รายงานการประชุมสานักงานชลประทานที่ ๓
ครั้งที่ 3/2561
วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องประชุมเตชะเสน 1 สานักงานชลประทานที่ 3 (อาคารเดิม)
-----------------------------------ผู้มาประชุม
๑. นายเทพพงษ์
๒. ว่าที่ร้อยตรีสมชัย
๓. นายฉัตรชัย
๔. นายชลเทพ
๕. นายไพฑูรย์
๖. นายอดุลย์
๗. นางบังอร
๘. นายวีระพงษ์
๙. นายสมหวัง
๑๐. นายทินกร
๑๑. นายวิศาล
๑๒. นายสุรินทร์
๑๓. นายมงคล
๑๔. นายฤทธิคุณ
๑๕. นายปัญญา
๑๖. นายบรรดิษฐ์
๑๗. นายชานาญ
๑๘. นายณฐพล
๑๙. นายศุภรักษ์
๒๐. นายอภิชาติ
๒๑. นายยุทธนา
๒๒. นายพิทักษ์
๒๓. นายเถลิง
๒๔. นายชัยวุฒิ
๒๕. นายอาทิตย์
๒๖. นางประภา
๒๗. นางสุวัฒนา
๒๘. นายสมชาติ

ตรีเนตร
แตงไทย
ทองปอนด์
ทาตรี
ศรีมุก
จุมพิศ
จันทรโณทัย
แต่งเนตร
ปานสุขสาร
รัตนพัวพันธ์
วสุนธาราพร
ทรัพย์สกุล
สุภากาย
เหมือนรักษา
กัลปสุข
อินต๊ะ
ชูเที่ยง
ชุ่มสวัสดิ์
รักษ์แดง
ธีราภรณ์
มหานุกูล
แสงศิริ
ศิริภิรมย์
วัฒนาการ
ปัญโญ
ปุ้ยหลวง
วัจฉลพงษ์
มากเพ็ง

ผส.ชป.๓
รอง ผส.ชป.3
ผวศ.ชป.3
ผจบ.ชป.3
ผผง.ชป.3
ผคก.ชป.3
ฝบท.ชป.3
ผคป.พิษณุโลก
ผคป.อุตรดิตถ์
ผคป.พิจิตร
ผคป.นครสวรรค์
ผคบ.นเรศวร
ผคบ.พลายชุมพล
ผคบ.ดงเศรษฐี
ผคบ.ท่าบัว
ผคบ.แควน้อยบารุงแดน
ผคบ.ยมน่าน
ผคบ.ผาจุก
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ แทน ผคส.3
กส.1/4 พญ. แทน ผสญ.4
ผสญ.12
นายช่างชลประทาน แทน ผสก.3
ผบค.2 คก
ผอช.ภาคเหนือตอนล่าง
ตว.อช.ภาคเหนือตอนล่าง
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน แทน ผจจ.4
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน แทน ผจจ.6
ผด.3 สธ.
29. นายโสภี...
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๒๙. นายโสภี
๓๐. นายผัน
๓๑. นายธีรพงษ์
๓๒. นายธนายุทธ
๓๓. นายชัยวัฒน์
๓๔. นายสาราญ
๓๕. นายไพโรจน์
๓๖. น.ส.บงกชพร
๓๗. น.ส.อรอนงค์
๓๘. น.ส.นัณฐิกา
๓๙. นางราตรี
๔๐. นางชลธิชา
๔๑. นายนัทธี
๔๒. นายเมธี
๔๓. นายวสันต์
๔๔. นายศิริวิทย์
๔๕. นายณัฐพงศ์
๔๖. นายกฤษฎาพันธ์
๔๗. นายสุรศักดิ์
๔๘. นายพงศ์กฤษณ์
๔๙. นายบุญชัย
๕๐. นายสมประสงค์
๕๑. นายเกรียงศักดิ์
๕๒. นายเทพนิมิต
๕๓. นายตรีภพ
๕๔. นายดิลกยศ

ภูไพรัชพงษ์
ศรีมา
บุญศัพย์
พูลสุข
บุญเพชร
แก้วรัดถา
อ่าสิงห์
ปฏิภาคศิริ
พลกาจัด
วงค์ทะกัน
น้อยเจริญ
เมอร์ฟี่
นุ่มมาก
วุฒิเจริญ
วชิรธรรมโรจน์
แพงพฤกษ์ภูมิ
ครุฑทา
จันทรคณา
ชัยนา
เอกธรรมสุทธิ์
สุขสวัสดิ์อานวย
ไกรลาศ
ศรีพวงทอง
สิงหพันธ์
เกื้อเม่ง
ปานะดิษฐ์

