รายงานการประชุมสานักชลประทานที่ ๓
ประจาเดือน (ครั้งที่ 3)
วันพุธที่ 5 มีนาคม 2557 (เวลา 13.30 น.)
ณ ห้องประชุม 2 สานักชลประทานที่ ๓ (อาคารเดิม)
-----------------------------------รายชื่อผู้เข้าประชุม
๑. ม.ล.อนุมาศ
๒. ว่าที่ร้อยตรีสมชัย
๓. นายชลเทพ
๔. นายโสภิญญา
๕. นายอดุลย์
๖. นางนงลักษณ์
๗. นายบรรดิษฐ์
๘. นายสมยศ
๙. นายสุรพล
๑๐. นายประพนธ์
๑๑. นายชัยโรจน์
๑๒. นายโฆษิต
๑๓. นายประเวศน์
๑๔. นายสมหวัง
๑๕. นายชานาญ
๑๖. นายธนู
๑๗. นายประสพ
๑๘. นายวีระชัย
๑๙. นายสุภัค
๒๐. นายวินิต
๒๑. นางอัญชลี
๒๒. นางสุวัฒนา
๒๓. นางสุพัตรา
๒๔. นายเกษม
๒๕. นายชัยวัฒน์
๒๖. นายวินัย
๒๗. นายโสภี
๒๘. นายผัน
๒๙. นายฉัตรชัย
๓๐. นายธีรพงษ์
๓๑. นายประดิษฐ์
๓๒. นายชานนท์
๓๓. นายธีระ
๓๔. นายนพดล
๓๕. นายพรสุวรรณ์

ทองแถม
แตงไทย
ทาตรี
เกิดสกุล
จุมพิศ
โพธิ์ทอง
อินต๊ะ
แสงมณี
อจละนันท์
คาไทย
พฤฒาวงศ์
พึ่งเมือง
ศิริศิลป์
ปานสุขสาร
ชูเที่ยง
โพธิ์เอี้ยง
มั่นแก้ว
เชื้อวีระชน
ทัพจันทร์
มาพริก
โพธิ์คลี่
วัจฉลพงษ์
เม่งตรี
สงวนวงศ์
ทสะสังคินทร์
สุ่มเจริญ
ภูไพรัชพงษ์
ศรีมา
ทองปอนด์
บุญศัพย์
สิทธิยศ
แก้วเขียว
นวลปลอด
เชาวน์วรนันท์
อุปฮาด

ผส.ชป.๓
ผวศ.ชป.3
ผบร.ชป.3
ผปก.ชป.3
แทน ผคก.ชป.๓
ฝบท.ชป.๓
ผอ.คป.พิษณุโลก
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 ผคน.3
แทน ผศป.ที่ 2
แทน ผอน.ภาคเหนือตอนล่าง
แทน สจจ.พิษณุโลก
แทน สจจ.พิจิตร
สจจ.นครสวรรค์
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
ฝตว.ชป.3
ฝปข.ขป.3
ฝปช.ชป.3

-2-

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.

นายเศรษฐา
นายชัยวัฒน์
นายทวีป
นายพิรัตน์
นายประเสริฐ
สิบเอกปัญญา
นายจรรยา
นายชัยวุฒิ
นางราตรี
นางดวงใจ
นางนิสากร
นายปริญญา
นายพันธ์เทพ
นายภูมิรักษ์
นายกัมพล
นายณฐพล
นายรณชัย
นายสุรินทร์
นายสาทิส
นายถาวร
นายวิชากร
นายเทพนิมิต
นายตรีภพ
น.ส.ฐิชารัตน์
น.ส.ธิดารัตน์
น.ส.นัณฐิกา

สมจิตต์ชอบ
ฝคพ.ชป.3
บุญเพชร
ฝงส.ชป.3
เกิดทอง
ฝปค.ชป.3 รักษาการในตาแหน่ง ฝปท.ชป.3
เกตุพันธ์
ฝชน.ชป.3
เฮงสุวรรณ
ฝงจ.ชป.3
อ่าเพียร
ฝสน.ชป.3
จาดดี
ฝสส.ชป.3
รชตะพิพัฒน์
นิติกร สชป.3
น้อยเจริญ
บง.ชป.๓
ศรีศุภอรรถ
พด.ชป.๓
อินแตง
ธก.ชป.3
สมศักดิ์
ปชส.ชป.3
แสงแก้ว
รอ.ชป.3
รัตนผล
กวบ.คส.ชป.3
บุญวิไล
ฝวศ.คป.พิษณุโลก
ชุ่มสวัสดิ์
ฝวศ.คป.อุตรดิตถ์
ปราณพาณิชกิจ ฝจน.คป.อุตรดิตถ์
ทรัพย์สกุล
ฝวศ.คป.นครสวรรค์
บุษดาจันทร์
ฝวศ.คบ.เขื่อนนเรศวร
ตะทวี
ฝจน.คบ.ดงเศรษฐี
จองพิพัฒน์พงษ์ ฝวศ.คบ.เขื่อนแควน้อยบารุงแดน (รก.)
สิงหพันธ์
ฝวศ.คบ.ยมน่าน
เกื้อเม่ง
ฝจน.คบ.ยมน่าน
โรจนจิรารัตน์
ช่างฝีมือสนาม ช 3
เดชจบ
พนักงานทั่วไป บ 1
วงค์ทะกัน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
---------------------------------------

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ผส.ชป.3
 กล่ า วเปิ ด ประชุ ม และชี้ แ จงให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบ กรณี ช่ ว งเช้ า มี ก ารประชุ ม
(ณ ห้องประชุม 2) จานวน 2 เรื่อง ดังนี้.1.1 การพิจารณาเป้าหมายคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2557
(เวลา 09.00-10.30 น.)
1.2 การประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้าและบารุงรักษา/
โครงการชลประทาน/ฝ่ายส่งน้าและบารุงรักษา สานักชลประทานที่ 3 ประจาปี 2558 (เวลา 10.30-12.00 น.)
ทั้งนี้ ขอให้ ส่วน/ฝ่าย/โครงการ พิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบส่งภายในเวลาที่กาหนด
2. ขอให้ ผอ.คป. ที่ไปประชุมจังหวัด รายงานนโยบาย และข้อสั่งการจากจังหวัด ที่
เกี่ยวกับงานของชลประทานให้ที่ประชุมทราบ
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ผอ.คป.พิษณุโลก  จังหวัดขอความร่วมมือออกหน่วยเคลื่อนที่ โครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุข ร่วมกับ
จังหวัดทุกครั้ง ซึ่งครั้งต่อไปจัดทีอ่ าเภอชาติตระการ
ผอ.คป.พิจิตร
 จัง หวั ดขอความร่ว มมือ ออกหน่ ว ยเคลื่ อนที่ โ ครงการบ าบัด ทุก ข์ บ ารุ งสุ ข ร่ ว มกั บ
จังหวัดทุกครั้งและยังไม่มีข้อสั่งการจากจังหวัด
ผส.ชป.3
 การประชุ ม ครั้ ง ต่ อ ไปขอให้ ผอ.คป.พิ จิ ต ร ชี ้ แ จงให้ จ ั ง หวั ด ทราบ กรณี ข อ
จั ด สรรน้าในเขตโครงการส่ ง น้าฯดงเศรษฐี โครงการส่ ง น้าฯท่ า บั ว ทางกรมไม่ ขั ด ข้ อ ง
ผอ.คป.นครสวรรค์
การจากจังหวัด
ผอ.คป.อุตรดิตถ์



