รายงานการประชุมสานักชลประทานที่ ๓
ประจาเดือน (ครั้งที่ 2)
วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 (เวลา 13.30 น.)
ณ ห้องประชุม 2 สานักชลประทานที่ ๓ (อาคารเดิม)
-----------------------------------รายชื่อผู้เข้าประชุม
๑. ม.ล.อนุมาศ
๒. ว่าที่ร้อยตรีสมชัย
๓. นายชลเทพ
๔. นายโสภิญญา
๕. นายเถลิง
๖. นางนงลักษณ์
๗. นายนัทธี
๘. นายบุณยลักษณ์
๙. นายสมยศ
๑๐. นายสุรพล
๑๑. นายประพนธ์
๑๒. นายชัยโรจน์
๑๓. นายโฆษิต
๑๔. นายประเวศน์
๑๕. นายชานาญ
๑๖. นายธนู
๑๗. นายสมหมาย
๑๘. นางอุบล
๑๙. นายสมหวัง
๒๐. นายสุทธิพงษ์
๒๑. นางอัญชลี
๒๒. นางสุวัฒนา
๒๓. นายเสนีชัย
๒๔. นายชัยวัฒน์
๒๕. นายวินัย
๒๖. นายโสภี
๒๗. นายผัน
๒๘. นายฉัตรชัย
๒๙. นายธีรพงษ์
๓๐. นายประดิษฐ์
๓๑. นายชานนท์
๓๒. นายนพดล
๓๓. นายชัยวัฒน์
๓๔. นายเกษม

ทองแถม
แตงไทย
ทาตรี
เกิดสกุล
ศิริภิรมย์
โพธิ์ทอง
นุ่มมาก
ฉลองสัพพัญญู
แสงมณี
อจละนันท์
คาไทย
พฤฒาวงศ์
พึ่งเมือง
ศิริศิลป์
ชูเที่ยง
โพธิ์เอี้ยง
จีนขจร
รัตนซ้อง
เจริญสุข
กุลานุพงศ์
โพธิ์คลี่
วัจฉลพงษ์
ช่อผูก
ทสะสังคินทร์
สุ่มเจริญ
ภูไพรัชพงษ์
ศรีมา
ทองปอนด์
บุญศัพท์
สิทธิยศ
แก้วเขียว
เชาวน์วรนันท์
บุญเพชร
ไกรสีกาจ

ผส.ชป.๓
ผวศ.ชป.3
ผบร.ชป.3
ผปก.ชป.3
ผคก.ชป.๓
ฝบท.ชป.๓
แทน 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.ยมน่าน
ผอ.คส.ชป.3
แทน ผสญ.14
แทน ผสญ.12
แทน ผคน.3
ผศป.ที่ 2
แทน สจจ.พิษณุโลก
แทน สจจ.พิจิตร
แทน ฝจม.๓
ฝด.ผด.๓
ฝส.รว.ภาคเหนือ
สร.รว.3
สก.นช.2
กอบ.ชป.3
กพค.ชป.3
กธว.ชป.3
ฝสร.ชป.3
ฝปข.ขป.3
ฝงส.ชป.3
ฝปน.ชป.3
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๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.
๕๖.
๕๗.
๕๘.
๕๙.

นายพิรัตน์
นายประเสริฐ
นายจรรยา
นายชัยวุฒิ
นางราตรี
นายบารุง
นางดวงใจ
นายปริญญา
นายพันธ์เทพ
นายภูมิรักษ์
นายวัชระ
นายสุรินทร์
นายณัฐพงศ์
นายสาทิส
นายถาวร
นายวิชากร
นายเทพนิมิต
นายตรีภพ
นายสุรสิทธิ์
นายอุทัย
นายสุริยา
นายสุรพล
น.ส.ฐิชารัตน์
น.ส.นัณฐิกา
น.ส.ธิดารัตน์

เกตุพันธ์
ฝชน.ชป.3
เฮงสุวรรณ
ฝงจ.ชป.3
จาดดี
ฝสส.ชป.3
รชตะพิพัฒน์
นิติกร สชป.3
น้อยเจริญ
บง.ชป.๓
นิยมธรรมนิตย์
จก.ชป.3
ศรีศุภอรรถ
พด.ชป.๓
สมศักดิ์
ปชส.ชป.3
แสงแก้ว
รอ.ชป.3
รัตนผล
กวบ.คส.ชป.3
จิตใจงาม
แทน ฝวศ.คป.พิษณุโลก
ทรัพย์สกุล
ฝวศ.คป.นครสวรรค์
ครุฑทา
ฝจน.คป.พิจิตร
บุษดาจันทร์
ฝวศ.คบ.เขื่อนนเรศวร
ตะทวี
ฝจน.คบ.ดงเศรษฐี
จองพิพัฒน์พงษ์ ฝวศ.คบ.เขื่อนแควน้อยบารุงแดน (รก.)
สิงหพันธ์
ฝวศ.คบ.ยมน่าน
เกื้อเม่ง
ฝจน.คบ.ยมน่าน
แตงน้อย
วิศวกรชลประทานชานาญการ
คุณคง
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
ดาวเรือง
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
รัตนวิมลชัย
วิศวกรชลประทานชานาญการ
โรจนจิรารัตน์
ช่างฝีมือสนาม ช 3
วงค์ทะกัน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เดชจบ
พนักงานทั่วไป บ 1
---------------------------------------

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ผส.ชป.3

กล่าวเปิดประชุม พร้อมชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้.1. การประชุมประจาเดือนครั้งต่อไป ขอให้ประชุมอาทิตย์แรกของเดือน เนื่องจาก
ผอ.โครงการ มีประชุมจังหวัด
2. ขอขอบคุณ ผปก.ชป.3 ที่จัดทามาตรฐานระเบียบวาระการประชุม โดยนาตัวอย่าง
การประชุมของผู้บริหารกรม เป็นรายละเอียดที่ชัดเจน
3. ตามหนังสือ ค.ร.ม. ขอให้สานัก ตรวจสอบสถานการณ์การปลูกพืชฤดูแล้ง ซึ่งปีนี้
คาดว่าฤดูฝนจะล่าช้าไป 2 สัปดาห์ ในเขตพื้นที่ สชป.3 จะส่งน้าถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2557 และลดปริมาณน้า
ตามลาดับ เรื่องนี้ขอฝาก ผอ.คป. ผอ.คบ. ท้าแผนการบริหารจัดการน้้า
4. ขอให้ตรวจสอบพื้นที่ที่เสี่ยงภัยแล้ง
5. ขอให้ทุกโครงการทาแผนการจัดการน้าช่วงฤดูฝน เพราะฤดูฝนจะล่าช้าไป 2 สัปดาห์
จะเริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม 2557 ขอให้ สบ.คป. สบ.คบ. ตรวจสอบพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
ฝบท.ชป.3
 รายงานการประชุมสานักชลประทานที่ 3 ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 7 มกราคม
2557 งานธุรการ สชป.3 ได้นาขึ้น website ของสานักแล้ว พร้อมทั้งแจกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ หาก
ท่านใดมีข้อแก้ไข หรือเพิ่มเติม โปรดแจ้งงานธุรการ สชป.3 ทราบในที่ประชุม หากไม่มีการแก้ไขถือว่าที่ประชุมมี
มติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2557
ผส.ชป.3
 ขอแก้ไข หน้าที่ 12 ปชส.ชป.3 ผู้ รายงานหัวข้อ ปัญหาที่พบ คือ สานักใช้ Sever
ของกรม ขอแก้ไข จาก"Sever" เป็น Server"
ผอ.คป.อุตรดิตถ์  ขอแก้ไข หน้าที่ 5 บรรทัดสุดท้าย จาก "กรมป่าไม้" เป็น "กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช"