สร.รว.3
ทน.2 บอ.
อบ.ชป.3
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ แทน ตว.ชป.3
ผง.ชป.3
ซบ.ชป.3
ปส.ชป.3
นิติกร สชป.3
ธก.ชป.3
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ แทน บส.ชป.3
งบ.ชป.3
พด.ชป.3
วศ.คป.พิษณุโลก
วศ.คป.อุตรดิตถ์
จน.คป.อุตรดิตถ์
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ แทน วศ.คป.พิจิตร
จน.คป.พิจิตร
วศ.คบ.นเรศวร
จน.คบ.นเรศวร
วศ.คบ.พลายชุมพล
จน.คบ.พลายชุมพล
วศ.คบ.ดงเศรษฐี
จน.คบ.แควน้อยบารุงแดน
จน.คบ.ยมน่าน
วศ.คบ.ผาจุก
จน.คบ.ผาจุก

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายนันทชัย
2. นายเจษฎา
3. นายจานงค์
4. นายนิพนธ์
5. นายพันธุ์เทพ
6. นายพรสุวรรณ์

ตรีรุจิราภาพงศ์
งามธุระ
รอดเงิน
เผ่ากันทะ
แสงแก้ว
อุปฮาด

สบ.1 คบ.แควน้อยบารุงแดน
สบ.2 คบ.แควน้อยบารุงแดน
สบ.3 คบ.แควน้อยบารุงแดน
สบ.3 คบ.ผาจุก
สบ.2 คบ.ผาจุก
สบ.1 คบ.ผาจุก

7. นายปัญญา...
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7. นายปัญญา
8. นายวิทูร
9. นายสุนทร
10. นายจิรายุทธ
11. นายวิโรจน์
12. นายศักดิ์ชัย
13. นายอดิศักดิ์
14. นายจาตุรงค์
15. นายอดุลย์
16. นายธีรพัฒน์
17. น.ส.ปทุมรัตน์
18. นายธนกฤต
19. นายวิทยา
20. นายวีรพล
21. นางเกศแก้ว
22. นายพิษณุ
23. น.ส.เปียจิตร
24. น.ส.ฐิชารัตน์

บุญราชแขวง
เกิดอินทร์
มาคง
ครุฑเมือง
เทพคาราม
สุขธรรม
แก้วทอง
สนอ่อง
นันทะวงษ์
สุภา
แสงหิรัญ
เขื่อนแก้ว
วังวิเศษ
จิตรากร
เกษียรสมุทร
พิริยะวิศรุต
แก้วสว่าง
โรจนจิรารัตน์

สบ.2 คบ.พลายชุมพล
สบ.1 คบ.พลายชุมพล
สบ.3 คบ.พลายชุมพล
สบ.1 คป.อุตรดิตถ์
สบ.2 คบ.ยมน่าน
สบ.1 คบ.ยมน่าน
สบ.2 คบ.ดงเศรษฐี
สบ.1 คบ.ดงเศรษฐี
คส.2 คก.
สบ.1 คบ.นเรศวร
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
สบ.3 คบ.ท่าบัว
สบ.2 คบ.ท่าบัว
พนักงานจัดหาที่ดิน ส 4
สบ.3 คป.พิษณุโลก
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
พนักงานพิมพ์ ส 3

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

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ผส.ชป.3 (นายเทพพงษ์ ตรีเนตร) กล่าวเปิดประชุมสานักงานชลประทานที่ ๓ ครั้งที่
3/2561 และมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้
 การประชุ มสานัก ผส.ชป.3 มีความประสงค์ ให้ สบ. จน. วศ. พัส ดุ ธุ รการ โครงการ
และเจ้าหน้าที่ในสังกัด สชป.3 ทุกคนเข้าร่วมประชุม เพื่อจะได้ทราบว่าผู้บริหารปฏิบัติงานอะไรบ้าง หากมีข้ อ
ซักถามจะได้ถามในที่ประชุม และในการปฏิบัติงานขอให้ทุกคนร่วมแรง ร่วมมือ มีความสามัคคี แบ่งปันข้อมูล
ซึ่งกันและกัน ช่วยกันสอดส่องดูแลไม่ให้มีข่าวเสียหายเกิดขึ้น สาหรับงบประมาณที่ใช้ไปต้องมีเอกสารหลักฐาน
ให้ ส ามารถชี้แจงตรวจสอบได้ หากมี ปั ญหาขอให้ ปรึกษาหั ว หน้าโครงการ ถ้าหัว หน้าโครงการไม่ มั่น ใจให้
สอบถามมายังสานัก
 การแต่ ง ตั้ ง โยกย้ า ย เลื่ อ นต าแหน่ ง แทนผู้ เ กษี ย ณและลาออก ควรพิ จ ารณาจาก
เจ้าหน้าที่ภายในสานักก่อน
 ภารกิจพิเศษต้องดูแล “มูลนิธิชัยพัฒนา” ที่ อาเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จะได้รับ
งบประมาณมาฟื้นฟู
ระเบียบวาระที่ 2...
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
ฝบท.ชป.3 (นางบังอร จันทรโณทัย) รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 21
พฤษภาคม 2561 ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้นาขึ้น website ของสานักแล้ว และได้แจกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมใน
วันนี้ได้พิจารณาอีกครั้ง
ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2561