จังหวัดขอให้รายงานสถานการณ์ภัยแล้งในเขตจังหวัดนครสวรรค์และยังไม่มีข้อสั่ง



จังหวัดประกาศพื้นที่เขตอาเภอฟากท่า เป็นพื้นที่ประสพภัยแล้ง

ผส.ชป.3
 ขอให้ ผอ.คป. ผอ.คบ. ที่ ไ ด้ รั บ นโยบาย และข้ อ สั่ ง การจากการประชุ ม จั ง หวั ด
รายงานให้ที่ประชุมประจาเดือน สชป.3 ทราบทุกครั้ง

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
ฝบท.ชป.3
 รายงานการประชุ ม ส านั ก ชลประทานที่ 3 ครั้ ง ที่ 2/2557 เมื่ อ วั น ที่ 6
กุมภาพันธ์ 2557 งานธุรการ สชป.3 ได้นาขึ้น website ของสานักแล้ว พร้อมทั้งแจกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมใน
วันนี้ หากท่านใดมีข้อแก้ไข หรือเพิ่มเติม โปรดแจ้งงานธุรการ สชป.3 ทราบในที่ประชุม หากไม่มีการแก้ไขถือว่าที่
ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2557
ที่ประชุม



มีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2557

ติดตามความก้าวหน้าการดาเนินการตามข้อสั่งการในที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา
สรุปข้อสั่งการ จากการประชุมประจาเดือนสานักชลประทานที่ 3 ครั้งที่ 2/2557
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
ที่

ประเด็นข้อสั่งการ

1. ข้อสั่งการ : เกี่ยวกับ เรื่องสถานการณ์น้า
- จัดทาแผนการบริหารจัดการน้าช่วงฤดูฝน ปี 2557

ผู้รับผิดชอบ/มอบหมาย
- ผบร.ชป.3
- ผอ.คป. ผอ.คบ.

- ตรวจสอบพื้นที่ประสบภัยแล้ง ปี 2557
2. ข้ อ สั่ ง การ เกี่ ย วกั บ : ความก้ า วหน้ า การด าเนิ นงานและผลการเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณ ปีงบประมาณ 2557
- ขอให้ตรวจสอบข้อมูลรายการก่อหนี้ผูกพันไม่ทันภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์
2557 และบันทึกแจ้งกองแผนงาน
- ฝงจ.ชป.3
- สรุปความก้าวหน้ าผลการเบิกจ่ายของหน่วยงานสนับสนุน เพื่อติ ดตามในที่
ประชุมครั้งต่อไป
3. ข้อสั่งการ เกี่ ยวกับ : ความก้าวหน้าการดาเนิ นงานของที มงานจัดการความรู้
(KM)
- ขอความร่ วมมื อโครงการฯ ส่ งข้ อมู ลความรู้ ต่ างๆ ที่ เป็นประโยชน์ เพื่ อน าขึ้ น - ผวศ.ชป.3 ประสานกับโครงการฯ
เว็บไซต์คลังความรู้ของ สชป.3
- ดาเนินงานตามขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ ตามแผนการจัดการความรู้ที่ - ทีมงานจัดการความรู้
กาหนดไว้ และพิจารณาในเรื่องชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
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ที่

ประเด็นข้อสั่งการ

ผู้รับผิดชอบ/มอบหมาย

4. ข้อสั่งการ เกี่ยวกับ : เรื่องนาเสนอในที่ประชุมของผู้เชี่ยวชาญ/ส่วน/ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป
- ดาเนินการขอเช่า Server จากผู้ประกอบการเอกชน
- ผคก.ชป.3