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ/พิจารณา (ส่วน/ฝ่าย/โครงการ)
3.1 การบริหารจัดการน้าและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2556/2557
ผบร.ชป.3

ปริมาณน้าในเขื่อนขนาดใหญ่ ณ ปัจจุบัน ดังนี้. เขื่อนสิริกิติ์ มีปริมาณน้าใช้การได้ จานวน 2,386 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 35 %
 เขื่อนภูมิพล มีปริมาณน้าใช้การได้ จานวน 2,813 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 29 %
 เขื่อนแควน้อยบารุงแดน มีปริมาณน้าใช้การได้จานวน 381 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 43%
 จากแผนการส่งน้าฤดูแล้ง ปี 2556/2557 สานักได้รับการจัดสรรน้าจากกรมรวม
ทั้งสิ้น 620 ล้านลูกบาศก์เมตร ประกอบด้วย โครงการฯ อุตรดิตถ์ เพื่ออุปโภค-บริโภค ได้รับการจัดสรรมา 10 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้าฯ ยมน่าน 82 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้าฯ เขื่อนแควน้อยบารุงแดน 120 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร โครงการฯ นครสวรรค์ 45 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการพัฒนาเกษตรจังหวัดพิษณุโลก 187 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร สถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า 176 ล้านลูกบาศก์เมตร ส้าหรับแผนการส่งน้้าฤดูแล้งปี 2556/2557 เริ่มส่งน้า
ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ถึง วันที่ 9 มีนาคม 2557 มีพื้นที่เป้าหมายในการเพาะปลูก จานวน 359,900 ไร่
ปัจจุบัน มีการเพาะปลูกแล้ว จานวน 1,026,000 ไร่ ประมาณ 285 % เกินแผนไปมาก ปริมาณน้าที่สานักใช้ ตั้งแต่
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ถึงปัจจุบัน ประมาณ 91 % เหลือเวลาอีกเดือนกว่า คาดว่าปริมาณน้าที่ใช้จะเกินแผน
เล็กน้อย ศูนย์ประมวลสถานการณ์น้า ได้มีการประชุม โดยมี รธบ. เป็นประธาน และได้กาชับ ขอให้โครงการฯ
ควบคุมปริมาณน้าให้เป็นไปตามแผน และขอให้ทุกโครงการฯ รณรงค์ และติดตามการใช้น้าของเกษตรกร ให้เกิด
ประโยชน์อย่างสูงสุด และในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร และผู้เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับ
สถานการณ์น้า และรณรงค์เรื่อง งดการปลูกข้าวนาปรัง ครั้งที่ 2 เพื่อลดความเสี่ยงต่อปัญหาการขาดแคลนน้าที่อาจ
เกิดขึ้นได้ในอนาคต เนื่องจากปีนี้ฤดูฝนอาจจะล่าช้าประมาณ 2 อาทิตย์ ฤดูฝนจะเริ่มประมาณต้นเดือน มิถุนายน 2557
ขอให้โครงการฯ ช่วยประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ทาหนังสือแจ้งเตือนการประชุมกลุ่ม
ผู้ใช้น้า หรือติดป้ายโฆษณา และการดาเนินงานต่างๆ ขอให้รายงานสานัก และกรมทราบด้วย


ผส.ชป.3
 ขอทราบเรื่องที่ ผอ.คป.พิจิตร ไปประชุมที่จังหวัดเกี่ยวกับสถานการณ์น้าในปีนี้มี
การถามถึงการใช้น้าหรือไม่
ผอ.คป.พิจิตร
 ตามที่ ไ ด้ เ ข้ า ประชุ ม ร่ ว มกั บ จั ง หวั ด ได้ ร ายงานสถานการณ์ น้ าประจ าวั น ให้ ที่
ประชุ ม ทราบ และได้ ท าหนั ง สื อ ประชาสั ม พั น ธ์ ส ถานการณ์ น้ าและงดท านาปรั ง ครั้ ง ที่ 2 แจ้ ง นายอ าเภอ
ประชาสัมพันธ์จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน ปัจจุบันสถานีสูบน้า
24 สถานี เริ่มมีปัญหา เนื่องจากน้าในแม่น้ายมแห้งขอด ต้องขอบคุณโครงการส่งน้าฯ พลายชุมพล และสานัก ที่
ช่วยผลักดันน้าไปช่วยที่อาเภอสามง่ามเป็นบางส่วน
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3.2 ความก้าวหน้าการดาเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557
ฝงจ.ชป.3
 สรุ ปผลการเบิ กจ่ าย รายจ่ าย งบลงทุ น ปี งบประมาณ 2557
ประกอบด้ว ย
เงินกันเหลื่อมปี 2555 และ 2556 และงบประมาณตาม พ.ร.บ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยมีรายละเอียด
ตามตารางสรุปภาพรวมเงินกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
สรุปภาพรวมเงินกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ที่

โครงการ

สรุปภาพรวมเงินกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รวมเงินกันฯ
(ล้านบาท) 1.)งบตาม 2.) งบกลาง 3.)งบกลาง 4)งบกลาง
ครม. สัญจร
พรบ.
กปร. สารองจ่ายฯ

หมายเหตุ
(ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2557)

135.496

29.803

44.398

26.295

1 ชป.อุตรดิตถ์

24.444

4.600

-

19.844

1.) ปรับปรุงสระเก็บน้าบ้านธรรมวงศ์ :
4,600,000.2.)ฝายห้วยน้าต๊ะ 2 : 19,844,0000.-

2 ชป.พิษณุโลก

22.109

-

15.658

6.451

1.) แก้มลิงคลองกรุงกรักฯ : 15,657,759.2.) ฝายวังสัจธรรมฯ : 6,451,000.-

3 ชป.พิจิตร

56.390

2.000

19.692

-

4 ชป.นครสวรรค์

26.310

17.410

8.900

-

1.) สถานีสูบน้าบ้านหนองตะนิวฯ :
5,655,129.2.) ซ่อมแซมฝายชั่วคราวกั้นแม่น้าปิง หัว
งานที่ 1 : 11,755,101.3.) ระบบส่งน้าบ้านเนินศาลาฯ :
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.) ปรับปรุงอุปกรณ์พฤติกรรมเขื่อนฯ :
2,639,000.-

