รายงานการประชุมสานักชลประทานที่ ๓
ประจาเดือน (ครั้งที่ 1)
วันอังคารที่ 7 มกราคม 2557 (เวลา 13.30 น.)
ณ ห้องประชุม 2 สานักชลประทานที่ ๓ (อาคารเดิม)
-----------------------------------รายชื่อผู้เข้าประชุม
๑. ม.ล.อนุมาศ
๒. นายกรรณชิง
๓. ว่าที่ร้อยตรีสมชัย
๔. นายชลเทพ
๕. นายโสภิญญา
๖. นายเถลิง
๗. นางนงลักษณ์
๘. นายบรรดิษฐ์
๙. นายบุณยลักษณ์
๑๐. นายสมยศ
๑๑. นายสุรพล
๑๒. นายประพนธ์
๑๓. นายชัยโรจน์
๑๔. นายโฆษิต
๑๕. นายประเวศน์
๑๖. นายสมหวัง
๑๗. นายชานาญ
๑๘. นายธนู
๑๙. นายสมหมาย
๒๐. นายอุดม
๒๑. นายสมหวัง
๒๒. นายสุภัค
๒๓. นายสนอง
๒๔. นางอัญชลี
๒๕. นางสุวัฒนา
๒๖. นายเกษม
๒๗. นายชัยวัฒน์
๒๘. นายวินัย
๒๙. นายโสภี
๓๐. นายวีระ

ทองแถม
ขาวสอาด
แตงไทย
ทาตรี
เกิดสกุล
ศิริภิรมย์
โพธิ์ทอง
อินต๊ะ
ฉลองสัพพัญญู
แสงมณี
อจละนันท์
คาไทย
พฤฒาวงศ์
พึ่งเมือง
ศิริศิลป์
ปานสุขสาร
ชูเที่ยง
โพธิ์เอี้ยง
จีนขจร
คงช่วย
เจริญสุข
ทัพจันทร์
ปะทะนมปี
โพธิ์คลี่
วัจฉลพงษ์
สงวนวงศ์
ทสะสังคินทร์
สุ่มเจริญ
ภูไพรัชพงษ์
ศรีสะอาด

ผส.ชป.๓
ผชช.ชป.3
ผวศ.ชป.3
ผบร.ชป.3
ผปก.ชป.3
ผคก.ชป.๓
ฝบท.ชป.๓
ผอ.คป.พิษณุโลก
ผอ.คป.อุตรดิตถ์
ผอ.คป.พิจิตร
ผอ.คป.นครสวรรค์
ผอ.คบ.เขื่อนนเรศวร
ผอ.คบ.พลายชุมพล
ผอ.คบ.ดงเศรษฐี
ผอ.คบ.ท่าบัว
ผอ.คบ.เขื่อนแควน้อยบารุงแดน
ผอ.คบ.ยมน่าน
ผอ.คส.ชป.3
แทน ผสญ.14
แทน ผสญ.12
แทน ผคน.3
แทน ผศป.ที่ 2
แทน ผอน.ภาคเหนือตอนล่าง
แทน สจจ.พิษณุโลก
แทน สจจ.พิจิตร
ฝจม.๓
ฝด.ผด.๓
ฝส.รว.ภาคเหนือ
สร.รว.3
แทน สก.นช.2
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๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.
๕๖.
๕๗.
๕๘.
๕๙.
๖๐.
๖๑.
๖๒.
๖๓.
๖๔.

นายฉัตรชัย
นายประดิษฐ์
นายชานนท์
นายประเสริฐ
นายนพดล
นายชัยวัฒน์
นายทวีป
นายสุรจิตร์
นายประเสริฐ
นายอดุลย์
ส.อ.ยงยุทธ
นายวีระชัย
นายจรรยา
นายสุนทร
นายอุทัย
นายชัยวุฒิ
นางราตรี
นางดวงใจ
นางนิสากร
นายพันธ์เทพ
นายภูมิรักษ์
นายกัมพล
นายณฐพล
นายรณชัย
นายสุรินทร์
นายนิพนธ์
นายสมชาย
นายถาวร
นายวชิรพงษ์
นายเชาว์
นายวิชากร
นายสมประสงค์
นายเทพนิมิต
น.ส.นัณฐิกา

ทองปอนด์
สิทธิยศ
แก้วเขียว
เกรียงศักดิ์ศรี
เชาวน์วรนันท์
บุญเพชร
เกิดทอง
วังล้อม
เฮงสุวรรณ
จุมพิศ
อินยาโส
ฟุ้งไพศาล
จาดดี
เชื้อทอง
คุณคง
รชตะพิพัฒน์
น้อยเจริญ
ศรีศุภอรรถ
อินแตง
แสงแก้ว
รัตนผล
บุญวิไล
ชุ่มสวัสดิ์
ปราณพาณิชกิจ
ทรัพย์สกุล
ดวงดารา
ตระกูลสว่าง
ตะทวี
เพ็งแก้ว
ช่างเรือนกลาง
จองพิพัฒน์พงษ์
ไกรลาศ
สิงหพันธ์
วงค์ทะกัน

กอบ.ชป.3
กธว.ชป.3
ฝสร.ชป.3
แทน ฝตว.ชป.3
ฝปข.ขป.3
วิศวกรชลประทานชานาญการ
ฝปค.ชป.๓ รักษาการในตาแหน่ง ฝปท.ชป.3
แทน ฝปน.ชป.3
ฝงส.ชป.3 รักษาการในตาแหน่ง ฝงจ.ชป.3
ฝวก.ชป.3
ฝปก.ชป.3
ฝปด.ชป.3
ฝสส.ชป.3
นายช่างไฟฟ้าชานาญงาน
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
นิติกร สชป.3
บง.ชป.๓
พด.ชป.๓
ธก.ชป.๓
รอ.ชป.3
กวบ.คส.ชป.3
ฝวศ.คป.พิษณุโลก
ฝวศ.คป.อุตรดิตถ์
ฝจน.คป.อุตรดิตถ์
ฝวศ.คป.นครสวรรค์
ฝวศ.คป.พิจิตร
ฝจน.คบ.เขื่อนนเรศวร
ฝจน.คบ.ดงเศรษฐี
วิศวกรชลประทานชานาญการ
ฝวศ.คบ.ท่าบัว
ฝวศ.คบ.เขื่อนแควน้อยบารุงแดน (รก.)
ฝจน.คบ.เขื่อนแควน้อยบารุงแดน
ฝวศ.คบ.ยมน่าน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

---------------------------------------
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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ผส.ชป.3