ข้อสั่งการที่ 1 : ข้อสั่งการเกี่ยวกับ เรื่องสถานการณ์น้า (การจัดทาแผนการบริหาร
จัดการน้าช่วงฤดูฝน ปี 2557 และตรวจสอบพื้นที่ประสบภัยแล้ง ปี 2557)
ผบร.ชป.3
 การจั ด ท าแผนบริ ห ารจั ด การน้ าในช่ ว งฤดู ฝ น คาดว่ า จะเริ่ ม ประมาณเดื อ น
พฤษภาคม 2557 หรืออาจเลื่อนไปถึงปลายเดือนพฤษภาคม 2557 เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทาให้
ฝนทิ้งช่วง และเกิดภัยแล้งยาวนาน สาหรับแผนการบริหารจัดการน้า ในส่วนแผนป้องกันภัยอันเกิดจากน้า มี
กาหนดเวลาที่ต้องส่งกรมภายในสัปดาห์หน้า สานักได้ทาหนังสือแจ้งให้ โครงการฯ ส่งข้อมูลดังกล่าวให้สานัก
ภายในวันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2557 แล้ว
 การตรวจสอบพื้ น ที่ ป ระสบภั ย แล้ ง ปี 2557 กรมได้ จั ด ท าแผนที่ ภ าพถ่ า ย
ดาวเทียม เพื่อตรวจสอบช่วงระยะเวลาปลูกข้าวว่า ช่วงไหนจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ามากที่สุด และให้
สานักตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง เพื่อนามาเปรียบเทียบว่าตรงกับภาพถ่ายดาวเทียมหรือไม่
ผอ.คบ.เขื่อนแควน้อย  โครงการส่งน้าและบารุงรักษาเขื่อนแควน้อยบารุงแดน ได้ประสานกับกองบิน 46
แล้ว ซึ่งให้ความอนุเคราะห์กล้องที่ทันสมัยและพร้อมให้ความช่วยเหลือในการถ่ายภาพ เพื่อตรวจสอบพื้นที่ภัยแล้ง
ไว้เป็นข้อมูลชี้แจงกับเกษตรกรได้ ทั้งนี้ ขอให้โครงการฯ แจ้งพิกัดว่าจุดใดเป็นเขตภัยแล้ง
ผส.ชป.3
 ขอให้แต่ละโครงการฯ ตรวจสอบพิกัดและพื้นที่ที่ต้องการตรวจสอบ ส่งให้สานัก
รวบรวมพร้อมภาพถ่ายจากกองบิน 46 แล้วส่งให้ทาง Gistda ตรวจสอบกับภาพถ่ายดาวเทียม และวิเคราะห์เพื่อ
ปรับฐานข้อมูลให้ถูกต้องแม่นยา มอบ ผบร.ชป.3 รวมรวมข้อมูลและดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ข้อสั่งการที่ 2 : ข้อสั่งการเกี่ยวกับ ความก้าวหน้า การดาเนิน งานและผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557
1. ขอให้ ต รวจสอบข้ อ มู ล รายการก่ อ หนี้ ผู ก พั น ไม่ ทั น ภายในวั น ที่ 14 กุ ม ภาพั น ธ์
2557 และบันทึกแจ้งกองแผนงาน
2. สรุปความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายของหน่วยงานสนับสนุน เพื่อติดตามในที่ประชุม
ครั้งต่อไป
ฝงจ.ชป.3
 ได้ ต รวจสอบข้ อ มู ล รายการก่ อ หนี้ ผู ก พั น และประสานกั บ กองแผนงานแล้ ว
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจากโครงการฯ
ผอ.คป.อุตรดิตถ์  โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ มี 1 รายการงาน คือ งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์
ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน ดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้างแล้ว เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557
ผอ.คบ.เขื่อนแควน้อย  โครงการส่งน้าและบารุงรั กษาเขื่อนแควน้อยบารุงแดน มี 1 รายการงาน คือ
งานปรับปรุงระบบสื่อสาร ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอสอบราคา เปิดซอง วันที่ 12 มีนาคม 2557
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ผอ.คบ.เขื่อนนเรศวร  โครงการส่งน้าและบารุงรักษาเขื่อนนเรศวร มี 1 รายการงานที่ก่อหนี้ผูกพันไม่
ทัน ภายในวั น ที่ 14 กุ มภาพั น ธ์ 2557 เนื่อ งจากมีการยกเลิ ก e-Auction และด าเนิน การอีกครั้ งในวั นที่ 5
มีนาคม 2557 คาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะดาเนินการลงนามในสัญญาได้
ผอ.คป.พิษณุโลก  โครงการชลประทานพิษณุโลก มี 1 รายการงาน คือ งานปรับปรุงอาคารที่ทาการ
ประกาศแล้ว มีผู้มายื่นเสนอราคา จานวน 5 ราย ในจานวนเท่ากันทั้งหมด จึงต้องยกเลิกและประกาศใหม่
ผส.ชป.3
 มอบ ฝงจ.ชป.3 สรุ ป รายละเอี ย ดข้ อ มู ล และเหตุ ผ ล ที่ โ ครงการฯ รายงานมา
ข้างต้น กรณี รายการที่ก่อหนี้ผูกพันไม่ทันภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557
2. สรุปความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายของหน่วยงานสนับสนุน
ฝงจ.ชป.3
 ได้รวบรวมข้อมูลผลการเบิกจ่ายหน่วยงานสนับสนุน เพื่อรายงานในที่ประชุมแล้ว
และจะได้รายงาน ในวาระที่ 3.2 ความก้าวหน้าการดาเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 2557
ข้อสั่ง การที่ 3 : ข้อสั่ งการเกี่ย วกับ ความก้า วหน้า การด าเนิ น งานของที มงาน
จัดการความรู้ (KM)
ผวศ.ชป.3
1. ขอความร่วมมือโครงการฯ ส่งข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ เพื่อนาขึ้น
เว็บไซต์คลังความรู้ของ สชป.3
- ปัจจุบันยังไม่มีโครงการฯ ใด ส่งข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์เพื่อนาขึ้นเว็บไซต์
คลังความรู้ของ สชป.3
ผส.ชป.3
 ขอความร่วมมือโครงการฯ ส่งข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ ให้ ผวศ.ชป.3 เพื่อ
นาขึ้นเว็บไซต์คลังความรู้ สชป.3 ต่อไป
2. พิจารณาในเรื่องชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
ผวศ.ชป.3
 ตามที่ได้มีการประชุมทีมงานจัดการความรู้ (KM) สชป.3 ครั้งที่ 2/2557 เมื่อ
วันที่ 24 กุมภาพัน ธ์ 2557 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาดาเนินการตามขั้นตอนขององค์ความรู้ที่เลือก 3 องค์
ความรู้ และให้คณะทางาน หมวด 2-6 กลับไปพิจารณาข้อคาถามของตนเองว่า ได้ตอบตามประเด็น PMQA
หรือไม่ ซึ่งคณะทางาน ได้พิจารณาดาเนินการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (COP) ไว้ในเบื้องต้นแล้ว
 การจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (COP) แบ่งออกเป็น 8 ด้าน ดังนี้.1. ด้านพิจารณาโครงการ
2. ด้านสารวจ และออกแบบ
3. ด้านการจัดสรรน้าและบารุงรักษา
4. ด้านพัสดุ
5. ด้านการเงินและบัญชี
6. ด้านก่อสร้าง
7. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
8. ด้านธุรการ
ซึ่งกระผม (ผวศ.ชป.3) ได้ดาเนินการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ เพื่อเข้าร่วมเป็นทีมชุมชนนักปฏิบัติ ร่วมกับ ฝบท.ชป.3
แล้ว และจะได้จัดทาคาสั่งแต่งตั้ง เสนอ ท่าน ผส.ชป.3 พิจารณาลงนาม และขอเรียน ผอ.โครงการ ไว้ในที่นี้ด้วย
เนื่องจากได้คัดเลือกเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานชุมชนนักปฏิบัติของ สชป.3
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ผวศ.ชป.3
 ส าหรั บ ขั้ น ตอนการด าเนิ น กิ จ กรรม อยู่ ใ นขั้ น ตอนที่ 4 คื อ การสื่ อ สาร ได้ ท า
หนังสือขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แผนการจัดการความรู้ของ สชป.3 ปี 2557 ไปให้ ส่วน/ฝ่าย/โครงการ
ประชาสั มพัน ธ์ ให้ เจ้ าหน้ าที่ในสั งกัดทราบด้ว ย ในส่ ว นของความรู้ที่เป็นประโยชน์ จะเป็นความรู้ด้านใดก็ไ ด้
โครงการฯ สามารถส่งเข้ามาได้เลย ทีมงานจัดการความรู้จะได้รวบรวมเพื่อนาขึ้นเว็บไซต์คลังความรู้ สชป.3
ข้ อ สั่ ง การที่ 4 : ข้ อ สั่ ง การเกี่ ย วกั บ การด าเนิ น การขอเช่ า Server จาก
ผู้ประกอบการเอกชน
ฝสส.ชป.3
 ได้ประสานกับ ปชส.ชป.3 แล้ว กรณีขอเช่า server จากผู้ประกอบการเอกชน
ไม่สามารถดาเนินการได้ เนื่องจากกรม โดยศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร มีหนังสือเรื่อง ขอความร่วมมือในการ
ยกเลิกการเช่าใช้ระบบเครือข่ายอื่น (ที่ สศส 922/2556 ลงวันที่ 23 กันยายน 2556) เพื่อเป็นการประหยัด
งบประมาณลดความซ้าซ้อนในการเช่าใช้บริการ และให้กรมชลประทานมีมาตรฐานความมั่งคงปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็ กทรอนิกส์
พ.ศ. 2554 และพระราชกฤษฎีกาว่ าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553
จึงขอความร่วมมือในการชะลอ/ยกเลิกการเช่าใช้ระบบเครือข่ายอื่นไว้ก่อน
ผส.ชป.3