7 ส่วนกลาง
สชป.3

0.450

-

0.148

-

รวม

35.000

34.698 1.) ก่อสร้างบ้านพัก 8 ครอบครัว :

2,000,000.2.) ขุดลอกคลองห้วยแก้วฯ :
19,692,000.3.)ระบบส่งน้าบ้านไทรโรงโขนฯ :
.
19,829,000.4.) สถานีสูบน้าฯ จากแม่นน้าน่านไป
ต.ท่าหลวง : 14,869,200.-

0.302 1.) ค่าอานวยการ ขุดลอกห้วยแก้วฯ :
148,000.2) ค่าอานวยการ ระบบส่งน้าบ้านไทรโรง
โขนฯ : 171,000.3) ค่าอานวยการ สถานีสบู น้าฯ จาก
แม่น้าน่าน : 130,800.-
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ฝงจ.ชป.3
 งบกลางส ารองจ่ า ยฯ ส านั ก ได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณในเดื อ น มกราคม
2557 จานวน 35.00 ล้านบาท ได้แก่. โครงการฯ พิจิตร มี 2 รายการงาน จานวนเงิน 34.698 ล้านบาท ดังนี้.1. ระบบส่งน้าบ้านไทรโรงโขนฯ จานวน 19,829,000 บาท
2. สถานีสูบน้าฯ จากแม่น้าน่าน ไปตาบลท่าหลวง จานวน 14,861,200 บาท


ส่วนกลาง สชป.3 มี 2 รายการงาน จานวนเงิน 301,800บาท ดังนี้.1. ค่าอานวยการ ระบบส่งน้าบ้านไทรโรงโขนฯ จานวน 171,000 บาท
2. ค่า อานวยการ สถานี สู บ น้าฯ จากแม่ น้าน่า น ไปต าบลท่ า หลวง จ านวน

130,800 บาท
สรุป ผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2557)
ลาดับ

รายการ

รวมเงินกันฯ ผลการเบิกจ่าย
(ล้านบาท) จานวน ร้อยละ
(ล้านบาท)

รวม
โครงการชลประทานอุตรดิตถ์
1

ปรับปรุงสระเก็บน้าบ้านธรรมวงศ์ : 4,600,000.-

2

ฝายห้วยน้าต๊ะ 2 : 19,844,0000.-

โครงการชลประทานพิษณุโลก
3

แก้มลิงคลองกรุงกรักฯ : 15,657,759.-

4

ฝายวังสัจธรรมฯ : 6,451,000.-

โครงการชลประทานพิจิตร

หมายเหตุ

(%)

135.496 55.373 40.87%
24.444 12.944 52.95%
4.600

0.000

0.00%

งบตาม พรบ.

19.844 12.944 65.23%

งบกลาง กปร.

22.109 21.215 95.96%
15.658 15.658 100.00%
6.451

5.558 86.15%

56.390

6.036 10.70%

งบกลาง ครม.สัญจร
งบกลาง กปร.

5

ก่อสร้างบ้านพัก 8 ครอบครัว : 2,000,000.-

2.000

2.000 100.00%

งบตาม พรบ.

6

ขุดลอกคลองห้วยแก้วฯ : 19,692,000.19.692
ระบบส่งน้าบ้านไทรโรงโขน-บ้านบางไผ่-บ้านดง
19.829
ตะขบ
ระบบส่งน้าสถานีสบู น้าด้วยไฟฟ้าจากแม่น้าน่านไป 14.869
ต.ท่าหลวง

4.036 20.50%

งบกลาง ครม.สัญจร

7
8

0.000

0.00% งบกลาง สารองจ่ายฯ

0.000

0.00% งบกลาง สารองจ่ายฯ
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รวมเงินกันฯ
ลาดับ

รายการ

โครงการชลประทานนครสวรรค์

(ล้านบาท)

ผลการเบิกจ่าย
จานวน

ร้อยละ

(ล้านบาท)

(%)

9

สถานีสูบน้าบ้านหนองตะนิวฯ : 5,655,129.-

10

ระบบส่งน้าบ้านเนินศาลาฯ : 8,900,000.-

26.310 14.670 55.76%
5.655 0.000 0.00%
8.900 6.260 70.34%

11

ซ่อมแซมฝายชั่วคราวกั้นแม่น้าปิง หัวงานที่ 1

11.755

โครงการส่งน้าและบารุงรักษาท่าบัว
12

3.154

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

2.698

ค่าขยายเขตไฟฟ้าประตู DR.7 : 456,292.-

0.456

โครงการส่งน้าและบารุงรักษาเขื่อนแควน้อย
13

ปรับปรุงอุปกรณ์พฤติกรรมเขื่อนฯ : 2,639,000.-

ค่าอานวยการสานักฯ
14 ขุดลอกห้วยแก้วฯ : (ค่าอานวยการ)

2.639

หมายเหตุ

งบตาม พรบ.
งบกลาง ครม.สัญจร

8.410 71.54% งบกันไว้เบิกแหลือ่ มปี 55
0.456 14.46%
0.000 0.00%
0.456 100.00%

2.639

0.000
0.000

0.450
0.148

0.051 11.39%
0.051 34.62%

งบตาม พรบ.
งบตาม พรบ.

0.00%
0.00%

งบตาม พรบ.
งบกลาง ครม.สัญจร

15

ระบบส่ งน้ าบ้ านไทรโรงโขน-บ้ านบางไผ่ -บ้ านดง
ตะขบ (ค่าอานวยการ)

0.171

0.000

0.00% งบกลาง สารองจ่ายฯ

16

ระบบส่งน้าสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าจากแม่น้าน่านไป
ต.ท่าหลวง (ค่าอานวยการ)

0.131

0.000

0.00% งบกลาง สารองจ่ายฯ

ฝงจ.ชป.3



ขอให้โครงการฯ รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานของแต่ละโครงการฯ