กล่าวเปิดประชุม พร้อมชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ จานวน 3 เรื่อง ดังนี้.1. ยินดีกับผู้บริหารคนใหม่ของสานักชลประทานที่ 3 คือ.- นายโสภิญญา เกิดสกุล ได้รับเลื่อนตาแหน่ง ผปก.ชป.3
- ว่าที่ร้อยตรีสมชัย แตงไทย ผวศ.ชป.6 สานักชลประทานที่ 6 ย้ายมาดารง
ตาแหน่ง ผวศ.ชป.3 สานักชลประทานที่ 3
2. ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมกับการจัด งานกีฬากรมชลประทาน ปี 2556 ที่
ร่วมใจกันให้สีฟ้าประสบความสาเร็จ ทาให้ได้รับรางวัลมาหลายรายการด้วยกัน
3. การรายงานการเข้า ร่วมประชุมมอบนโยบายติ ดตามการบริ หารงานของรอง
อธิบดีฝ่ายบารุงรกกาา รรกงงที /22557 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557 ขอมอบให้ ผชช.ชป.3 เป็นผู้สรุปให้ ที่
ประชุมทราบต่อไป ในวาระที่ 3.2


ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
ฝบท.ชป.3
 รายงานการประชุมสานักชลประทานที่ 3 ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม
2556 งานธุรการ สชป.3 ได้นาขึ้น website ของสานักแล้ว พร้อมทั้งแจกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ หาก
ท่านใดมีข้อแก้ไข หรือเพิ่มเติม โปรดแจ้งงานธุรการ สชป.3 ทราบในที่ประชุม หากไม่มีการแก้ไขถือว่าที่ประชุมมี
มติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2556
ที่ประชุม



ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม สชป.3 ครั้งที่ 5/2556

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ/พิจารณา (ส่วน/ฝ่าย/โครงการ)
ฝงจ.ชป.3
3.1 รายงานผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2557 ข้อมูลดังกล่าว จากผลการราย
จากระบบ GFMIS ณ วันที่27 ธันวาคม 2556 และตารางสรุปผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ 2556


สรุปผลการเบิกจ่าย รายจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2557 ประกอบด้วย
1. เงินกันเหลื่อมปี 2555 และ 2556
2. งบประมาณตาม พ.ร.บ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เงินกันเหลื่อมปี 2556 (ล้านบาท)
ที่

1

โครงการ

รวมเงินกันฯ
(ล้านบาท)

รวม
ชป.อุตรดิตถ์

1.) งบตาม
พรบ.

2.) งบกลาง
ครม. สัญจร

3.) งบกลาง
กปร.

100.496

29.803

44.398

26.295

24.444

4.600

-

19.844

หมายเหตุ

1.) ปรับปรุงสระเก็บน้าบ้านธรรมวงศ์ :
4,600,000.2.) ฝายห้วยน้าต๊ะ 2 : 19,844,0000.-
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เงินกันเหลื่อมปี 2556 (ล้านบาท)
ที่

โครงการ

รวมเงินกันฯ
(ล้านบาท)

2

ชป.พิษณุโลก

3

ชป.พิจิตร

หมายเหตุ

1.) งบตาม
พรบ.

2.) งบกลาง
ครม. สัญจร

3.) งบกลาง
กปร.

22.109

-

15.658

6.451

1.) แก้ ม ลิ ง คลองกรุ ง กรั ก ฯ
15,657,759.2.) ฝายวังสัจธรรมฯ : 6,451,000.-

:

21.692

2.000

19.692

-

1.) ก่ อสร้ างบ้ านพั ก 8 ครอบครั ว
2,000,000.2.) ขุ ดลอกคลองห้ ว ยแก้ ว ฯ
19,692,000.-

:
:

4

ชป.นครสวรรค์

26.310

17.410

8.900

-

1.) สถานี สู บน้ าบ้ านหนองตะนิ วฯ :
5,655,129.2.) ซ่อมแซมฝายชั่วคราวกั้นแม่น้าปิง หัว
งานที่ 1
11,755,101.3.) ระบบส่ งน้ าบ้ านเนิ นศาลาฯ :
8,900,000.-

5

ท่าบัว

3.154

3.154

-

-

1.) ประตูระบายน้าปากคลอง DR.7 :
2,698,091.2.) ค่าขยายเขตไฟฟ้าประตู DR.7 :
456,292.-

6

เขื่อนแควน้อยฯ

2.639

2.639

-

-

1.) ปรั บปรุ งอุปกรณ์พฤติกรรมเขื่อนฯ :
2,639,000.-

7 ส่วนกลาง สชป.3

0.148

-

0.148

-

1.) ค่าควบคุมฯ ขุดลอกห้ วยแก้วฯ :
19,692,000.-

รวมเงิน
รวมเบิกจ่าย
กันฯ
ลาดับ

รายการ

เงินกันเหลื่อมปี 2556 (ล้านบาท)

(ล้านบาท) (ล้านบาท) 1.) งบตาม 2.) งบกลาง 3.) งบกลาง 4.) งบกัน
พรบ.

รวม

100.496

22.740
(22.6%)

ปรับปรุงสระเก็บน้าบ้านธรรมวงศ์ :
1 4,600,000.-

18.048

ครม.
สัญจร
44.398

3 แก้มลิงคลองกรุงกรักฯ : 15,657,759.-

26.295

4.600

8.235

เหลื่อมปี
2555

รับผิดชอบ

11.755
ชป.อุตรดิตถ์

2 ฝายห้วยน้าต๊ะ 2 : 19,844,0000.เบิกจ่าย (ร้อยละ)

กปร.

โครงการ

19.844
8.235
(41.5%)

0.000
(0.00%)
15.658

ชป.พิษณุโลก
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รวมเงิน
รวมเบิกจ่าย
กันฯ
ลาดับ

รายการ

เงินกันเหลื่อมปี 2556 (ล้านบาท)

(ล้านบาท) (ล้านบาท) 1.) งบตาม 2.) งบกลาง 3.) งบกลาง 4.) งบกัน
พรบ.