มอบ ฝบท.ชป.3 พิจารณาหนังสือจากกรมดังกล่าว

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






ปริมาณน้าในเขื่อนขนาดใหญ่ ณ ปัจจุบัน ดังนี้.เขื่อนสิริกิติ์ มีปริมาณน้าใช้การได้ จานวน 1,900 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 28 %
เขื่อนภูมิพล มีปริมาณน้าใช้การได้ จานวน 2,263 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 23 %
เขื่อนแควน้อยบารุงแดน มีปริมาณน้าใช้การได้จานวน 307 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 34%

สถานการณ์การเพาะปลูกพืชในเขตพื้นที่ชลประทาน ตามแผนเดิมได้ตั้งเป้าหมาย
ไว้ จานวน 360,000 ไร่ ปัจจุบัน มีการเพาะปลูกแล้ว จานวน 1,039,000 ไร่ คิดเป็น 288 % ซึ่งการเพาะปลูก
เกินกว่าแผนที่ตั้งไว้ ทาให้ความต้องการใช้น้าสูงขึ้น ปริมาณน้าที่ใช้ไปแล้ว คิดเป็น 22 % ณ ปัจจุบันเขื่อนภูมิพล
เขื่อนสิริกิติ์ มีการระบายน้าวันละ ประมาณ 18 ล้านลูกบาศก์เมตร และ ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป
การระบายน้าจะลดลงเหลือ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือประมาณ 173 คิว/วินาที ซึ่งเราจะต้องทาการควบคุม
ปริมาณน้าให้ไหลผ่านสถานีวัดน้า N5A พิษณุโลก ไม่น้อยกว่า 235 ลูกบาศก์เมตร/วินาที กรมได้มีการควบคุมการ
ใช้น้าเหนือเขื่อนนเรศวร รักษาระดับน้าเหนือเขื่อนไว้ที่ +47.00 เมตร รทก. จากการสารวจในปัจจุบันปรากฏว่า มี
บางโครงการฯ ได้สิ้นสุดการส่งน้าในฤดูแล้งปี 2556/2557 แล้ว ขอให้โครงการฯ ที่สิ้นสุดแผนการส่งน้าแล้ว ให้
ชะลอการรับน้าเท่าที่จาเป็น หากพิจารณาเห็นว่าไม่มีความจาเป็นก็ขอให้สิ้นสุดการส่งน้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อ
เกษตรกรถึงแผนการบริหารจัดการน้าของกรมชลประทาน
 ส าหรั บ แผนการส่ ง น้ าที่ มี ก าหนดว่ า ระบบคลองส่ ง น้ าที่ จ ะไม่ ส่ ง น้ าเข้ า พื้ น ที่
การเกษตร ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป เนื่องจากในเขตความรับผิดชอบบางโครงการฯ เกษตรกรยัง
ปลูกข้าวอยู่ ซึ่งอายุข้าวประมาณ 2-3 เดือน และขอให้โครงการฯ พิจารณาเลื่อนรอบเวรการส่งน้าออกไปนั้น สานัก
ได้รายงานให้กรมทราบแล้ว โดยขอขยายรอบเวรการส่งน้าออกไปอีก 1 รอบ สิ้นสุดถึง วันที่ 30 มีนาคม 2557 ซึ่ง
กรมให้ความเห็นชอบในหลักการแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอ รธบ. ลงนาม


-7-

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

หมายเหตุ

3.)งบกลาง
ครม. สัญจร
กปร.

(ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2557)

รวมเงินกันฯ
(ล้านบาท) 1.)งบตาม
พรบ.

4)งบกลาง
สารองจ่ายฯ

2.) งบกลาง

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
หัวงานที่ 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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ลาดับ

รายการ
รวม

โครงการชลประทานอุตรดิตถ์
1

ปรับปรุงสระเก็บน้าบ้านธรรมวงศ์ : 4,600,000.-

2 ฝายห้วยน้าต๊ะ 2 : 19,844,0000.โครงการชลประทานพิษณุโลก

(ข้อมูล ณ 28 ก.พ. 2557)
รวมเงินกันฯ ผลการเบิกจ่าย
(ล้านบาท) จานวน ร้อยละ
หมายเหตุ
(ล้านบาท) (%)
135.496 65.774 48.54%

24.444 20.342 83.22%
4.600

2.818

0.00%

งบตาม พรบ.

19.844 17.523 88.31%
22.109 21.480 97.16%

งบกลาง กปร.

15.658 15.658 100.00%

งบกลาง ครม.สัญจร

3

แก้มลิงคลองกรุงกรักฯ : 15,657,759.-

4

ฝายวังสัจธรรมฯ : 6,451,000.-

6.451

5.822 90.25%

งบกลาง กปร.

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

56.390
2.000

6.098 1080%
2.000 100.00%

งบตาม พรบ.