ผอ.คป.อุตรดิตถ์  งานปรับปรุงสระเก็บน้าบ้านธรรมวงศ์และระบบส่งน้า : จานวน 4,600,000 บาท
(งบตาม พ.ร.บ.) ปัจจุบันอยู่ระหว่างประสานกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรณีขอเข้าใช้พื้นที่เพื่อ
วางระบบท่อส่งน้า
ผอ.คป.พิจิตร
 งานขุดลอกคลองห้วยแก้ว : งบประมาณ 19,692,000 บาท (งบกลาง: ครม.สัญจร)
สั่งเข้าทางานแล้ว ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2556 ผลการดาเนินงานประมาณ 30 %
- สาหรับงานระบบส่งน้าบ้านไทรโรงโขน บ้านบางไผ่-บ้านดงตะขบ และงานระบบ
ส่งน้าสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าจากแม่น้าน่าน เป็นงบกลางสารองจ่าย เพิ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณเมื่อเดือน
มกราคม 2557 อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะเซ็นสัญญาได้ก่อนวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557
ผอ.คป.นครสวรรค์  สถานีสูบน้าบ้านหนองตะนิวฯ : งบประมาณ 5,655,129 บาท (งบตาม พ.ร.บ.)
อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา และดาเนินการเรื่องเอกสาร
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ผอ.คบ.ท่าบัว
 งานประตูระบายน้าปากคลอง DR.7 : งบประมาณ 2,698,001 บาท (งบตาม พ.ร.บ.)
ปัจจุ บันดาเนิ นโครงการเสร็จเรียบร้ อยแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย คาดว่าภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 จะ
เบิกจ่ายได้ 100 %
ผอ.คบ.เขื่อนแควน้อยบารุงแดน  งานปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์ระบบตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน : งบประมาณ
2,639,000 บาท (งบตาม พ.ร.บ.) จะเริ่มดาเนินงานอีกครั้งประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ประมาณ 3 สัปดาห์
จึงจะดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายได้ต่อไป
ฝงจ.ชป.3
แล้ว คิดเป็น 11.39 %



ค่าอานวยการของสานัก เป็นเงินกัน จานวน 450,000 บาท ปัจจุบันเบิกจ่ายไป

สรุปภาพรวมผลการเบิกจ่าย รายจ่ายงบลงทุนปี 2557

ผส.ชป.3
เบิกจ่ายทุกโครงการฯ



มอบ ฝงจ.ชป.3 ตรวจสอบข้อมูลผลการเบิกจ่าย และติดตามการรายงานผลการ

ฝงจ.ชป.3
 ผลการเบิ ก จ่ า ยของส านั ก ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2557 (จาก website กอง
การเงิน) ปัจจุบันอยู่ในลาดับที่ 1
ผส.ชป.3



ขอขอบคุณโครงการฯ ที่ให้ความร่วมมือเร่งรัดผลการเบิกจ่าย
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สรุป ผลการเบิกจ่าย รายจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2557

ที่

โครงการ

โอนจัดสรร

เบิกจ่าย

ลาดับครั้ง

(บาท)

(บาท)

(%)

ที่ผ่านมา

1

ชป.พิษณุโลก

292,920,156

141,333,747

48.25

1

2

ชป.อุตรดิตถ์

76,654,000

18,068,815

23.57

4

3

ชป.นครสวรรค์

78,043,420

18,087,629

23.18

3

4

ชป.พิจิตร

58,904,600

9,884,788

16.78

2

5

เขื่อนนเรศวร

10,828,200

809,822

7.48

5

6

ท่าบัว

58,318,983

3,411,967

5.85

7

7

ก่อสร้าง

67,560,100

2,880,407

4.26

6

8

พลายชุมพล

38,799,352

968,428

2.50

7

9

เขื่อนแควน้อยฯ

26,288,029

343,928

1.31

7

10

ยมน่าน

5,060,600

65,153

1.29

7

11

ดงเศรษฐี

19,589,751

4,844

0.02

7

ข้อมูล ผลเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 มกราคม 2557

ผส.ชป.3



ขอให้โครงการฯ ที่ลาดับผลการเบิกจ่ายอยู่ใน 4 ลาดับท้าย ชี้แจงในที่ประชุม
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ผอ.คบ.ดงเศรษฐี  โครงการส่งน้าและบารุงรักษาดงเศรษฐี งานส่วนใหญ่เกี่ยวกับการใช้แรงงานคน
เป็นหลัก คือ งานบริหารการส่งน้้ าในเขตโครงการฯ ปัจจุบันจ้างคนงานแล้ ว ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 อยู่
ระหว่างดาเนินการส่งใบสาคัญเพื่อเบิกจ่าย
ผอ.คบ.ยมน่าน  โครงการส่งน้าและบารุงรักษายมน่าน รายการงานส่วนใหญ่เป็นงานดาเนินการเอง
ปัจจุบันดาเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างแล้ว คาดว่าเดือนมีนาคม 2557 จะเริ่มดาเนินงานได้
ผอ.คบ.เขื่อนแควน้อย  โครงการส่งน้าและบารุงรักษาขื่อนแควน้อยบารุงแดน เป็นงานจ้างเหมา จานวน
3 สัญญา จานวนเงินประมาณ 20 ล้านบาท หากดาเนินการเสร็จตามสัญญาภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 จะสามารถ
เบิกจ่ายได้ทั้งหมด ทั้ง 3 งาน
ผอ.คบ.พลายชุมพล  โครงการส่งน้าและบารุงรักษาพลายชุมพล เป็นงานปรับปรุง 2 รายการ ต้อง
ดาเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ให้แล้วเสร็จตามมติ ค.ร.ม. ปัจจุบันคงเหลือการเบิกค่าแรง จะเร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2557
ฝงจ.ชป.3
 รายงานผลการจั ด ซื้ อ -จั ด จ้ า ง ในระบบ Online ขอให้ โ ครงการฯ รายงาน
ความก้าวหน้ าของงานให้ ทราบ หากงานใดคาดว่าจะดาเนินการจัดซื้อ -จัดจ้าง ผู กพันไม่ทัน ภายในวันที่ 14
กุมภาพันธ์ 2557 ขอให้ชี้แจงปัญหา และอุปสรรค เพื่อจะได้รายงานให้กองแผนงานทราบต่อไป
ผส.ชป.3
 มอบ ฝงจ.ชป.3 สรุป ความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายของหน่วยงานสนับสนุน เพื่ อ
ติดตามในที่ประชุมครั้งต่อไปด้วย
ฝงจ.ชป.3
 รายงานผลการจั ด ซื้ อ -จั ด จ้ า ง ในระบบรายงาน Online ขอให้ โ ครงการฯ
รายงานผลการดาเนินงานให้ที่ประชุมทราบ
ผอ.คส.ชป.3