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ (ส่วน/ฝ่าย/โครงการ)
ผคป.พิจิตร (นายทินกร รัตนพัวพันธ์ ) การจ้างแรงงานตามหนังสือสั่งการ ของกอง
แผนงาน รายการที่ ๑ ซึ่งเป็นค่าแรงอย่างเดียว ต้องแต่งตั้งผู้สังเกตการณ์ด้วยหรือไม่
ผส.ชป.3 อธช. มีหนังสือ ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ซ้อมความเข้าใจการชาระค่าไฟฟ้า
ของกรมชลประทาน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างสานักดาเนินการตรวจสอบว่า ได้ส่งมอบสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าให้กับ
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นแล้วกี่โครงการ ได้เปิดเครื่องสูบน้าบ้างหรือไม่ และจ่ายค่าไฟฟ้ากันอย่างไร ขอให้
ผอ.โครงการ สบ. จน. โครงการ ร่วมตรวจสอบด้วย ปัญหาการส่งมอบสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าแล้วไม่สูบน้า ไม่มี
เงินจ่ายค่าไฟฟ้า แล้วร้องเรียนมายังชลประทานให้เดินเครื่อง ทาให้ชลประทานต้องรับภาระหนี้ ซึ่งไม่ใช่พันธกิจ
ของชลประทาน คาดว่าอยู่ระหว่างกรมพิจารณาหาแนวทางแก้ไขจึงได้มีหนังสือขอให้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าว


มอบ ผผง.ชป.๓ รวบรวมเรื่องค่าสาธารณูปโภค ว่าจะตั้งประมาณการแบบไหน

ตามหนังสือ อธช. ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ซ้อมความเข้าใจการชาระค่าไฟฟ้า
ของกรมชลประทาน หน้าที่ ๒ ข้อ ๑.๔ ให้ควบคุมการใช้สาธารณูปโภค โดยติดตามดูแล ตรวจสอบการรั่วไหล
สิ้นเปลืองของการใช้ทั้งส่วนอุปกรณ์/เครื่องใช้ต่างๆ รวมถึงลักษณะของการใช้ และให้ดาเนินการแยกมิเตอร์
หรื อเครื่ องวัดการใช้ส าธารณูป โภคในส่ว นที่เป็นการใช้ในราชการ กับที่มิไ ด้ใช้ในราชการ เช่น ที่พักอาศัย
สโมสร ร้านค้าสวัสดิการ อาคารสวัสดิการ ฯลฯ ออกจากกันให้ชัดเจน และห้ามมิให้นาเงินงบประมาณไปจ่าย
ชาระค่าสาธารณูปโภคในส่วนที่มิได้ใช้ในราชการ