19.692

4.070 20.67%

งบกลาง ครม.สัญจร

19.829

0.000

0.00% งบกลาง สารองจ่ายฯ

14.869

0.018

0.12% งบกลาง สารองจ่ายฯ

6

ขุดลอกคลองห้วยแก้วฯ : 19,692,000.ระบบส่งน้าบ้านไทรโรงโขน-บ้านบางไผ่-บ้านดง
7
ตะขบ
8 ระบบส่งน้าสถานีสบู น้าด้วยไฟฟ้าจากแม่น้าน่านไป
ต.ท่าหลวง
โครงการชลประทานนครสวรรค์
9
10

สถานีสูบน้าบ้านหนองตะนิวฯ : 5,655,129.ระบบส่งน้าบ้านเนินศาลาฯ : 8,900,000.-

11

ซ่อมแซมฝายชั่วคราวกั้นแม่น้าปิง หัวงานที่ 1

โครงการส่งน้าและบารุงรักษาท่าบัว
12

ประตูระบายน้าปากคลอง DR.7 : 2,698,091.ค่าขยายเขตไฟฟ้าประตู DR.7 : 456,292.-

26.310 17.290 65.72%
5.655 0.000 0.00%
งบตาม พรบ.
8.900 7.681 86.31% งบกลาง ครม.สัญจร
11.755 9.608 81.74% งบกันไว้เบิกแหลือ่ มปี 55
3.154
2.698
0.456

โครงการส่งน้าและบารุงรักษาเขื่อนแควน้อย

2.639

13 ปรับปรุงอุปกรณ์พฤติกรรมเขื่อนฯ : 2,639,000.ค่าอานวยการสานักฯ
14 ขุดลอกห้วยแก้วฯ : (ค่าอานวยการ)

2.639
0.450
0.148

15

ระบบส่ งน้ าบ้ านไทรโรงโขน-บ้ านบางไผ่ -บ้ านดง
ตะขบ (ค่าอานวยการ)
16 ระบบส่งน้าสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าจากแม่น้าน่านไป
ต.ท่าหลวง (ค่าอานวยการ)
หมายเหตุ โรงซ่อมเครื่องจักรกลพร้อมส่วนประกอบ

0.456 14.47%
0.000 0.00%
0.456 100.00%

งบตาม พรบ.
งบตาม พรบ.

0.000
0.000

งบตาม พรบ.

0.00%

0.00%
0.051 11.39%
0.115 78.30%

งบกลาง ครม.สัญจร

0.171

0.000

0.00% งบกลาง สารองจ่ายฯ

0.131

0.000

0.00% งบกลาง สารองจ่ายฯ

0.088

0.088

100%

ศูนย์ปฏิบัติการ
เครื่องจักรกลที่ 2
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ผส.ชป.3
 ขอให้โครงการฯ รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานของแต่ละโครงการฯ
ผอ.คป.อุตรดิตถ์  งานปรับปรุงสระเก็บน้าบ้านธรรมวงศ์และระบบส่งน้า : ในวันที่ 6 มีนาคม 2557
จะดาเนินการเซ็นสัญญาร่วมกัน ระหว่าง ผอ.คป.อุตรดิตถ์ กับ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว เมื่อเซ็นสัญญา
แล้ว จะได้นาหนังสือส่งไปทีส่ านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) และดาเนินการต่อไปได้
 ฝายห้วยน้าต๊ะ 2 : ผลการดาเนินงาน 70%
ผอ.คป.พิษณุโลก  ฝายวังสัจธรรมฯ : จะดาเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนมีนาคม 2557
ผอ.คป.พิจิตร
 งานขุดลอกคลองห้วยแก้ว : ผลการดาเนินงานประมาณ 55 %
- สาหรับงานระบบส่งน้าบ้านไทรโรงโขน บ้านบางไผ่-บ้านดงตะขบ ได้สั่งเข้าทางาน
แล้ว งานระบบส่งน้าสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าจากแม่น้าน่านไปตาบลท่าหลวง ทั้ง 2 งาน เป็นงบกลางสารองจ่าย ลง
นามในสัญญา เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีรายละเอียดตามตารางสรุปผลการเบิกจ่าย
ผอ.คป.นครสวรรค์



สถานีสูบน้าบ้านหนองตะนิวฯ : ยังติดปัญหาเรื่อง แก้ไขสัญญาที่กรม

ผส.ชป.3



มอบ ผอ.คป.นครสวรรค์ ติดตามการดาเนินการแก้ไขสัญญาที่กรม



งานประตู ระบายน้ าปากคลอง DR.7 : ผลการด าเนิ น งานเสร็ จแล้ ว 100 % อยู่

ผอ.คบ.ท่าบัว
ระหว่างการเบิกจ่าย

ผอ.คบ.เขื่อนแควน้อยบารุงแดน  งานปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์ระบบตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน : ปัจจุบันทา
เรื่องเสนอกรมแล้ว คาดว่าจะสั่งเข้าทางานได้ ภายในเดือนมีนาคม 2557
ฝงจ.ชป.3
 ค่าอานวยการของสานัก มี 3 รายการงาน ดังนี้.1. งานขุดลอกห้วยแก้วฯ เบิกจ่ายแล้ว 78.30%
2. งานระบบส่งน้าบ้านไทรโรงโขน-บ้านบางไผ่-บ้านดงตะขบ
3. งานระบบส่งน้าสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าจากแม่น้าน่านไป ต.ท่าหลวง
งานลาดับที่ 2-3 ได้รับงบประมาณเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2557 และมีเพิ่ม เติม 1 รายการงาน คือ โรงซ่อม
เครื่องจักรกลพร้อมส่วนประกอบ (ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2)
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ฝงจ.ชป.3
 สรุ ป ผลการเบิ ก จ่ า ย รายจ่ า ยงบลงทุ น ปี ง บประมาณ 2557 ผลการเบิ ก จ่ า ย
ปีงบประมาณ 2557 (ระดับโครงการฯ) จากระบบ Online (ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557)

