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จัด กิ จกรรมบ ริจาคโล หิต  เพื่ อ รับบ ริจ าค โล หิต

จากบุคลากรของส านกังานชลประทานท่ี 11 และหน่วยงานราชการ

ในกรมชลประทาน

1



จัด กิ จกรรมบ ริจาคโล หิต  เพื่ อ รับบ ริจ าค โล หิต

จากบุคลากรของส านกังานชลประทานท่ี 11 และหน่วยงานราชการ

ในกรมชลประทาน
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วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565  เวลา 9.00 -12.00 น. ส านักงาน

ชลประทานที่ 11 ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม

บริจาคโลหิต เพ่ือรับบริจาคโลหิตจากบุคลากรของส านักงานชลประทานที่ 11 

และหน่วยงานราชการในกรมชลประทาน พร้อมทั้งประชาชนทั่วไป เพ่ือน าโล หิต

ไปแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศ ตามโรงพยาบาลต่างๆ ไม่หวังสิ่งตอบแทน 

โดยมี รถบริการจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยมารับบริจาค ณ 

บริเวณหน้าอาคารส านักงานชลประทานที่ 11



คณะพุทธบริษทัวดัชลประทานฯ รวมใจสายสมัพนัธ์

กตญัญุตา นอ้มจิตเปิดอาคาร "สุคติสถาน" 

บา้นสุดทา้ยของผูว้ายชนม ์
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คณะพุทธบริษทัวดัชลประทานฯ รวมใจสายสมัพนัธ์

กตญัญุตา นอ้มจิตเปิดอาคาร "สุคติสถาน" 

บา้นสุดทา้ยของผูว้ายชนม ์
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คณะพุทธบริษทัวดัชลประทานฯ รวมใจสายสมัพนัธ์

กตญัญุตา นอ้มจิตเปิดอาคาร "สุคติสถาน" 

บา้นสุดทา้ยของผูว้ายชนม ์
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คณะพุทธบริษทัวดัชลประทานฯ รวมใจสายสมัพนัธ์

กตญัญุตา นอ้มจิตเปิดอาคาร "สุคติสถาน" 

บา้นสุดทา้ยของผูว้ายชนม ์
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คณะพุทธบริษทัวดัชลประทานฯ รวมใจสายสมัพนัธ์

กตญัญุตา นอ้มจิตเปิดอาคาร "สุคติสถาน" 

บา้นสุดทา้ยของผูว้ายชนม ์
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คณะพุทธบริษทัวดัชลประทานฯ รวมใจสายสมัพนัธ์

กตญัญุตา นอ้มจิตเปิดอาคาร "สุคติสถาน" 

บา้นสุดทา้ยของผูว้ายชนม ์
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วันอาทติย์ที่ 6 มีนาคม 2565 เจ้าประคุณสมเดจ็พระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง,กรรมการ

มหาเถรสมาคม,ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานเปิดอาคาร"สุคติสถาน" และงานบุญประจ าปี “

สายสัมพันธ์กตัญญุตา" ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง ด้วยการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐาน ณ 

ปรางค์หน้า “สคุติสถาน” จากนั้น เจ้าประคุณสมเดจ็พระมหาธรีาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน

วิมลมังคลาราม เป็นผู้ประกอบพิธเีปิดฌาปนสถาน ด้วยการเปิดแพรที่องค์พระประธาน และพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป 

สวดบทถวายพรพระ - ชัยมงคลคาถา เพ่ือเป็นสริิมงคล

โดยมี นายชัยวัฒน์ ช่ืนโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มี ดร .ทองเปลว

กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นผู้แทน

อธบิดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายเฉลิมเกยีรติ  คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน นายชุติมันต์ สกุลพราหมณ ์

ผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่ 11 นายยงยส  เนียมทรัพย์ รองผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่ 11 พร้อมด้วย

ผู้อ านวยการส่วน ผู้อ านวยการโครงการ คณะผู้บริหาร ข้าราชการเจ้าหน้าที่ส  านักงานชลประทานที่ 11 และกรมชลประทาน

พร้อมผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี ทั้ งนี้  เ น่ืองจากในวันที่  6 มีนาคม 2565 นี้  เป็นวันครบรอบอายุวัฒนมงคล 73 ปี

ของพระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง ซ่ึงได้อนุวัตรตามปฏิปทาของหลวงพ่อปัญญา

นันทภิกขุ ที่ได้ปรารภเอาวันคล้ายวันเกดิท าสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่สงัคม เช่นสร้างโรงเรียน สร้างศูนย์การแพทย์ปัญญานันท

ภิกขุ ชลประทาน พระอุโบสถกลางน า้ให้แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดังนั้น ในวันอันเป็นมงคลนี้  จึงได้จัด