ครม.
สัญจร

4 ฝายวังสัจธรรมฯ : 6,451,000.-

2.000

6 ขุดลอกคลองห้วยแก้วฯ : 19,692,000.เบิกจ่าย (ร้อยละ)

2.131

สถานีสูบน้าบ้านหนองตะนิวฯ :
7 5,655,129.-

2.000
(100%)

ชป.พิจิตร
19.692
0.131
(0.67%)

5.655

ระบบส่งน้าบ้านเนินศาลาฯ :
8 8,900,000.-

ชป.นครสวรรค์
8.900

ซ่อมแซมฝายชั่วคราวกั้นแม่น้าปิง
9 หัวงานที่ 1
เบิกจ่าย (ร้อยละ)

7.199

ประตูระบายน้าปากคลอง DR.7 :
10 2,698,091.-

เบิกจ่าย (ร้อยละ)

0.000

0.456
0.000
(0.00%)

0.000

2.639
0.000
(0.00%)

ปรับปรุงอุปกรณ์พฤติกรรมเขื่อนฯ :
11 2,639,000.เบิกจ่าย (ร้อยละ)
ค่าควบคุมฯ ขุดลอกห้วยแก้วฯ :
12 19,692,000.-

3.704
(41.62%)

0.026

11.755
3.495
(29.73%)
ท่าบัว

เขื่อนแควน้อยฯ

0.148

เบิกจ่าย (ร้อยละ)



0.000
(0.00%)
2.698

ค่าขยายเขตไฟฟ้าประตู DR.7 :
456,292.-

ผอ.คป.อุตรดิตถ์

รับผิดชอบ

0.000
5.149
(0.00%) (79.82%)

5.149

ก่อสร้างบ้านพัก 8 ครอบครัว :
5 2,000,000.-



เหลื่อมปี
2555

6.451

เบิกจ่าย (ร้อยละ)

ฝงจ.ชป.3

กปร.

โครงการ

ส่วนกลาง
สชป.3

0.026
(17.73%)

ขอให้โครงการฯ รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานของแต่ละโครงการฯ

โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ มี 2 รายการงาน จานวนเงิน 24.444 ล้านบาท ดังนี้.1. งานปรับปรุงสระเก็บน้าบ้านธรรมวงศ์และระบบส่งน้า : จานวน 4,600,000 บาท
(งบตาม พ.ร.บ.) ผลการดาเนินงาน 50 % ปัจจุบันติดปัญหาการเข้าใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้างระบบท่อส่งน้า อยู่ระหว่าง
ประสานกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
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2. ฝายห้วยน้าต๊ะ 2 : งบประมาณ 19,844,000 บาท (งบกลาง:กปร.) ผลการ
ดาเนินงานประมาณ 60 % คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2557
ผอ.คป.พิษณุโลก



โครงการชลประทานพิษณุโลก มี 2 รายการงาน จานวนเงิน 22.108 ล้านบาท ดังนี้.1. งานแก้มลิงคลองกรุงกรักฯ : งบประมาณ 15,657,759 บาท (งบกลาง ครม. สัญจร)
ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว 100 %
2. ฝายวังสัจธรรมฯ : งบประมาณ 6,451,000.- บาท (งบกลาง: กปร.) ปัจจุบันเบิกจ่าย
แล้ว 70 %
ผอ.คป.พิจิตร



ผอ.คป.นครสวรรค์



โครงการชลประทานพิจิตร มี 2 รายการงาน จานวนเงิน 21.692 ล้านบาท ดังนี้.1. งานก่อสร้างบ้านพัก 8 ครอบครั ว : งบประมาณ 2,000,000 บาท (งบตาม
พ.ร.บ.) ปัจจุบันดาเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลการเบิกจ่าย 100%
2. งานขุดลอกคลองห้วยแก้ว : งบประมาณ 19,692,000 บาท (งบกลาง: ครม.สัญจร)
ปัจจุบันอยู่ระหว่างดาเนินงาน ผลการเบิกจ่าย 15 %
โครงการชลประทานนครสวรรค์ มี 3 รายการงาน จานวนเงิน 26.310 ล้านบาท

ดังนี้.1. สถานีสูบน้าบ้านหนองตะนิวฯ : งบประมาณ 5,655,129 บาท (งบตาม พ.ร.บ.)
อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญาที่กรม
2. งานระบบส่งน้าบ้านเนินศาลาฯ : งบประมาณ 8,900,000 บาท (งบกลาง: ครม.
สัญจร) ปัจจุบันผลการเบิกจ่าย 41.62 %
3. งานซ่อมแซมฝายชั่วคราวกั้นแม่น้าปิง หัวงานที่ 1 งบประมาณ 11,755,101 บาท
(งบกันเหลื่อมปี) ผลการเบิกจ่าย 29.73 %
ผอ.คบ.ท่าบัว



โครงการส่งน้าและบารุงรั กษาท่าบัว มี 2 รายการงาน จานวนเงิน 3.154 ล้านบาท

ดังนี้.1. งานประตูระบายน้าปากคลอง DR.7 : งบประมาณ 2,698,001 บาท (งบตาม พ.ร.บ.)
ปัจจุบันอยู่ระหว่างดาเนินการเบิกจ่าย คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน มกราคม 2557
2. งานค่าขยายเขตไฟฟ้าประตู DR.7 : งบประมาณ 456,292 บาท ปัจจุบันการไฟฟ้า
ดาเนินการติดตั้งให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอใบแจ้งหนี้จากการไฟฟ้า เพื่อทาการเบิกจ่ายต่อไป
ผอ.คบ.เขื่อนแควน้อยบารุงแดน  โครงการส่งน้าและบารุงรักษาเขื่อนแควน้อยบารุงแดน มี 1 รายการงาน
จานวนเงิน 2.639 ล้านบาท เป็น งานปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์ระบบตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน : งบประมาณ
2,639,000 บาท (งบตาม พ.ร.บ.) ในวันที่ 14 มกราคม 2557 การไฟฟ้าจะมีการประชุม เพื่อเริ่มดาเนินการซ่อม
และดาเนินงาน ในวันที่ 20 มกราคม 2557 ใช้ระยะเวลาภายใน 1 เดือน และดาเนินการเบิกจ่ายงวดเดียว
ฝงจ.ชป.3
 ส่วนกลาง สชป.3 มี 1 รายการงาน จานวนเงิน 19,692,000 บาท ได้แก่ งาน
ค่าควบคุมฯ ขุดลอกห้วยแก้ว (งบกลาง ครม. สัญจร) ปัจจุบันเบิกจ่ายไปแล้ว 17.73 %
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ประจาวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2557
วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2557

ฝงจ.ชป.3
 กรมมีเป้าหมายการเบิกจ่ายที่ 5.50 % สานักมีเป้าหมายเบิกจ่ายที่ 12.33 % ปัจจุบัน
ผลการเบิกจ่ายของ สชป.3 คิดเป็น 10.49 % ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายกรม แต่ต่ากว่าเป้าหมายของสานัก
สรุป ผลการเบิกจ่าย รายจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2557 (แยกโครงการ) ปรากฎตาม
ตารางผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ระดับโครงการ) จากระบบ Online
ผลการเบิกจ่าย (ณ วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2557)
ได้รับโอนจัดสรร
(บาท)

โครงการ

เบิกจ่าย
(บาท)