1

ชป.พิษณุโลก

โอนจัดสรร
(บาท)
153,458,474

2

ชป.อุตรดิตถ์

55,578,000

32,539,298

58.55

2

3

ชป.นครสวรรค์

81,982,420

28,216,553

34.42

3

4

เขื่อนนเรศวร

16,361,200

3,297,860

20.16

5

5

ก่อสร้าง

67,560,100

10,838,894

16.04

7

6

ท่าบัว

64,182,983

9,311,8836

14.54

6

7

ชป.พิจิตร

69,201,800

9,552,070

13.80

4

8

ดงเศรษฐี

20,669,751

1,517,636

7.34

11

9
10
11

พลายชุมพล
เขื่อนแควน้อยฯ
ยมน่าน

41,156,352
34,228,929
5,060,600

2,829,667
989,894
315,933

6.88
2.89
1.29

8
9
9

ที่

โครงการ

เบิกจ่าย
(บาท)
91,429,875

(%)
59.58

ลาดับครั้ง
ที่ผ่านมา
1

average

21.40

12.23%

ค่าเฉลี่ย 21.72
เป้าหมายสิ้นเดือน ก.พ. 57 15.00%
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ผอ.คบ.ยมน่าน  งานขุดลอกคลองระบายน้าคลองบางแก้ว ได้รับการโอนเงินงบประมาณ เมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ 2557 อยู่ระหว่างการแจ้งเข้าดาเนินงาน ภายในเดือนมีนาคม 2557
ผอ.คบ.เขื่อนแควน้อย  งานติดตั้งทุ่นป้องกันสวะ (Log Boom) ปัจจุบันสั่งเข้าดาเนินการแล้ว อยู่
ระหว่างรอการเบิกจ่าย
ผอ.คบ.ดงเศรษฐี  ส่วนใหญ่เป็นงานดาเนินการเอง (เกี่ยวกับการใช้แรงงานคนเป็นหลัก) อยู่ระหว่าง
รอผลการเบิกจ่ายค่าแรงคนงานเดือนกุมภาพันธ์ 2557
ผอ.คบ.พลายชุมพล  ส่วนใหญ่เป็นงานดาเนินการเอง (เกี่ยวกับการใช้แรงงานคน) อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย
ฝงจ.ชป.3
 รายงานผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (งบลงทุน : ทุกประเภทงาน)
ของหน่วยงานส่วนกลาง และงานฝาก ที่เบิกจ่ายโดย สชป.3 จานวน 7 หน่วยงาน
สรุปภาพรวม ผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (งบลงทุน : ทุกประเภทงาน)
หน่วยงานส่วนกลาง และงานฝาก ที่เบิกจ่ายโดย สชป.3
ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
ที่

โครงการ/หน่วยงาน

ผลการอนุมัติเงินงวด (บาท)
รวม

จ้างเหมา ดาเนินการเอง

ผลการเบิกจ่าย (บาท)
รวม

ร้อยละ

คงเหลือ

จ้างเหมา ดาเนินการเอง การเบิกจ่าย

1 สถานีทดลองการใช้น้าที่ 2

2,200,000

2,200,000

168,468

168,468

7.66%

2 ศูนย์อุทกวิทยาฯ

8,995,400

8,995,400 2,104,134

2,104,134

23.39% 6,891,266

3 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 18,938,400

18,938,400 1,432,942

1,432,942

7.57% 17,505,458

4 งานสารวจกันเขต 3

6,411,800 1,790,158

1,790,158

27.92% 4,621,642

6,411,800

2,031,532

5 ฝ่ า ยส ารวจท าแผนที่ ท าง 5,127,900
พื้นดิน 3
6 สานักสารวจฯ (กรม)
602,000

5,127,900

0

0

0.00%

5,127,900

602,000

334,840

334,840

55.62%

267,160

7 ฝ่ายจัดหาที่ดิน 3

1,500,000

1,500,000

542,172

542,172

36.14%

957,828

รวม

43,775,500

0

43,775,500 6,372,714

0

6,372,714 14.56%

ฝด.ผด.3
 ได้รั บการจัดสรรเงิน จานวน 5 ล้ านบาท เมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2557 เริ่ ม
ดาเนินการไปบางส่วนแล้ว ตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ 2557 สิ้นสุดงานประมาณกลางเดือนมิถุนายน 2557
สาหรับเงินอีกส่วนหนึ่ง จานวน 500,000 บาท เป็นงานสารวจของโครงการปฏิบัติการคันคูน้าที่ 3 ได้ดาเนินการ
เบิกจ่ายแล้ว 100%
ฝจม.3



เป็นค่าดาเนินการ ค่าแรงลูกจ้างชั่วคราว และค่าน้ามันเชื้อเพลิง

ฝงจ.ชป.3
 รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในระบบ Online ขอให้โครงการฯ กาชับเจ้าหน้าที่ลง
รายการข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
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ผส.ชป.3
 มอบ ฝงจ.ชป.3 ติดตามโครงการฯ ให้กรอกข้อมูลการจัดซื้อ -จัดจ้า ง รวมถึงลง
รูปถ่ายประกอบโครงการก่อนดาเนินงาน ระหว่างดาเนินงาน และหลังดาเนินงาน (กรณีผลงานแล้วเสร็จ 100%)
ในระบบติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ในระบบ Online
ฝปค.ชป.3

เร่งรัดดาเนินการ 1 โครงการ 1 ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ขอให้โครงการฯ จัดทาอนุประมาณการ พร้อมทั้งสาเนาอนุประมาณการที่ผ่าน
การอนุมัติจาก ผอ.โครงการแล้ว ให้ ท่าน ผส.ชป.3 ทราบด้วย
ขอให้จัดทาแผนงานตามรายละเอียด แบบ สบอ.ปส06 ส่งให้ส่วนจัดสรรน้าฯ
ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2557 (ค่าจ้างเหมาไม่น้อยกว่า 40%) หรือไม่น้อยกว่า 400,000 บาท
ขอให้ โ ครงการฯ ที่ จั ด ท าประมาณการค่ า บ ารุ ง รั ก ษาและบริ ห ารการส่ ง น้ า
โครงการชลประทาน ปีงบประมาณ 2557 (เพิ่มเติม) ส่งให้ส่วนจัดสรรน้าฯ ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2557
เร่งรัดให้โครงการฯ ดาเนินการส่งแผนงาน MTEF ผลผลิตที่ 1 การจัดการน้า
ชลประทาน









ผส.ชป.3
 ขอความร่ ว มมือ โครงการฯ เร่ งรั ด ดาเนิ น การ ตามที่ ฝปค.ชป.3 รายงาน และ
รวบรวมส่งภายในระยะเวลาที่กาหนด มอบ ฝปค.ชป.3 รวบรวมและติดตาม
3.3 ความก้าวหน้าการดาเนินงานของทีมงานจัดการความรู้ (KM)
ผส.ชป.3