พิธีเปิดอาคาร "สุคติสถาน" เพ่ือให้ทุกท่านได้ร่วมใจกันท าพิธีอันเป็นมงคลนี้  ซึ่งส าเร็จลงได้ ด้วยแรงมหากุศลศรัทธา

อันย่ิงใหญ่ของชาวพุทธทั้งหลาย ส าหรับ อาคาร "สุคติสถาน" หรือ บ้านหลังสุดท้ายของผู้วายชนม์ เป็นอาคารคอนกรีต

เสริมเหลก็ขนาด 4 ช้ัน มีจ านวน 2 อาคารคือ ด้านหน้าเป็นอาคารรับรองหนึ่งหลัง มีบันไดและบันไดเลื่อนขึ้นลง มีลิฟต์ขึ้ น

ลง 2 ด้าน มีทางหนีไฟ ห้องน่ังพักรอ ห้องสขุาและห้องปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ด้านหลังเป็น อาคารสวดพระอภิธรรมอีก

หน่ึงหลัง มีลิฟต์ขนของและบันไดหนีไฟ ช้ันที่ 1 ถึง 3 มีห้องสวดพระอภิธรรมช้ันละ 3 ห้อง และช้ันที่ 4 มีห้องบ าเพญ็กุศล

ฌาปนกิจ 1 ห้อง และห้องสวด 1 ห้อง รวมมีห้องทั้งหมด 11 ห้อง มีเตาเผาจ านวน 2 เตา เป็นเตาเผาแบบไร้มลพิษไม่

ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านมลภาวะ ส่วนระบบไฟฟ้าได้ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ เพ่ือประหยัดพลั งงานไฟฟ้า 

ซึ่งงบประมาณในการก่อสร้างได้รับจากแรงศรัทธาที่ได้ร่วมกนับริจาคเพ่ือสร้างทานบารมี ตั้งแต่หน่ึงบาทถึงเกินล้านบาทขึ้น

ไป จ านวน 30,323 ราย



ประชุมตรวจสอบขอ้เท็จจริงกรณีอุทกภยั

พื้ นที่จงัหวดั สุพรรณบุรี 
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ประชุมตรวจสอบขอ้เท็จจริงกรณีอุทกภยั

พื้ นที่จงัหวดั สุพรรณบุรี 
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ประชุมตรวจสอบขอ้เท็จจริงกรณีอุทกภยั

พื้ นที่จงัหวดั สุพรรณบุรี 
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ประชุมตรวจสอบขอ้เท็จจริงกรณีอุทกภยั

พื้ นที่จงัหวดั สุพรรณบุรี 

12

วันพฤ หัสบดีที่  10  มีนาคม พ .ศ .  2565  นายยงยส  เนี ยมท รัพย์ 

รองผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่ 11 เป็นประธานเข้าร่วมประชุมตรวจสอบข้อเทจ็จริง

กรณีอุทกภัยพ้ืนที่ จังหวัดสุพรรณบุรี  พร้อมด้วย นายนิคม สุคันธพฤกษ์ ผู้อ านวยการ

โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาเจ้าเจด็-บางย่ีหน ส านักงานชลประทานที่ 11 นายอาภากร 

สนิกะวาท ีผู้อ านวยการโครงการส่งน า้และบ ารุงรักษาพระยาบรรลือ ส านักงานชลประทานที่ 

11 นายนรเศรษฐ์ ฤกษ์สงเคราะห์ ผู้อ านวยการโครงการส่งน า้และบ ารุงรักษาผกัไห่ ส านักงาน

ชลประทานที่ 12 เจ้าหน้าที่จากส านักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน และเจ้าหน้าที่ที่

เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และลงพ้ืนที่ดูสถานที่จริงในการพิจารณาค าให้การ เพ่ือให้ได้

ข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับสภาพพ้ืนที่และการระบายน า้บริเวณทุ่งรับน า้ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ

โครงการส่งน า้และบ ารุงรักษาเจ้าเจด็-บางย่ีหน โครงการส่งน า้และบ ารุงรักษาพระยาบรรลือ 

และโครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาผักไห่ ในจังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือประกอบการจัดท า

ค าให้การ ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ต าบลหันตรา 

อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ด าเนินการก าจดัวชัพืชคลองหกวาสายล่างมีผกัตบหนาแน่น
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ด าเนินการก าจดัวชัพืชคลองหกวาสายล่างมีผกัตบหนาแน่น
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วันที่  14-18 มีนาคม 2565 โครงการส่งน ้าและบ ารุง รักษารังสิตใต้

ส านักงานชลประทานที่ 11 โดย นายโบว์แดง  ทาแก้ว  ผู้อ านวยการโครงการส่งน ้าและ

บ ารุงรักษารังสิตใต้ มอบหมาย นายณัฐพงษ์  ค าทวี หัวหน้าฝ่ายส่งน า้และบ ารุงรักษาที่ 3 