% เบิกจ่าย

ก่อสร้าง
อุตรดิตถ์

67,560,100
24,970,000

784,708
1,591,459

1.16
6.37

พิษณุโลก
พิจิตร

139,956,182
24,401,000

50,990,886
2,130,900

36.43
8.73

นครสวรรค์
พลายชุมพล

50,308,519
30,319,652

4,252,676
0

8.45
0.00

ดงเศรษฐี

12,824,751

0

0.00

ท่าบัว
เขื่อนนเรศวร
เขื่อนแควน้อย

42,976,983
6,699,300
25,421,029

0
192,126
0

0.00
2.87
0.00

ยมน่าน

ฝงจ.ชป.3

0



0

0.00

รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในระบบรายงาน Online
โครงการก่อสร้าง สชป.3 มี 6 รายการ
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ผอ.คส.ชป.3
 ได้ลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งสั่งเข้าทางานแล้ว จานวน 5 รายการงาน
ยกเว้นงานท่อระบายน้้าบ้านน้อย ยังไม่ได้สั่งเข้าทางาน เนื่องจากอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยว
ผอ.คป.นครสวรรค์

โครงการชลประทานนครสวรรค์ มี 5 รายการงาน ดังนี้.1. งานปรับปรุงคลองขนมจีนพร้อมอาคารประกอบ อนุมัติรับราคา และลงนามในสัญญาแล้ว
2. งานแก้มลิงบึงปลัง อนุมัติรับราคาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 และลงนามใน
สัญญาเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556
3. งานบารุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้า เป็นงานดาเนินการเองทั้งหมด
4. งานระบบส่งน้าบ้านเนินศาลา งานสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้าบ้าน
หนองตะนิว เป็นงานเงินกันเหลื่อมปี 2556
ผอ.คป.พิจิตร
 โครงการชลประทานพิจิตร มี 4 รายการงาน ดังนี้.- มี 2 รายการ ที่เป็นเงินกันเหลื่อมปี 2556
- อีก 2 รายการ เป็นงานปรับปรุงท่อระบายน้าบ้านบุ่งฯ จะลงนามเซ็นสัญญาในวันที่
8 มกราคม 2557 ส่วนงานบารุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้า ปัจจุบันยังไม่ได้สั่งซื้อวัสดุ
ผอ.คป.พิษณุโลก  โครงการชลประทานพิษณุโลก มี 9 รายการงาน ดังนี้.1. ฝายห้วยหม้อ
2. ปรับปรุงระบบส่งน้าฝายบ้านใหม่รักไทย
3. ปรับปรุงอาคารป้องกันการกัดเซาะฝายน้าเฟื้อ
4. แก้มลิงบึงตะเคร็ง
5. แก้มลิงบึงระมาณ
6. งานปรับปรุงที่ทาการโครงการฯ
7. ป้อมยาม โครงการฯ
8. งานบารุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้า (เป็นงานดาเนินการเอง)
9. โครงการพัฒนาแหล่งน้าแก้มลิงคลองกรุงกรัก (ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 100%)
งานรายการที่ 1-3 เป็นงานดาเนินการเอง ปัจจุบันอยู่ระหว่างดาเนินการจัดซื้อวัสดุ งานรายการที่ 4-5 เป็นงาน
ต่อเนื่อง ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรี ยบร้อยแล้ว งานรายการที่ 6-7 อยู่ระหว่างดาเนินการจัดทา BOQ คาดว่า
ภายใน วันที่ 17 มกราคม 2557 จะดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ผอ.คป.อุตรดิตถ์  งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน ปัจจุบันดาเนินการเรื่อง BOQ
เรียบร้อยแล้ว และจะเร่งดาเนินการจัดซื้อให้แล้วเสร็จทันกาหนด ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 อีก 5 รายการงาน
เป็นงานดาเนินการเอง
ผส.ชป.3
 มอบ ฝงจ.ชป.3 ประสานกับกรม กรณีหากดาเนินการจัดซื้อไม่ทันตามกาหนด จะสามารถ
ขยายระยะเวลาได้หรือไม่
ผอ.คบ.เขื่อนแควน้อย  โครงการส่งน้าและบารุงรักษาขื่อนแควน้อยบารุงแดน มีรายการงาน ดังนี้. งานติดตั้งทุ่นป้องกันสวะ (Log Boom) และสะพานข้ามคลองส่งน้าและคลอง
ระบายน้าในเขตฝ่ายส่งน้าฯ ที่ 2 อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา และจะสั่งเข้าปฏิบัติงานในวันที่ 14 มกราคม 2557
 งานปรั บปรุ งระบบประปา อยู่ ระหว่ างการส่ งให้ กรมออก Spec และส่ งกลั บ
โครงการฯ ภายในวันที่ 7 มกราคม 2557
 งานปรับปรุงระบบสื่อสาร กาหนดสอบราคาภายในวันที่ 8 มกราคม 2557
 อาคารที่ทาการฯ สั่งลงงานภายใน วันที่ 17 มกราคม 2557
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ผอ.คบ.เขื่อนนเรศวร  โครงการส่งน้าและบารุงรักษาเขื่อนเรศวร : งานดาดคอนกรีตคลองส่งน้า PL.1-5.3L
และงานบารุงรักษาหัวงานฯ เป็นงานดาเนินการเอง อยู่ระหว่างดาเนินการ
ผอ.คบ.ดงเศรษฐี

โครงการส่งน้าและบารุงรักษาดงเศรษฐี มีรายการงาน ดังนี้. งานดาดคอนกรีตคลองส่งน้า PR.- 79.9R-53.8 R จะดาเนินการลงนามสัญญา
ในสัปดาห์หน้า และจะเริ่มลงงานเมื่อสภาพหน้างานพร้อม
 บริ ห ารการส่ งน้ าในเขตโครงการฯ เป็น งานจั ด ซื้อ -จัด หาน้ ามั น จะด าเนิ นการ
ภายในวันที่ 10 มกราคม 2557
ผอ.คบ.ท่าบัว



โครงการส่งน้าและบารุงรักษาท่าบัว มี 3 รายการงาน ดังนี้. งานดาดคอนกรีตคลองส่งน้าและอาคารประกอบ C 94 : ลงนามในสัญญาวันนี้
(วันที่ 7 มกราคม 2557) และสั่งเข้าทางานได้เลย
 งานปรับปรุ งสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คลอง C 1 : เคาะราคา เมื่อวันที่ 25
ธันวาคม 2556 อยู่ระหว่างส่งเอกสารไปกองแผนงาน และการโอนจัดสรรงบประมาณ
 งานปรับปรุงระบบประปาภายในโครงการฯ : เป็นงานดาเนินการเอง อยู่ระหว่างการ
จัดซื้อวัสดุ และรอส่งของ