ขอนาความรู้ประสบการณ์ทางานไปถ่ายทอดในคราวประชุมครั้งต่อไป

3.4 เรื่องนาเสนอในที่ประชุมของผู้เชี่ยวชาญ/ส่วน/ฝ่ายบริหารทั่วไป
ผวศ.ชป.3
 ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานยังไม่เพิ่มขึ้น แผนงานเตรียมความพร้อมโครงการ
มี 154 โครงการ ได้รับงบประมาณเป็นบางส่วน และยังไม่ได้รับงบประมาณเพิ่มเติม ผลการปฏิบัติงานยังไม่เพิ่มขึ้น
อยู่ที่ประมาณ 20%
ฝบท.ชป.3
 การขออนุ ญาตไปอบรมของข้ าราชการ และลู กจ้ างประจ า กรณี การไปอบรมกั บ
หน่ วยงานภายนอก สบค. ได้มีหนั งสื อ ที่ สบค. 1156/2555 ลงวั นที่ 28 มีนาคม 2555 เรื่อง การอนุมัติให้
ข้าราชการและลูกจ้างประจาเข้ารับการฝึกอบรมในประเทศ ได้ให้แนวทางในการปฏิบัติไว้ ซึ่งการไปอบรมกับหน่วยงาน
ภายนอก จะต้องให้สานักเป็นผู้เสนอกรม อย่างน้อย 5 วัน แต่ในการปฏิบัติจริงที่ผ่านมา พบว่า โครงการฯ จัดส่ ง
หนังสือให้สานักล่าช้า คือ กรมกาหนดเวลาไว้ 5 วัน ดังนั้น สานักจาเป็นต้องกาหนดให้โครงการฯ ส่งหนังสือ ภายใน
2 วัน สาหรับกรณีทหี่ น่วยงานภายนอกส่งหนังสือ ขอความอนุเคราะห์ให้ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ให้โครงการฯ
โดยตรง บุคลากรจะสามารถไปเข้ารับการอบรมได้นั้น ต้องเสนอผู้บริหาร ให้เป็นไปตามลาดับสายการบังคับบัญชา
ขอให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ สบค. มีหนังสือเวียนให้แนวทางในการปฏิบัติด้วย
3.5 เรื่องนาเสนอในที่ประชุมของโครงการฯ
ผอ.คบ.พลายชุมพล  ขอรับการจัดสรรน้าในรอบเวรที่ 5 เป็นช่วงวันที่ 21-30 มีนาคม 2557
3.6 เรื่องนาเสนอในที่ประชุมของหน่วยงานสนับสนุน
ผศป.ที่ 2
 ขอชี้ แ จงรายงานผลการเบิ ก จ่ า ยและผลการปฏิ บั ติ ง านของศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก าร
เครื่องจักรกลที่ 2 ดังนี้.1. ศูนย์ ปฏิบั ติการเครื่ องจักรกลที่ 2 ได้รั บการจัดสรรงบประมาณ ทั้งหมดจ านวน
1,8938,400 บาท เป็นงานดาเนินการเองทั้งหมด เป็นค่าซ่อมแซมใหญ่รถแทรคเตอร์ ประมาณ 10 ล้ านบาท ค่า
ซ่อมแซมใหญ่รถขุด ประมาณ 5 ล้านบาท และค่าซ่อมแซมใหญ่เรือขุด ประมาณ 5 ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น
7.57%
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2. รายงานผลการปฏิบัติงานรถขุด-เรือขุด ในพื้นที่ สชป.3 ดังนี้. โครงการส่งน้าและบารุงรักษาท่าบัว ได้รับงานมา 20%
 โครงการส่งน้าและบารุงรักษาเขื่อนนเรศวร ได้รับงานมา 80%
ทั้ง 2 งาน เริ่มดาเนินงานแล้ว ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2557 เบิกจ่ายแล้วประมาณ 7,500,000 บาท
ผอ.คบ.พิจิตร
 ขอเรี ยนหารื อ กรณี น้ าในแม่ น้ าที่ ไ หลผ่ านสถานี วั ดน้ า สื บเนื่ องจาก ท่ า น รธบ.
สอบถามว่า ในแต่ละสถานีน้ามีน้าหายไปด้วยสาเหตุใด โดยเฉพาะสถานี N8A ที่อาเภอบางมูลนาก จังหวั ดพิจิตร ถึง
สถานี N.67 อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ปริมาณน้าหายไปประมาณ 20 คิว ขอให้หลายๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทบทวน
เรื่องนี้ด้วย ในเบื้องต้นทางโครงการฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปสารวจแล้ว
 การค านวณคิ ว น้ าที่ผ่ า นสถานี ขอให้ มี ก ารตรวจสอบความถู ก ต้อ ง เนื่ องจากเป็ น
ข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจ เห็นควรให้ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้าภาคเหนือตอนล่าง พิจารณาตรวจสอบ
ผอน.ภาคเหนือตอนล่าง  ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้าภาคเหนือตอนล่าง จะพิจารณาตรวจสอบ และ
สารวจพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งจะใช้เครื่องมือในการตรวจวัด ทั้งนี้ ศูนย์อุทกวิทยาฯ ภาคเหนือตอนล่าง จะได้ประสาน
ข้อมูลกับศูนย์อุทกวิทยาฯ ภาคกลาง จังหวัดชัยนาท
ผบร.ชป.3
 ขอให้ ศู น ย์อุ ท กวิ ท ยาฯ ภาคเหนือ ตอนล่ า ง ประสานกั บ ศู น ย์ อุ ทกวิ ทยาฯ ภาค
กลาง เพื่อเข้าไปตรวจวัดในจุดที่แม่น้ายม รวมกับแม่น้าน่าน ว่ามีน้าไหลย้อนกลับเข้าไปในพื้นที่แม่น้ายมหรือไม่
สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 พบว่ามีน้าหายไป ประมาณ 50 คิว
ผส.ชป.3
 มอบ ผอน.ภาคเหนือตอนล่าง พิจารณาตรวจสอบเรื่อง การวัดปริ มาณน้าที่ ไหลผ่ าน
สถานีตรวจวัดในเขต สชป.3 พร้อมประสานข้อมูลกับ ศูนย์อุทกวิทยาฯ ภาคกลาง จังหวัดชัยนาท ด้วย
ผอ.คบ.พิษณุโลก  ขอให้ ผบร.ชป.3 รวบรวมข้อมูลแผนการส่งน้าและสถานการณ์น้าในปัจจุบัน
แจ้งประมงจังหวัด ทราบด้วย เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการชี้แจงผู้ประกอบการกระชังปลาต่อไป
ฝจม.3
พิจารณาจาก ครม. ก่อน