โครงการก่อสร้าง สชป.3 มี 5 รายการงาน อยู่ระหว่างดาเนินการ

ผอ.คป.นครสวรรค์  โครงการชลประทานนครสวรรค์ มี 25 รายการงาน รายการงานที่กรอกข้อความไม่
ครบถ้วน คือ งานซ่อมแซมฝายชั่วคราวกั้นแม่น้าปิง หัวงานที่ 4 (LS) จึงไม่ลงรายละเอียดในช่องวันที่ลงนามในสัญญา
ผอ.คป.พิจิตร
 โครงการชลประทานพิจิตร มี 16รายการงาน งานปรับปรุงท่อระบายน้้าบ้านบุ่งฯ
เริ่มสัญญา เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ยังกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนในช่องเริ่มสัญญาจ้าง สิ้นสุดสัญญา
ผอ.คป.พิษณุโลก  โครงการชลประทานพิษณุโลก มี 24 รายการงาน 2 รายการงาน กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน
ในช่องวันที่อนุมัติรับราคา และวันที่ลงนามในสัญญา คือ งานปรับปรุงระบบส่งน้้าฝายบ้านใหม่รัก และงานปรับปรุงอาคาร
ป้องกันการกัดเซาะฝายน้้าเฟื้อพร้อมอาคารประกอบ
ผอ.คป.อุตรดิตถ์  โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ มี 18 รายการงาน ส่วนใหญ่เป็นงานดาเนินการเอง
ดาเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างแล้ว แต่ยังกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน
ผอ.คบ.เขื่อนแควน้อย  โครงการส่งน้าและบารุงรักษาเขื่อนแควน้อยบารุงแดน มี 12 รายการงาน เป็นงาน
ปรับปรุงระบบสื่อสารฝ่ายส่งน้าและบารุงรักษา 3 แห่ง และงานอาคารที่ท้าการพร้อมอาคารประกอบในบริเวณฝ่ายส่งน้้า
และบ้ารุงรักษาที่ 4 ปัจจุบันดาเนินการอนุมัติรับราคาและลงนามในสัญญาแล้ว
ผอ.คบ.เขื่อนนเรศวร  โครงการส่งน้าและบารุงรักษาเขื่อนเรศวร มี 13 รายการงาน เป็นงานดาเนินการเอง
ดาเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาเป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดาเนินงาน ยังไม่ได้ลงรูปถ่าย
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ผอ.คบ.ดงเศรษฐี  โครงการส่งน้าและบารุงรักษาดงเศรษฐี มี 12 รายการงาน งานดาดคอนกรีต
คลองส่งน้้า PR.-79.9R-53.8 R ปัจจุบันดาเนินการลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 แต่ยัง
กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน
ผอ.คบ.ท่าบัว
 โครงการส่งน้าและบารุงรักษาท่าบัว มี 16 รายการงาน มีงานประกวดราคา 2 งาน
ปัจจุบันดาเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างแล้ว ยังกรอกข้อมูลไม่ครบ
ผอ.คบ.พลายชุมพล  โครงการส่งน้าและบารุงรักษาพลายชุมพล มี 12 รายการงาน ดาเนินการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง ทุกรายการงานแล้ว แต่ยังกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน
ผอ.คบ.ยมน่าน  โครงการส่งน้าและบารุงรักษายมน่าน มี 8 รายการงาน เป็นงานจ้างเหมา อยู่
ระหว่างรอเงินงวดและลงนามในสัญญา ส่วนงานดาเนินการเองที่เป็นการสอบราคาและตกลงราคา คาดว่าจะลงนาม
ในสัญญาได้ภายในสัปดาห์นี้
ผส.ชป.3