ผอ.คบ.พลายชุมพล

โครงการส่งน้าและบารุงรักษาพลายชุมพล
 งานก่อสร้างปรับปรุงสะพานข้ามคลองส่ งน้าสายใหญ่ มีทั้งงานจ้างเหมา และงาน
ดาเนินการเอง สาหรับงานจ้างเหมาได้ผู้รับจ้ างแล้ว อยู่ระหว่างการเซ็นสัญญา ส่วนงานดาเนินการเองอยู่ระหว่าง
จัดซื้อวัสดุ คาดว่าจะประกาศได้ ภายในวันที่ 10 มกราคม 2557
 งานปรับปรุงระบบส่งน้า คลอง PR-25.OR (C-15) อยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญา
 งานบารุงรักษาหัวงานคลองส่งน้าสายใหญ่ และสายซอย เป็นรายการเบิกค่าแรง


ผอ.คบ.ยมน่าน  โครงการส่งน้าและบารุงรักษายมน่าน : งานระบบระบายน้าคลองเมม-คลองบางแก้ว
ดาเนินการ e-Auction ในวันที่ 21 มกราคม 2557 คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ ภายในวันที่ 29 มกราคม 2557
ฝงจ.ชป.3
 ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบันกองแผนงาน เริ่มลงรายการในรายการ Online
แล้ว ประมาณ 30 รายการ ขอให้ทุกโครงการฯ อัพเดตข้อมูลใน Web Online ด้วย
ผส.ชป.3



ขอให้ทุกโครงการฯ กาชับเจ้าหน้าที่ให้อัพเดตข้อมูลใน Web Online ด้วย

3.2 รายงานการประชุม มอบนโยบาย ติดตามการบริหารงานของรองอธิบดีฝ่าย
บารุงรักษา
ผชช.ชป.3
 ตามที่ ท่าน ผส.ชป.3 ได้มอบหมายให้ (ผชช.ชป.3 และ ผบร.ชป.3) เข้ าร่ วมประชุ ม
มอบนโยบาย ติดตามการบริหารงานของรองอธิบดีฝ่ายบารุงรักษา ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557 นั้น
ได้ส่งเอกสารประกอบการประชุม ให้ ส่วน/โครงการ แล้ว โดยมีรายละเอียดการประชุม ดังนี้.1. การจัดทาฐานข้อมูลพื้นที่ชลประทาน (ผส.บอ. ผปข.)
 ผลการตรวจสอบข้ อมู ลพื้ นที่ ชลประทาน กรม อนุ มั ติ รายงานโครงการตรวจสอบ
ข้อมูลพื้นที่ ชลประทาน ปี 2555 เมื่ อวันที่ 11 ตุลาคม 2556 ให้ ใช้เป็นฐานข้อมูลของกรม และมอบหมายให้
หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ องรั บ ไปด าเนิ น การ โดยใช้ พื้ นที่ โ ครงการชลประทานขนาดใหญ่ และขนาดกลางรวมกั น
32,000,125 ไร่ เป็นพื้นที่ชลประทาน 23,511,910 ไร่ และพื้นที่บริการนอกภาคการเกษตร 8,488,629 ไร่
พื้นที่ชลประทานลดลงจากข้อมูลสารสนเทศ โครงการชลประทาน ปี 2555 (24,394,892 ไร่) จานวน 882,982 ไร่
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ข้อเสนอแนะ เพื่อให้สานักชลประทาน/โครงการชลประทาน/โครงการส่งน้าและ

บารุงรักษา ดาเนินการ



ปรับปรุงข้อมูล GIS ในพื้นที่รับผิดชอบ
ประสานกั บ ศสส. ในการปฏิ บั ติ ง านและการเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ให้ เ ป็ น ระบบ

ฐานข้อมูลเดียวกัน
2. งบฟื้นฟู
 ที่ ป ระชุ ม กล่ า วถึ ง งบฟื้ น ฟู คื อ ต้ อ งน าประมาณการทั้ ง หมดไปผ่ า น กกต. เพื่ อ
พิจารณาตรวจสอบ เนื่องจากรัฐบาลประกาศยุบสภา ซึ่งกรม ได้ขอให้ทาเรื่องอนุมัติในหลักการ และให้ทาการ
จัดซื้อจัดจ้างรอไว้
ผส.ชป.3
 ขอให้ ทุก โครงการฯ ที่มี งานงบฟื้ น ฟู ด าเนิ นการจัด ซื้อ จัด จ้ างตามที่ กรมก าหนด
ได้แก่ โครงการฯ พิษณุโลก และโครงการส่งน้าฯ ยมน่าน
ผชช.ชป.3

3. ค่าใช้จ่ายสูบน้าช่วยเหลือชาวนา-ชาวสวน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 งบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 กรม จั ด สรรให้ เ ป็ น ค่ า สู บ น้ าช่ ว ยเหลื อ ชาวนาชาวสวน 80 ล้ านบาท ให้กับส านักชลประทาน งวดแรกจะพิจารณาจัดสรรให้ ร้อยละ 50 ตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนด ที่เหลือจะจัดสรรให้ตามความจาเป็นและเหมาะสมต่อไป
 โดยให้ผู้อานวยการสานักชลประทาน เป็นผู้ควบคุมการใช้จ่ายเงิน
 การดาเนิน การ ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70 ที่เหลือ
จ่ายเป็นค่าล่วงเวลา และเบี้ยเลี้ยง 50% ที่จะขอเพิ่ม ท่าน รธบ. ระบุว่า ต้องทาหนังสือชี้แจงว่า 50% เดิมได้
นาไปใช้จ่ายอะไร จานวนเท่าใด เพื่อขอจัดสรรเพิ่มเติมอีก 50 % ได้
4. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสูบน้าด้วยกระแสไฟฟ้า
สภาพความเป็นจริงพบว่าการสูบน้าดาเนินการ ในช่วง 4-5 เดือน เท่านั้น ส่วน
ระยะเวลาที่ไม่ได้ดาเนินการสูบน้าจะเป็นค่ารักษามาตร ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง กรมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ให้ตัดไฟ
ในช่วงที่หยุดสูบน้า และกรมจะดาเนิ นการจัดหาหม้อแปลงไฟฟ้ามาให้ ท่าน รธร. แจ้งในที่ประชุมว่า ให้ตั้งงบค่า
ซ่อมแซมใหญ่เครื่ องสู บน้ าในปี 2558 และให้ส่ งภายในวันที่ 15 มกราคม 2557 งบประมาณนี้กาหนดให้
ดาเนินการเป็นค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ไม่ต่ากว่า 70 % ค่าล่วงเวลา และเบี้ยเลี้ยง 30 %
5. ค่าบารุงรัก ษาและบริหารการส่งน้าโครงการชลประทานประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557
สาหรับปี 2557 เป็นปีแรกที่ได้รับเงินจัดสรร กรมขอไปทั้งหมด 24.59 ล้านไร่
ได้รับการจัดสรรแล้ว ประมาณ 100 ล้านบาท เป็นค่าบารุงรักษา 160 ล้านบาท ค่าบริหารการส่งน้า 100 ล้านบาท
กรมระบุให้ดาเนินการจัดทาเป็นแผนงานให้ชัดเจน และจะบริหารจัดการอย่างไรกับงบประมาณที่ได้รับ
6. การถ่ายโอนภารกิจของกรมชลประทานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 แผนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกาหนด
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 1) กรมชลประทานถ่ายโอน จานวน 8 ภารกิจ
(ฉบับที่ 2) กรมชลประทานถ่ายโอนเพิ่มอีก 2 ภารกิจ และล่าสุดเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) กรมชลประทานได้ขอปรับปรุง
ภารกิจตามแผนปฏิบั ติการ ฉบับที่ 1 และ 2 เมื่ อปี พ.ศ. 2554 ซึ่งรายละเอียดอยู่ในเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม มอบนโยบาย-ติดตาม-การบริหารงานของรองอธิบดีฝ่ายบารุงรักษา ที่แจกให้ในวันนี้
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สาหรับภารกิจที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้ว เป็นภารกิจตาม
แผนการปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 1 กรมถ่ายโอนภารกิจ จานวน 4 ภารกิจ ได้แก่
1. การดูแลรักษาทางน้า (ทางน้าชลประทานประเภท 2)
2. โครงการขุดลอกหนองน้าและคลองธรรมชาติ
3. การสูบน้านอกเขตชลประทาน
4. โครงการถ่ายโอนภารกิจสูบน้าด้วยไฟฟ้า จากกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน (เดิม)