งานโครงการพิษณุ โลกฝั่งซ้ าย เนื่องจากเป็ นโครงการขนาดใหญ่ ต้องผ่ านการ

ผวศ.ชป.3
 ในวั นที่ 6 มีนาคม 2557 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิ จ และสั งคม
แห่งชาติ (สศช.) จะส่งเจ้าหน้าที่ จานวน 5 คน มาดูงานโครงการพิษณุโลกฝั่งซ้าย ร่วมกับสานักงานจัดรูปที่ดิน
จังหวัดพิษณุโลก และประชุมร่วมกันที่สานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดพิ ษณุโลก หลังจากนั้นจะไปดูงานจัดรูปที่ดินใน
เขตโครงการส่งน้าฯ เขื่อนแควน้อยบารุงแดน
ผคน.3
 โครงการปฏิบัติการคันคูน้าที่ 3 มีงานที่ดาเนินการในปี 2557 ขณะนี้ ปฏิบัติงาน
อยู่ที่สถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า โครงการท่ามะเฟือง อาเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ พื้นที่ประมาณ 1,780 ไร่ เป็นงาน
จ้างเหมาเฉพาะงานดิน งบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ 4,900,000 บาท ดาเนินการไปแล้ว 12%
ผอ.คบ.เขื่อนแควน้อย  ขอให้สานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ส่งข้อมูลการดาเนินงานในพื้นที่
รับผิดชอบของโครงการส่งน้าฯ เขื่อนแควน้อยบารุงแดน ให้ทราบด้วย
สจจ.พิษณุโลก  ปัจจุบันสานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ยังไม่ได้ดาเนินการใดๆ อยู่ระหว่าง
การแก้ไขแบบ เนื่องจากราษฎรในพื้นที่ไม่ยินยอมให้ใช้ที่ดิน และจะได้เตรียมข้อมูลให้โครงการส่งน้าฯ เขื่อนแคว
น้อยบารุงแดนทราบต่อไป
สก.นช.2
แล้ว แต่ยังไม่ได้จัดซื้อวัสดุ



สถานีทดลองการใช้น้าที่ 2 มีงานที่ดาเนินการ 2 รายการงาน ได้ดาเนินการสอบราคา
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งบประมาณสาหรับงานวิจัย ในพื้นที่ของสถานีทดลองการใช้น้าที่ 2 มี 2 งาน ปัจจุบัน

อยู่ระหว่างศึกษาวิจัย ดังนี้.การบริหารจัดการน้าในแปลงนาแบบเปียกสลับแห้งของพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 2
 ผลกระทบของระบบการใช้น้าแบบไม่ต่อเนื่อง ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของข้าวที่


ปลูกในเขตจังหวัดพิษณุโลก
หากโครงการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว จะได้นาผลการศึกษาวิจัยดังกล่าว มารายงานให้ที่ประชุมทราบต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
ผวศ.ชป.3
 ขอรายงานเรื่ องชมรมกี ฬากอล์ ฟ ตามที่ ได้ มี การประชุ มการด าเนิ นการด้ านกี ฬา
กอล์ฟ สชป.3 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ไปแล้วนั้น ท่าน ผส.ชป.3 เป็นประธานในการประชุม ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อเป็น "ชมรมกอล์ฟชลประทาน ในพื้นที่สานักชลประทานที่ 3" และขอเรียนเชิญ ผอ.โครงการ
และหัวหน้าหน่วยงานส่วนกลางในเขตพื้นที่สานักชลประทานที่ 3 ร่วมชมรมกอล์ฟด้วย ทั้งนี้ จะทาคาสั่งแต่งตั้ง
ให้ ท่านเป็ นที่ป รึ กษา โดยในวัน ที่ 12 มีนาคม 2557 จะเริ่มดาเนินกิจกรรม จึงเรียนให้ ท่านประชาสัมพันธ์
กิจกรรมกอล์ฟ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบต่อไปด้วย
ผอ.คบ.พลายชุมพล  เรื่องกิจกรรมวันสงกรานต์ประจาปี 2557 ในปีนี้จะเพิ่มกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
เป็นการเสริมสร้างความสามัคคีภายในองค์กร ในส่วนของกิจกรรมกีฬาได้วางแผนการแข่งขันไว้ ประมาณ 4-5 ประเภท
รวมถึงกีฬามหาสนุ กด้วย กีฬาบางประเภทต้องใช้เวลาในการฝึ กซ้อม และเริ่ มดาเนินการแข่งขันก่อนกิจกรรมวัน
สงกรานต์ของสานัก ทั้งนี้ ต้องรอกาหนดการจัดงานวันสงกรานต์ของสานักก่อน พรุ่งนี้ (วันที่ 6 มีนาคม 2557) จะทา
หนังสือถึงสานักเกีย่ วกับแผนการจัดแข่งขันกีฬา
ผอ.คบ.เขื่อนนเรศวร การแก้ไขปัญหาเรื่องการใช้น้าของเกษตรกร กรณีเกษตรกร ประมาณ 200 คน
ร้องเรียนเรื่องการใช้น้า โดยได้หารือแนวทางแก้ไขปัญหากับ ท่าน ผส.ชป.3 ผบร.ชป.3 ผอ.คป.พิษณุโลก และ
ได้แก้ไขปัญหาตามแนวทางที่ได้ให้ไว้แล้ว เป็นที่พอใจแก่เกษตรกร
ผอ.คป.พิษณุโลก  โครงการชลประทานพิษณุโลก ขอทราบข้อมูลงานโครงการก่อสร้างขนาดกลางใน
เขตโครงการฯ เพื่อจะได้ประกาศทางน้ามาตรา 5 ต่อไป
ผอ.คส.ชป.3
สานักด้วย
ผส.ชป.3
ประชุมด้วย



เห็น ควรให้สานักทาหนังสือเชิญ ผสก.3พก. เข้าร่ว มประชุมประจาเดือนของ



การประชุมประจาเดือนครั้งต่อไป ขอให้ ฝบท.ชป.3 เชิญ ผสก.3พก. เข้าร่ว ม



กล่าวขอบคุณผู้ร่วมประชุมทุกท่าน

เลิกประชุมเวลา 15.30 น.
(ลงชื่อ) นางสาวนัณฐิกา วงค์ทะกัน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จดรายงานการประชุม
(ลงชื่อ) นางนิสากร อินแตง
ธก.ชป.3
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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