาหกิจชุมชนเพราะรักกสิกรรม และคณะเจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ ร่วมกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 
ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษารังสิตใต้ และ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอล าลูกกา หมู่ที่ 2 ต.ล าลูกกา อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี
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