7 การจัดทาแผนและประกาศทางน้าชลประทาน มาตรา 5, 8
กรมกาหนดให้การจัดทาแผนและประกาศทางน้าชลประทาน มาตรา 5, 8 เป็น
ตัวชี้วัด ตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีด้วย ซึ่ง Tris จะเข้ามาประเมินผล และได้กาหนดไว้ว่า ต้อง
ประกาศทางน้าชลประทานให้ได้ ปีละ 90 ทางน้า ดังนั้น ขอให้แต่ละโครงการฯ ที่จะประกาศทางน้้า พิจารณาวาง
แผนการเก็ บเงิน และรายละเอียดทั้งหมดส่ง สานักกฎหมายและที่ดิน สานักบริ หารจัดการน้าและอุทกวิทยา
ดาเนินการเสนออธิบดีลงนามต่อไป
8. การประชุม ติดตาม การบริหารงานของสายงานรองอธิบดีฝ่ายบารุงรักษา
 กาหนดให้มี การประชุม ทุก 3 เดือ น กาหนดการประชุมครั้งต่อ ไปเดื อนเมษายน
และสิงหาคม หากได้เข้าร่วมประชุมจะนามารายงานให้ที่ประชุมสานัก ทราบต่อไป


3.3 รายงานสถานการณ์ด้านอุตุนิยมวิทยา และอุทกวิทยา
ผอน.ภาคเหนือตอนล่าง  ขอรายงาน สภาพอากาศในช่วงสัปดาห์นี้ บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศ
จีนที่ปกคลุมประเทศไทยเริ่มมีกาลังอ่อนลง ส่งผลให้ประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อย สาหรับสัปดาห์หน้าเริ่มตั้งแต่
วันที่ 10 มกราคม 2557 เป็นต้นไป หย่อมความกดอากาศสูงจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยอีกระลอกหนึ่ง ทาให้
บริเวณประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิลดลงอีก 1-2 องศาเซลเซียส ส่วนสภาวะฝนในปีนี้คาดการณ์ว่า อยู่ในเกณฑ์ต่ากว่า
ค่าเฉลี่ย ส่งผลให้สภาพน้าท่าลดลง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการน้าของเขื่อนสิริกิติ์ด้วย ขอให้ทุกฝ่ายเตรียมพร้อม
รับสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ซึ่งอาจจะเกิดผลกระทบกับภาคเกษตรของราษฎรส่วนใหญ่ได้
3.4 การจัดการความรู้ (KM)
ผชช.ชป.3
 สืบเนื่องจากกรมโดยสานักบริหารทรัพยากรบุคคล มีหนังสือ สบค.5950 ลงวันที่
12 มกราคม 2556 เรื่อง การดาเนินการจัดการความรู้ระดับสานัก/กอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ขอให้
ทุกสานัก/กอง ดาเนินการจัดทาแผนการจัดการความรู้ระดับสานั ก ตามแนวทางที่กาหนดเสนอ ผู้บริห ารการ
จัดการความรู้ ลงนามอนุมัติแผนการจัดการความรู้ ภายในวันที่ 13 มกราคม 2557 และนาขึ้นเว็บคลังความรู้
ของสานัก ภายในวันที่ 15 มกราคม 2557 ดังนั้น ขอเชิญคณะทางานจัดการความรู้ สชป.3 ประชุมร่วมกัน ใน
วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2557 เพื่อสรุปแผนการจัดการความรู้ของสานักต่อไป
ผส.ชป.3
 ขอให้คณะทางานในแต่ละหมวด (หมวด 2-หมวด 6) วางแผนการดาเนินงาน เพื่อ
นามาจัดทาแผนการจัดการความรู้ของสานัก
ส าหรั บ ประเด็นการถ่ายทอด และแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ทางานในฐานะ
CKO ต่อจากคราวประชุมสานักชลประทานที่ 3 ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556 เรื่อง อุทกภัยเมื่อ
ปี พ.ศ. 2553 ที่จังหวัดนครราชสีมา ในหัวข้อ แนวทางแก้ไขปัญหาและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้า จะขอนาไป
ถ่ายทอดให้ที่ประชุมรับฟังในคราวประชุมสานักชลประทานที่ 3 ครั้งต่อไป
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3.5 การดาเนินงานของส่วนเครื่องจักรกล สชป.3
ผคก.ชป.3
 การโอนยานพาหนะให้โครงการต่างๆ
- ขอให้โครงการฯ ตรวจสอบความต้องการใช้ยานพาหนะต่างๆ ว่ามีความจาเป็นต้อง
ใช้ยานพาหนะที่ยืมจากส่วนเครื่องจักรกลต่อหรือไม่ ถ้าจาเป็นต้องใช้ขอให้ทาเรื่องโอนยานพาหนะ หากไม่จาเป็นต้อง
ใช้แล้ว ให้ดาเนินการส่งคืนกลับส่วนเครื่องจักรกลเพื่อดาเนินการต่อไป (สงวนสิทธิ์เฉพาะยานพาหนะเท่านั้น)
ผส.ชป.3
 ขอให้ โ ครงการฯ ที่ยืม ยานพาหนะจากส่วนเครื่ องจักรกลไปพิ จารณาตรวจสอบ
ความจาเป็นในการใช้งาน
ผคก.ชป.3
 สรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขสัญญาณอินเทอร์เน็ตของระบบ VPN
- สืบเนื่องจากการประชุมสานักชลประทานที่ 3 ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม
2556 ท่าน ผส.ชป.3 ได้มอบหมายให้ ส่วนเครื่ องจักรกลติดตามและดาเนินการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ
สัญญาณอินเทอร์เน็ต (VPN) นั้น ส่วนเครื่องจักรกลได้ประสานกับ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแล้ว
ได้รับข้อมูลว่าช่องทางสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่กรมส่งมานั้น เพียงพอสาหรับการใช้งานอยู่แล้ว และได้ให้แนวทางว่า
ขอให้สานัก ตรวจสอบความสมบูรณ์ของอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ และตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานก่อนว่ า