ขอให้ทุกโครงการฯ กาชับเจ้าหน้าที่ ให้ลงข้อมูลใน Web Online ให้เป็นปัจจุบันด้วย

3.3 ความก้าวหน้าการดาเนินงานของทีมงานจัดการความรู้ (KM)
ผส.ชป.3
 การถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ทางานในฐานะ CKO สืบเนื่องจากการ
ประชุมประจาเดือน สชป.3 ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2556 กล่าวถึงเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่
เมื่อปี พ.ศ. 2553 ที่จังหวัดนครราชสีมา ปัญหาและสาเหตุการเกิดอุทกภัยให้ที่ประชุมรับฟังไปแล้ว สาหรับครั้งนี้ขอ
ถ่ายทอดในส่วนของการแก้ไขปัญหาอุทกภัยอันเกิดขึ้นจากน้าดังต่อไปนี้
แนวทางแก้ไขปัญหา แบ่งออกเป็น 2 แนวทาง
1. ใช้สิ่งก่อสร้าง ได้แก่.1.1 ส ารวจสภาพแหล่ งน้า ล าน้าใหญ่ และล าน้าสาขา ที่อยู่ในเขตรับผิ ดชอบของ
สชป.8 พบว่ามีปริมาณน้าทั้งหมด 7,000 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี มีอ่างเก็บน้าขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ที่สามารถ
รองรับน้าได้ 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังนั้นจึงได้พิจารณาหาแหล่งเก็บกักน้าเพิ่มเติม เพื่อเป็นการชลอน้าและเก็บ
น้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง ในส่วนของขั้นตอนและการดาเนินโครงการก็พบกับปัญหา อุปสรรคบ้างพอสมควร
1.2 พิจารณาหาพื้นที่เพื่อดาเนินโครงการพื้นที่แก้มลิง ไว้เป็นแหล่งเก็บกักน้าในฤดู
แล้ง และแก้ปัญหาน้าท่วมในระยะยาว
1.3 แก้ปัญหาเรื่องสิ่งกีดขวางทางน้าต่างๆ เช่น จัดทาฝาย ท่อลอด เป็นต้น โดยทา
ประชาพิจารณ์ และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน ทาการออกแบบการก่อสร้างต่างๆ ในลักษณะเป็นประตูระบายน้า
หรือฝาย เมื่อถึงฤดูฝนจะสามารถระบายน้าลงแม่น้ามูลได้เร็วขึ้น ฤดูแล้งก็สามารถเก็บกักน้าไว้ใช้ได้
1.4 เนื่องจากการพัฒนาเมืองและชุมชน ทาให้มีการบุกรุกพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์
ต่างๆ มากขึ้น เช่นการสร้างแหล่งที่อยู่อาศัย ทาให้ลาน้าแคบลง ประสิทธิภาพการระบายน้าลดลงไปจากที่เคย
ระบายน้าได้ 110 ล้านลูกบาศก์เมตร/วินาที เหลือเพียงระบายน้าได้ 25-40 ล้านลูกบาศก์เมตร/วินาที กรณีการ
ขุดลอก ต้องพิจารณาถึงข้อกฎหมายและเอกสารหลักฐานเป็นพิเศษ เนื่องจากพื้นที่บ ริเวณดังกล่าว เดิมเป็นพื้นที่
สาธารณะประโยชน์ แต่ถูกจับจองถือครองเป็นที่ดินส่วนบุคคล
1.5 ในส่วนของตัวลาคลองที่มีทิศทางเข้าสู่ตัวเมืองโดยตรง แนวทางแก้ไข คือ ทา
เป็นคลองผันน้า โดยขุดลอกคลองจากลาน้าลาตะคอง ผันน้าออกไปเป็นลาน้าลาเชียงไกร เพื่อช่วยระบายน้าเข้าสู่
แม่น้ามูลให้เร็วที่สุด
1.6 พื้นที่ลุ่มต่าบริเวณริมลุ่มน้าลาตะคอง ลุ่มน้ามูล ช่วยเหลือโดยการติดตั้งเครื่อง
สูบน้า เพื่อสูบน้าออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด
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2. การบริหารจัดการน้า วางแผนบริหารจัดการน้าทั้งระบบ เพื่อช่วยป้องกันภัยอัน
เกิดจากน้าอย่างบูรณาการ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้าแก่ประชาชน
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรายงานข้อมูลสถานการณ์น้าปัจจุบันทางช่องทางต่างๆ
สาหรับการประชุมประจาเดือนครั้งต่อไป ขอนาเรื่องประสบการณ์จากการทางานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่มา
ให้ทปี่ ระชุมรับฟังต่อไป
ผวศ.ชป.3
 รายงานผลการดาเนิ น งานจั ดท าแผนการจัดการความรู้ สานักชลประทานที่ 3
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 สืบเนื่องจากการประชุมทีมงานจัดการความรู้ สชป.3 ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่
13 มกราคม 2557 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกองค์ความรู้ เพื่อจัดทาแผนการจัดการความรู้ของสานัก
จากผลสรุปบทเรียนการดาเนินงานตามภารกิจของสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมาได้ 3 องค์
ความรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังนี้. ประเด็น ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาแหล่งน้า องค์ความรู้ที่เลื อก คือ การพัฒ นา
ฐานข้อมูลด้านวิศวกรรม ด้านการพัฒนาโครงการเบื้องต้นในเขตโครงการชลประทานพิษณุโลก
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการน้า องค์ความรู้ที่เลือก คือ การพัฒนา
ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้้าในพื้นที่ชลประทานโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาดงเศรษฐี
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้า องค์ความรู้ที่
เลือก คือ การพัฒนาระบบออนไลน์ เพื่อการคืนหลักประกันซอง
แผนการจั ดการความรู้ดังกล่ าว ทีมงานจัดการความรู้ สชป.3 ได้ดาเนินการตามแนวทางที่กรมกาหนด โดยเสนอ
ผู้บริหารการจัดการความรู้สานัก ลงนามอนุมัติแผนการจัดการความรู้ และน้าขึ้นเว็บไซต์คลังความรู้ของส้านักแล้ว ทั้งนี้
สามารถดูรายละเอียดแผนการจัดการความรู้ของสานัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้ทางเว็บไซต์คลังความรู้ สชป.3
 สาหรั บการดาเนินงาน ให้เป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการจัดการความรู้ ภายใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2557 ต้องจัดทาแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน และ
บูรณาการจัดการความรู้ ทั้ง 7 ขั้นตอน ซึ่งคณะทางานในแต่ละหมวด (หมวด 2-หมวด 6) จะได้ดาเนินการในส่วนที่
รับผิดชอบต่อไป หากโครงการฯ ใด มีองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์และสามารถเผยแพร่เป็นองค์ความรู้ได้ ขอให้ส่ง
ข้อมูลมาทีส่ านัก ทีมงานจัดการความรู้ สชป.3 จะได้นาข้อมูลดังกล่าวขึ้นเว็บไซต์คลังความรู้ของ สชป.3 ต่อไป
ผส.ชป.3
 มอบ ผวศ.ชป.3 ประสานกับโครงการฯ ขอความร่ว มมือส่งข้อมูล ความรู้ต่างๆ ที่
เป็นประโยชน์ เพื่อน้าขึ้นเว็บไซต์คลังความรู้ของ สชป.3
 ขอให้ ที ม งานจั ด การความรู้ สชป.3 ด าเนิ น งานให้ เ ป็ น ไปตามขั้ น ตอนและ
กระบวนการต่างๆ ตามแผนการจัดการความรู้ที่กาหนดไว้ และพิจารณาในเรื่องชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ในการ
ประชุมทีมงานจัดการความรู้ สชป.3 ครั้งต่อไป
3.4 เรื่องนาเสนอในที่ประชุมของผู้เชี่ยวชาญ/ส่วน/ฝ่ายบริหารทั่วไป
ผบร.ชป.3
 การประกวด ฝสบ. ดีเ ด่น กรมได้เชิญประชุม ผอ.โครงการ ทั่วประเทศ และให้
ความสาคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากที่ผ่านมา ฝสบ. ไม่ให้ความร่วมมือ ปี 2557 กรมก้าหนดหลักเกณฑ์ว่า หาก
ฝสบ. ท่านใด ไม่ได้ท้าเล่มและไม่ส่งเล่ม ให้กับสานัก หรือโครงการฯ ก็จะไม่มีสิทธิ์เลื่อนเป็นระดับอาวุโส การประกวด
แม้จะได้ที่ 1 หากทาคะแนนไม่ถึง 500 คะแนน ก็อาจจะไม่ได้เลื่อนเป็นระดับอาวุโสเช่นเดียวกัน ส่วนจัดสรรน้าฯ
จึงจั ดอบรมบรรยายเทคนิ คการจัดทาเล่มประเมินให้ ฝสบ. ทุกโครงการฯ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา
09.30-12.00 น. ที่ส านั ก ชลประทานที่ 3 โดยได้ เชิ ญ คุ ณ วิ ชาญ กวิ น ภูมิ เ สถี ยร หั ว หน้า ฝ่ า ยส่ งน้ าและ
บารุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้าและบารุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา สชป.2 ที่เคยชนะการประกวดลาดับ 1 ของภาคเหนือ -
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- และเป็นอันดับ 1 ของประเทศ ปี 2557 ให้คาแนะนาในการทาเล่มประเมิน และประสบการณ์ในการถามตอบ
ข้อซักถามของคณะกรรมการ มีแนวทางอย่างไรที่ทาให้ ได้คะแนนสูง ซึ่ง ส่วนจัดสรรน้าฯ ได้ทาปฏิทินในการ
ประกวด สบ. ดีเด่น ในวันที่ 25 มีนาคม 2557 โครงการฯ และ สบ. จะต้องทาเอกสารส่งให้คณะทางานในระดับ
สานัก ในวันที่ 25 มีนาคม 2557 หลังจากนั้นคณะทางานระดับ สชป. จะดาเนินการประเมิน ฝสบ.คบ. ในวันที่
9 เมษายน 2557 และประเมิน ฝสบ.คป. ในวันที่ 10 เมษายน 2557 คณะกรรมการระดับสานักจะมีการ
คัดเลือกผลงาน ในวันที่ 11 เมษายน 2557 เมื่อได้ตัวแทนระดับสานัก กรมจะมีการอบรมตัวแทนของแต่ละ
สชป. จานวน 34 คน ประมาณวันที่ 23-25 เมษายน 2557
ผวศ.ชป.3
 ขอรายงานแผนการเตรี ยมความพร้ อมด้ า นวิ ศ วกรรมปี 2557 ส่ วนวิ ศ วกรรม
บริหารมีแผนที่จะดาเนินการทั้งหมด 154 โครงการ ได้รับอนุมัติแล้ว 93 โครงการ และทางานแล้วเสร็จ 19 โครงการ
พร้อมทั้งได้รวบรวมรายละเอีย ดผลการเตรียมความพร้อมด้านพิจารณาโครงการ สารวจ และออกแบบ ของ
โครงการฯ ต่างๆ และนาขึ้นเว็บไซต์ส่วนวิศวกรรมบริหารแล้ว
 เมื่อวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มี การประชุมร่ วมกันของส่วนวิศวกรรมฯ ส่วน
ปฏิบัติการ ส่วนจัดสรรนาฯ และโครงการฯ เพื่อพิจารณาปรับแผน MTEF แล้ว ซึ่งได้ข้อสรุปเป็นที่ทราบตรงกัน เพื่อ
เป็นแนวทางในการตอบข้อมูลข้อร้องเรียน-ร้องขอโครงการต่างๆ
 สาหรั บงานนอกแผนของโครงการฯ หากเป็นงานเร่งด่วน ส่วนวิศวกรรมฯ ไม่ขัดข้อง
ในการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นลาดับแรก
ผปก.ชป.3
 แนวทางการใช้งบประมาณเหลือจ่ายปี พ.ศ. 2557 ขอให้โครงการฯ ตรวจสอบเงิน
เหลือจ่าย หากมีความประสงค์จะนาไปใช้จ่ายเพื่อการใด ขอให้รายงานส้านักทราบเพื่อจะได้พิจารณาในภาพรวมและ
ดาเนินการตามที่กองแผนงานให้แนวทางไว้ต่อไป
ผคก.ชป.3
 สื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม ประจ าเดื อ น สชป.3 ครั้ ง ที่ 1/2557 เมื่ อ วั น ที่ 7
มกราคม 2557 ท่าน ผส.ชป.3 มอบหมายให้ส่วนเครื่องจักรกล ประสานกับกรมเจ้าท่าในการขอใบอนุญาตขับ
เรือยนต์ และใบอนุญาตควบคุมเครื่องจักรเรือยนต์ โดยขอให้ โครงการส่งน้้าฯ เขื่อนนเรศวร โครงการฯ พิษณุโลก
โครงการฯ อุตรดิตถ์ โครงการฯ พิจิตร และโครงการฯ นครสวรรค์ ส่งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้ารับการอบรมเป็นนายท้าย
เรือ และขอใบอนุญาตนั้น ปัจจุบันโครงการส่งน้าฯ เขื่อนนเรศวร โครงการฯ นครสวรรค์ ได้ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่
แล้ว ขอให้โครงการฯ ที่เหลือเร่งดาเนินการส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ให้ส่วนเครื่องจักรกลรวบรวมและดาเนินการต่อไป
ซึ่งการฝึกอบรม และออกใบอนุญาตต้องเดินทางไปทาที่จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้ ได้ประสานกับกรมเจ้าท่าจังหวัด
พิษณุโลก และจังหวัดนครสวรรค์ ไว้แล้ว
 สาหรั บการเช่า Server จากผู้ประกอบการเอกชน ส่วนเครื่ องจั กรกลได้มอบให้
ฝสส.ชป.3 ประสานข้อมูล ดังนั้นจึงขอมอบ ฝสส.ชป.3 ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ
ฝสส.ชป.3
 ได้ประสานหารื อกับ ฝสส.ชป.8 ถึงแนวทางดาเนินการ ได้รับข้อมูลว่า สามารถทา
ได้ 2 แนวทาง คือ สร้างเว็บไซต์ใหม่ หรือ เช่า Server จากผู้ประกอบการเอกชน ซึ่งสามารถเช่า Server อย่างเดียวได้
ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบข้อมูลค่าใช้จ่ายจากผู้ประกอบการแล้ว การเช่าพื้นที่เว็บไซต์รวมถึงการขอจดโดเมนเนม มีค่าใช้จ่าย
ประมาณปีละ 2,600 บาท
ผคก.ชป.3
 การขอเช่า Server จากผู้ประกอบการเอกชน สามารถทาได้โดยอานาจการเช่าเป็น
ของผู้อานวยการสานัก โดยผ่านการเห็นชอบจากผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผส.ชป.3