พร้อมเจ้าหน้าที่ ฝ่ายงาน  ด าเนินการก าจัดวัชพืชคลองหกวาสายล่างมีผักตบหนาแน่น 

คลองซอยที่ 8 สายล่าง ซ่ึงอยู่ในเขตพ้ืนที่  ต าบลล าลูกกา  อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

เพ่ือเป็นการตัดวงจรผักตบชวาไม่ให้แพร่ขยายพันธ์ และป้องกันไม่ให้น า้เน่าเสียและเพ่ิม

ประสทิธภิาพในการระบายน า้ในการกกัเกบ็น า้ในช่วงหน้าแล้ง



ประชุมกลุ่มย่อย  ครั้งท่ี1 เวทีท่ี1 ภายใตโ้ครงการงานส ารวจ 

ออกแบบ โครงการปรบัปรุงระบบชลประทาน

15

วันองัคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 9.00น. นายมิตร บุญจันทร์ ผู้อ านวยการ

โครงการส่งน า้และบ ารุงรักษารังสิตเหนือ มอบหมายให้ นายสุนทร ซ่ือเล่ือม  หัวหน้าฝ่าย

วิศวกรรม น.ส.ช่อลดา ประสพบุญ หัวหน้าฝ่ายส่งน า้เเละบ ารุงรักษาที่ 2 และ นายสมบูรณ์ 

เจิมไทย หัวหน้าฝ่ายส่งน า้เเละบ ารุงรักษาที่ 3 เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย  คร้ังที่ 1 เวททีี่ 1 

ภายใต้โครงการงานส ารวจ ออกแบบ โครงการปรับปรุงระบบชลประทาน พ้ืนที่เจ้าพระยา 

ฝั่งตะวันออกตอนล่าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ โดมอเนกประสงค์เทศบาลต าบลหนอง

เสอื อ าเภอหนองเสอื จังหวัดปทุมธานี



ร่วมทอดผา้ป่าสามคัคี  เพือ่ปรบัปรุงภูมิทศัน ์ 

วดัชลประทานรงัสฤษด์ิ พระอารามหลวง
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วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.30 น. นายประพิศ  จันทร์มา อธิบดี

กรมชลประทาน  เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดชลประทาน

รังสฤษฏ ์พระอารามหลวง อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี  โดยมี  ดร.ทวีศักด์ิ  ธนเดโชพล 

รองอธิบดีฝ่ายบ ารุงรักษา กรมชลประทาน  พร้อมด้วย ผู้บริหารกรมชลประทาน และ

ส านักงานชลประทานที่ 11 น าโดย นายชุติมันต์  สกุลพราหมณ์ ผู้อ านวยการส านักงาน

ชลประทานที่ 11  นายยงยส  เนียมทรัพย์ รองผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่ 11 พร้อม

ด้วย ผู้อ านวยการส่วน  ผู้อ านวยการโครงการ  หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ของส านักงาน

ชลประทานที่ 11  ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี  เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์  วัดชลประทานรังสฤษด์ิ 

พระอารามหลวง ด้วยพ้ืนที่ภายในวัดชลประทานรังสฤษฏ์  พระอารามหลวง ในบริเวณเขต

กรรมฐานมีกุฏิเป็นที่จ าพรรษาของพระภิกษุสามเณรจ านวนหลายหลัง มีทางเท้าเช่ือมต่อ

ระหว่างกุฏิ มีสระน ้า  ไม้ยืนต้นและไม้ดอก ไม้ประดับจ านวนมาก ปัจจุบันพ้ืนที่ทางเท้า

ระหว่างกุฏยุิบ แตกร้าว ระดับพ้ืนดินบางแห่ง เป็นหลุมเป็นบ่อ เนื่องจากใช้งานมานาน คณะ

เจ้าภาพ จึงได้ตั้งกองผ้าป่าขึ้ น เพ่ือรวบรวมทุนทรัพย์เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือหาวัสดุ

อุปกรณ์ เพ่ือปรับปรุงภมูิทัศน์ บริเวณเขตกรรมฐานดังกล่าว กรมชลประทาน และเจ้าหน้าที่ 

และประชาชน จึงร่วมบริจาค และขอเชิญร่วมบริจาค ตามก าลังศรัทธา  สมทบทุนกองผ้าป่า

คร้ังนี้ โดยทั่วกัน และขออ านาจพรให้ท่านทั้งหลายประสบแต่ความสุข ความเจริญทั้งใน

ครอบครัว และหน้าที่การงาน เจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทั้งสี่ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ 

ปฎิภาณธนาสารสมบัติ ทุกท่านทุกประการเทอญ
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