มีความผิดปกติหรือไม่ เช่น ตรวจสอบไวรัส และอัพเกรดเครื่อง หากตรวจสอบและแก้ไขแล้ว แต่ยังพบปัญหาสัญญาณ
ขัดข้องใช้การไม่ได้อีก ขอให้แจ้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจะได้เพิ่มช่องทางสัญญาณเพิ่มเติมให้ต่อไป
ผส.ชป.3
 ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตมีผลกระทบกับเว็บไซต์หรือไม่อย่างไร
ปชส.ชป.3
 ปัญหาที่พบ คือ สานักใช้ Server ของกรม ดังนั้น หาก Server ของกรม ล่ม จะ
ทาให้เข้าเว็บไซต์ของสานักไม่ได้ แนวทางแก้ไข คือ ต้องเช่า Server จากภายนอก
ผส.ชป.3
 มอบ ผคก.ชป.3 พิจารณาเรื่องการเช่า Server จากภายนอก
- ขอให้งานประชาสัมพันธ์สานัก ติดตามการจัดทาเว็ บไซต์ของโครงการฯ ต่อไป ให้
ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กรมกาหนด
- ขอให้โครงการฯ ทาหนังสือแจ้งมาที่ส่วนเครื่องจักรกล กรณีต้องการให้เจ้าหน้าที่ไ ป
ตรวจสอบระบบการใช้งานสัญญาณอินเทอร์เน็ตของโครงการฯ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ
ผคก.ชป.3
 มาตรการประหยัดพลังงาน
- สื บ เนื่ อ งจาก ผชช.ชป.3 ได้ ร ายงานเรื่ อ งค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ การสู บ น้ าด้ ว ย
กระแสไฟฟ้า กรณีช่วงที่ไม่ได้ทาการสูบน้า ขอเรียนให้ทราบว่า การไฟฟ้ า ยังคงคิดค่าบริการตามปกติ เรื่องนี้ขอ
มอบให้ คุณสุนทร เชื้อทอง เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ
นายสุนทร เชื้อทอง  เดิมหน่วยราชการต่างๆ จะถูกจัดเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 6 คือ ส่วนราชการและ
องค์กรที่ไม่แสวงหากาไร แต่ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 เป็นต้นไป การไฟฟ้าฯ เปลี่ยนประเภทผู้ ใช้ไฟของหน่วย
ราชการต่างๆ เป็นประเภทกิจการขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ซึ่งการจัดเก็บค่ากระแสไฟฟ้าประกอบด้วย ค่าความต้องการ
พลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) กับค่าพลังงานไฟฟ้า (หน่วย) ส่วนสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า จะเป็นผู้ใช้ไฟประเภทที่ 7 คือ สูบน้า
เพื่อการเกษตร ประเภทที่ 7.1 เป็นอัตราปกติ จะไม่คิดค่าความต้องการพลังไฟฟ้าคิดแต่ค่าพลังงานไฟฟ้า (หน่วย)
เพียงอย่างเดียว แต่สถานีสูบน้าบางที่ได้ขออนุญาตใช้ไฟกับการไฟฟ้าฯ เป็นประเภทที่ 6 เดิม คือ ส่วนราชการ และ
องค์กรที่ไม่แสวงหากาไร เมื่อการไฟฟ้าฯ ปรับเปลี่ยนประเภทผู้ใช้ไฟของหน่วยราชการใหม่ สถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าจึง
ถูกเปลี่ยนเป็นประเภทกิจการขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ด้วย ดังนั้น ถึงแม้เดือนถัดไปจะไม่มีการสูบน้า ก็จะต้องจ่ายค่า
ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ของค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์) จะต้องขอเปลี่ยนประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า
ของสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าเป็นประเภทที่ 7 และเป็น 7.1 อัตราปกติ ดังนั้น กรมชลประทานต้องประสานกับการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยตรงในการแก้ไขปัญหาในส่วนนี้
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ผคก.ชป.3
 มาตรการประหยัดพลังงาน ขอเรียนในที่ประชุมว่า ควรนาเรื่องมาตรการประหยัด
พลั งงานมารายงานติดตามผลในที่ป ระชุ มส านักทุกๆ 3 เดือน เป็น การสนับสนุน ให้ มีการรณรงค์ส ร้างความ
ตระหนักเรื่องการใช้พลังงาน เพื่อป้องกันการใช้พลังงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ
ผส.ชป.3
 ขอให้ ทุ ก โครงการฯ รณรงค์ เ รื่ อ ง การประหยั ด พลั ง งาน และมอบ ผคก.ชป.3
ดาเนินการติดตามและรายงานผลในการประชุมสานัก ทุก 3 เดือน
นายสุนทร เชื้อทอง  ขอรายงานผลการใช้พลังงานของสานักชลประทานที่ 3 ปีงบประมาณ 2556
และ2557
- ปีงบประมาณ 2556 สานักใช้พลังงานไฟฟ้า (ผ่าน 2 มิเตอร์) 1,118,011.73 หน่วย
เป็นเงินจานวน 4,768,028.56 บาท ใช้เชื้อเพลิง (น้ามัน) จานวน 80,035 ลิตร เป็นเงินจานวน 2,561,400.42 บาท
- มิเตอร์ 1 หมายเลขผู้ใช้ไฟ 9825020009652782 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย
90,000 หน่วย/เดือน จ่ายกระแสไฟฟ้าให้ที่ทาการต่างๆ ดังนี้.1. ที่ทาการสานักชลประทานที่ 3
2. ที่ทาการศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 ฝ่ายสูบน้า และฝ่ายเรือขุด
3. ที่ทาการโครงการส่งน้าและบารุงรักษายมน่าน
4. ที่ทาการโครงการก่อสร้าง
5. มอเตอร์ไฟฟ้าระบบผลิตน้าประปา (2.5-3.3 หมื่นหน่วย)