มอบ ผคก.ชป.3 ดาเนินการขอเช่า Server จากผู้ประกอบการเอกชน
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3.5 เรื่องนาเสนอในที่ประชุมของโครงการฯ
ผอ.คป.นครสวรรค์  โครงการฯนครสวรรค์ขอหารือแนวทางในการปฏิบัติ จานวน 2 เรื่อง ดังนี้.1. เนื่องจากได้รั บเรื่ องร้ องเรี ยนจากราษฎร กรณีขอพระราชทานโครงการก่อสร้าง
ระบบส่งน้า จากแม่น้า ไปยังพื้นที่การเกษตรของราษฎร บ้านกระทุ่มโทรน หมู่ที่ 6 บ้านมิตรภาพ หมู่ที่ 7 และบ้าน
แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง หมู่ที่ 8 ตาบลบางแก้ว อาเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ นั้น โครงการฯ นครสวรรค์
ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นพร้อมหาแนวทางในการช่วยเหลือ และได้ออกแบบเสร็จแล้ว โดยการขุดคลอง
ส่งน้า แต่พื้นที่ขุดคลองส่งน้าดังกล่าว ยังไม่ได้รับการยินยอมจากราษฎร ซึ่งราษฎรขอความอนุเคราะห์งบประมาณ
ในการซื้อที่ดิน
2. สืบเนื่องจาก ทาน รธว. เดินทางมาดูงานฝาย 4 ตัว และได้สั่งการให้ดาเนินการซื้อ
ที่ดินด้านข้างไว้เพื่อบารุงรักษาฝายทั้ง 4 ตัว
ผส.ชป.3
 แนวทางในการปฏิบัติมด
ี ังนี้.1. จัดทาแผนปักหลักเขต
2. รังวัดที่ดิน
3. ส่งแผนจัดซื้อที่ดินให้ ฝจม.ชป.3
การซื้อที่ดิน ทั้ง 2 กรณีดังกล่าว ให้ดาเนินการขออนุมัติจากกรม ผ่าน ผส.มด. และปฏิบัติไปตามขั้นตอนต่อไป
สาหรับกรณีที่ 1 ขอให้เร่งทาหนังสือตอบสานักงาน กปร. ในเบื้องต้นก่อน เพื่อรายงานแนวทางช่วยเหลือราษฎรที่
ร้องขอโครงการ มอบ ผวศ.ชป.3 พิจารณาในส่วนนี้ต่อไป
ผอ.คบ.ยมน่าน  ขอหารือแนวทางจัดหางบซ่อมแซมฟื้นฟูเนื่องจากอุทกภัย ซึ่งในเขต สชป.3 มี
2 โครงการ คือ โครงการฯ พิษณุโลก และโครงการส่งน้าฯ ยมน่าน ท่าน รธบ. ให้แนวทางว่า สามารถจัดหางบ
ได้เลย แต่ต้องขออนุมัติในหลักการก่อน ในส่ว นนี้โครงการส่งน้าฯ ยมน่านจะเสนอเรื่องมาให้สานักรวบรวม และ
เสนอ รธบ. อนุมัติ เพื่อจะได้ดาเนินการจัดหาต่อไป
- กรณีคันดินชารุดเสียหายของ ปตร. คลองบางแก้ว เนื่องจากชาวบ้านบริเวณด้านท้าย
ปตร. มีความกังวลว่า เมื่อถึงฤดูน้าหลากอาจจะเกิดผลกระทบกับบ้านเรือนราษฎรบริเวณนั้นได้ ซึ่งโครงการก่อสร้าง
สชป.3 ได้แจ้งผู้รับจ้างเข้ามาซ่อมแซมแล้ว ปัจจุบันผู้รับจ้างยังไม่ได้เข้ามาซ่อมแซมคันดินบริเวณดังกล่าว คาดว่าเมื่อถึง
ฤดูน้าหลากอาจจะทาให้คันดินบริเวณนั้นชารุดเสียหายมากยิ่งขึ้น
ผอ.คส.ชป.3
 เนื่ องจากผู้ รั บจ้ างจะซ่ อมเฉพาะงานดิ น และจะมาด าเนิ นการซ่ อมแซมให้ ทั้ งนี้ ได้
ตรวจสอบหน้างานร่วมกับ ผวศ.ชป.3 แล้ว
ผวศ.ชป.3
ผปก.ชป.3
ปัญหาต่อไป