- มิเตอร์ 2 หมายเลขผู้ใช้ใฟ 9080020009591144 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย
4,300 หน่วย/เดือน จ่ายกระแสไฟฟ้าให้ที่ทาการต่างๆ ดังนี้.1. ที่ทาการฝ่ายจัดหาที่ดิน
2. ที่ทาการพัสดุ สชป.3
3. อาคารสวัสดิการ สชป.3
 ต้ อ งขอขอบคุ ณ ทุ ก หน่ ว ยงานที่ ร่ ว มใจประหยั ด พลั ง งาน ปฏิ บั ติ ต ามมาตรการ
ประหยั ด พลั ง งานไฟฟ้ า ท าให้ ปี ง บประมาณ 2556 ประหยั ด ไฟฟ้ า ได้ 77,836.58 หน่ ว ย คิ ด เป็ น เงิ น
335,489.73 บาท
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
ผวศ.ชป.3
 แผนเตรี ยมความพร้ อมด้า นวิ ศ วกรรม ปี 2557 มีแ ผนงานที่ จะดาเนิ นการรวม
ทั้งหมด 154 โครงการ อนุมัติแล้ว 51 โครงการ เป็นจานวนเงิน 3,335,000 บาท อยู่ระหว่างดาเนินการ
 งานจัดการน้า หากโครงการใดมีงานเร่งด่วน สามารถปรับเปลี่ยนได้ ขอให้แจ้งมาให้
สานักทราบ
 การตั้ งแผน MTEF ของงานพัฒนาแหล่ง น้า ในประเด็นที่ต้องตอบข้อร้องเรีย น
ต่างๆ ขอให้โครงการฯ พิจารณาจัดตั้งแผน MTEF ให้ชัดเจน
ผส.ชป.3
 ขอให้ ผวศ.ชป.3 พิ จ ารณาด าเนิ น การตรวจสอบการจั ด ตั้ ง แผน MTEF และ
เตรียมความพร้อมด้าน สารวจ ออกแบบ ของโครงการที่ร้องขอก่อน-หลัง และให้ประสานกับโครงการฯ แจ้งเรื่อง
แบบก่อสร้างให้กับโครงการฯ
ผวศ.ชป.3
 ส่วนวิ ศ วกรรมบริ หารจะดาเนิ น การแจ้ งรายละเอียดผลการเตรี ยมความพร้ อ ม
ด้านพิจารณาโครงการ สารวจ และออกแบบ ของโครงการฯ ต่างๆ นาลงเว็บไซต์ของส่วนวิศวกรรมบริหาร
เพื่อให้โครงการฯ นาไปวางแผนดาเนินการต่อไป พร้อมทั้งจะทาหนังสือแจ้งให้โครงการฯ ทราบด้วย
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ผส.ชป.3
 ขอให้ ผวศ.ชป.3 ผปก.ชป.3 และ ผบร.ชป.3 ประสานกั บ โครงการฯ ให้
ตรวจสอบการจัดตั้งแผน MTEF
ผปก.ชป.3
 การจัดทาแผน MTEF ของสานัก เดิม จะทาการนัดประชุมร่วมกันในส่ ว นกลาง
(ผบร.ชป.3 ผปก.ชป.3 ผวศ.ชป.3 และโครงการฯ) เพื่อปรับแผน MTEF ร่วมกัน ปัจจุบัน ขาดการประชุมร่วมกัน
ดังนั้น ในการจัดตั้งแผน MTEF ปี 2559 เห็นควรเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาประชุมร่วมกัน
ผคก.ชป.3
 การเข้ า ตรวจสอบของ สตง. สื บ เนื่ อ งจาก เมื่ อ วั น ที่ 18-27 ธั น วาคม 2556
สตง. ได้เข้าตรวจสอบการจัดซื้อเครื่องจักร คือ เรือตรวจการณ์ และมีข้อซักถามประเด็น เรือตรวจการณ์ ทั้ง 3 ลา
ใครเป็นผู้ควบคุมเครื่องจักรเรือยนต์ มีใบอนุญาตควบคุมเครื่องจักรเรือยนต์ และใบอนุญาตขับเรือยนต์ หรือไม่
อย่างไร และหากไม่มีจะดาเนินการอย่างไร ข้อเท็จจริง ส่วนเครื่องจักรกลเคยทาหนังสือสอบถามไปที่โครงการฯ
แล้ว โดยขอให้โครงการฯ ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการสมัครอบรมเพื่อเป็นนายท้ายเรือ และขอใบอนุญาต แต่ไม่มี
โครงการฯ ใดส่งรายชื่อ ทั้งนี้ ส่วนเครื่องจักรกลได้ประสานกับกรมเจ้าท่าในการขอใบอนุญาตดังกล่าวเรียบร้อย
แล้ว ดังนั้น จึงขอให้โครงการฯ พิจารณาส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้วย
ผส.ชป.3
 ขอให้โครงการส่งน้าฯ เขื่อนนเรศวร โครงการฯ พิษณุโลก โครงการฯ อุตรดิตถ์
โครงการฯ พิจิตร และโครงการฯ นครสวรรค์ ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เพื่อเข้ารับการอบรมเป็น นายท้ายเรือ และขอ
ใบอนุญาตฯ มอบ ผคก.ชป.3 พิจารณาดาเนินการต่อไป
ผชช.ชป.3
 ขอให้งานอาคารสถานที่ สชป.3 ช่วยตรวจตรา หรือหามาตรการ ก้าชับผู้พักอาศัย
ภายใน สชป.3 ไม่ให้เผาขยะ และเศษใบไม้ ในบริเวณที่พักอาศัย เพื่อเป็นการลดมลภาวะทางอากาศ และป้องกัน
อัคคีภัย โดยขอให้ผู้พักอาศัยบ้านพัก สชป.3 ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการพักอาศัยบ้านพักของทางราชการต่อไปด้วย
ผอ.คป.พิษณุโลก  สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ได้มีหนังสือ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม
2556 เชิญหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดประชุม เรื่อง การติดตามการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ในส่วนของชลประทาน
ได้ขอเชิญโครงการส่งน้าและบารุงรักษาในเขต จ.พิษณุโลก และโครงการชลประทานจังหวัดพิษณุโลกเข้าประชุมด้วย
ในเวลา 09.00 น. โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานการประชุม
ผส.ชป.3



กล่าวขอบคุณผู้ร่วมประชุมทุกท่าน

เลิกประชุมเวลา 16.45 น.
(ลงชื่อ) นางสาวนัณฐิกา วงค์ทะกัน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จดรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) นางนิสากร อินแตง
ธก.ชป.3
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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