เห็นควรออกแบบปรับปรุงการทา GABION ใหม่ และต้องดาเนินการในช่วงฤดูแล้ง



ขอเสนอให้ มีการประชุมร่วมกันอีกครั้ง ระหว่างผู้ เกี่ยวข้องและผู้ รับจ้าง เพื่ อแก้ไข

ผอ.คบ.ยมน่าน  สืบเนื่องจาก ท่าน ผอ.ผง มาดูงานในพื้นที่ จึงได้หารือแนวทางการจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ตามวุฒิ ตามแนวทางที่กรมกาหนดว่า การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตามวุฒิ ให้เบิกจ่ายจากงบลงทุนซึ่งไม่สามารถดาเนินการ
ได้ หากโครงการฯ ใดจะจ้างตามวุฒิ โดยเบิกจ่ายจากค่าอานวยการ เฉพาะงานนั้นๆ สามารถทาได้ จึงขอหารือแนวทาง
ปฏิบัติที่เหมือนกันของหน่วยงานในเขตสานัก
ผส.ชป.3
 หากกรมกาหนดแนวทางว่า สามารถจ้างตามวุฒิได้ โดยเบิกจ่ายจากค่าอานวยการ
ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของโครงการ

- 14 -

ผอ.คบ.ท่าบัว
 ขอให้ ส านั ก จั ด ท าประกาศแผนการส่ ง น้ าให้ ชั ด เจน เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ในการ
ประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้น้า เพื่อเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่เกษตรกร
ผอ.คป.พิจิตร
 การบริ หารจั ดการน้ าในเขตพื้ นที่ ติ ดต่ อระหว่ าง สชป.3 กั บ สชป.4 ปั จจุ บั นพบ
ปัญหาการร้ องเรี ยนจากเกษตรกรไม่สามารถรับน้ามาใช้ ในพื้นที่การเกษตรของตนได้ เนื่องจากพื้นที่จังหวัดพิจิตร
บางส่วน รับน้าจากแม่น้าปิง ซึ่งเป็นลุ่มน้าในเขตรับผิดชอบของ สชป.4 ท้าให้มีปัญหาในการท้างานและการประสาน
ข้อมูลระหว่าง 2 ส้านัก จึงขอให้ สชป.3 พิจารณาผลักดันให้เกิดเป็นโครงการส่งน้้าฯ แห่งใหม่ (โครงการส่งน้้าฯ วังบัว
วังยาง) จะดีกว่า และขอให้ สชป.3 เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมร่วมกันระหว่าง 2 สานัก ในเรื่องวางแผนการส่งน้า
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่
ผอ.คบ.เขื่อนนเรศวร ขอเรียนให้ทราบว่า ปัจจุบันกรมได้อนุมัติในหลักการให้จัดตั้งโครงการฯ ทั้ง 2
แห่งแล้ว ขอเรียนว่ าโครงการส่งน้าฯ วังบัว โครงการส่งน้าฯ วังยาง และโครงการส่งน้าฯ ท่อทองแดง กรมได้
อนุมัติในหลักการให้จัดตั้งโครงการแล้ว แต่เนื่องจากโครงการส่งน้าฯ ท่อทองแดงมีความพร้อมของระบบส่งน้าก่อน
จึงเปิดเป็นโครงการ สาหรับ 2 โครงการที่เหลืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากกรม
3.6 เรื่องนาเสนอในที่ประชุมของหน่วยงานสนับสนุน
ผศป.ที่ 2
 ศู น ย์ ปฏิ บั ติ การเครื่ องจั กรกลที่ 2 ขอความร่ วมมื อโครงการฯ ในสั งกั ด ส านั ก
ชลประทานที่ 3 แจ้งข้อมูล กรณี การขอตั้งงบด้าเนินการเอง (ตามตัวชี้วัดของสานักเครื่องจักรกล ที่ทากับกรมไว้ ของ
งานรถขุด งานเรือขุด งานรถแทรคเตอร์ โดยขอความกรุณาแจ้งศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 ทราบในเบื้องต้น
เพื่อจะได้ร่วมตรวจสอบพื้นที่ในสนาม ในการกาหนดกิจกรรมต่างๆ ได้ครบถ้วนในการจัดทาแผนงานและประมาณการ
ซึ่งจะทาให้งบประมาณที่ได้รับสอดคล้องกับกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน และทาให้
งานเป็นไปตามแผนงานที่กาหนดไว้ และศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 ยินดีให้การสนับสนุนในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผส.ชป.3
 ขอให้โครงการฯ พิจารณากรณีที่เป็นงานดิน งานดาเนินการเอง ขอให้แจ้ง ผศป.ที่ 2
ทราบในเบื้องต้นก่อน ตามที่ ผศป.ที่ 2 ขอความร่วมมือ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี
ผส.ชป.3



กล่าวขอบคุณผู้ร่วมประชุมทุกท่าน

เลิกประชุมเวลา 16.45 น.
(ลงชื่อ) นางสาวนัณฐิกา วงค์ทะกัน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จดรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) นางนิสากร อินแตง
ธก.ชป.3
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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