ปัจจุบันโครงการฯ ชาระค่าไฟฟ้าอย่างไร

ผคบ.นเรศวร (นายสุรินทร์ ทรัพย์สกุล) ปัจจุบันการไฟฟ้าไม่ติดตั้งมิเตอร์แยกให้ เพราะเก็บ
เงินที่มิเตอร์ใหญ่สะดวกกว่า ซึ่งโครงการฯ จะเก็บเงินสมทบจากมิเตอร์บ้านพักที่ใช้ส่วนตัว และจะจ่ายเงินจ่ายเป็น
ก้อนใหญ่ เมื่อกรมมีหนังสือให้แยกมิเตอร์ที่มิได้ใช้ในราชการออกให้ชัดเจน โครงการฯ จะต้องประสานกับการ
ไฟฟ้าอีกครั้ง
ผส.ชป.3 ขอให้ ด าเนิน การให้ถู กต้ องตามระเบีย บ แยกมิเ ตอร์ และเครื่อ งวัด การใช้
สาธารณูปโภคในส่วนที่เป็นการใช้ในราชการ กับที่มิได้ใช้ในราชการให้ชัดเจน โดยเฉพาะบ้านพักรับรอง ค่า
ไฟฟ้าคิดเฉพาะที่ติดกับตัวอาคาร ไม่รวมไฟทาง อาจมีการส่งคนมาตรวจสอบค่าบ้านพัก ออกใบเสร็จอย่างไร
เก็บเงินอย่างไร ทาบัญชีหรือไม่ ค่าพักวันละเท่าไร ต้องระบุให้ชัดเจน ปัจจุบันเงินอยู่ที่ใคร
งบ.ชป.๓ (นางราตรี น้อยเจริญ) ทาบัญชีอยู่ที่งานการเงิน ค่าไฟฟ้ายังอยู่มิเตอร์ใหญ่ของ
สานักไม่ได้แยก
ผส.ชป.3 มอบ ผคก.ชป.๓ ดาเนินการ มาปรึกษาส่วนตัว และแนะนาโครงการด้วย
งบ.ชป.3 สาหรับบ้านพัก...
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งบ.ชป.๓ บ้านพักอาศัยของสานักแต่ละหลังมีมิเตอร์ โดยเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าจะมา
จดมิเตอร์บ้านพัก แจ้งหนี้และออกใบเสร็จแยกต่างหาก บ้านพักอาศัยของใครก็จะหักจากเงินเดือนคนนั้น
ผส.ชป.3 มอบ ผคก.ชป.๓ ดาเนินการเรื่องกระแสไฟฟ้าให้ถูกต้องตามระเบียบกรม
3.1 เรื่อง ผส.ชป.3 หารือในที่ประชุม
- การเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทาความดี ด้วยหัวใจ”
ผส.ชป.3 การจัดกิจกรรม Big Cleaning day จะจัดในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ขอให้ โครงการฯ ในจังหวัดพิษณุโลก มาร่วมกิจกรรมที่สานัก จะทาจุดเดียวที่หน้าสานัก ทาความสะอาดคูโดย
เอาหญ้าและกิ่งไม้ออกให้หมด ขอให้โครงการฯ ที่อยู่ใกล้ๆ เตรียมเครื่องมือ จอบ เสียม มาด้วย
ผบค.๒ คก. (นายเถลิง ศิริภิรมย์) ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ ๒ มีความประสงค์จะเข้า
ร่วมกิจกรรมด้วย
- การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา
ผส.ชป.3 การจั ดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว 66
พรรษา ตามกาหนดการวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา ๐๗.๐๐ น. ลงทะเบียนพร้อมกันหน้าสานัก
เวลา 08.00 น. ทาพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เวลา ๐๙.๐๐ น. ทากิจกรรม จิตอาสา “เราทาความดี ด้วยหัวใจ”
Big Cleaning และปลูก มอบ ปย.ชป.3 จัดหาต้นรวงผึ้ง จานวน ๑ ต้น การแต่งกายชุดสุภาพ เสื้อสีเหลือง
กางเกงขายาวสีเข้ม รองเท้าหุ้มส้น และเตรียมชุดทาความสะอาดด้วย


มอบ ฝบท.ชป.๓ ร่างหนังสือเวียนโครงการฯ

ขั้นตอนทางเดินหนังสือก่อนที่จะมาถึง ผส.ชป.๓ ต้องผ่านทางไหนที่ถูกต้อง ปัจจุบัน
หนังสือที่เสนอ ผส.ชป.๓ บางเรื่อง ฝบท.ชป.๓ ยังไม่ได้เซ็น จึงต้องอ่านแล้วสั่งการย้อนกลับไป การเดินหนังสือ
เรื่องที่มาถึงหน่วยงานไหนรับก่อน


ฝบท.ชป.๓ งานธุรการ ลงทะเบียนรับ แล้วแยกเป็นเรื่องๆ ถ้าเป็นของหน่วยงานไหนก็
จะผ่านไปทางสายงานนั้นก่อน เพื่อให้กลั่นกรองว่าเป็นเรื่องที่ต้องดาเนินการ
ผส.ชป.3 ถูกต้องตามระเบียบสารบรรณหรือไม่
ฝบท.ชป.๓ ถูกต้องตามระเบียบที่ต้องปฏิบัติ
ผส.ชป.3 เสนอหนังสือทุกเรื่องให้ ผส.ชป.3 สั่งการ ไม่ต้องผ่านใคร หากต้องการจะ
ทราบเรื่องอะไรจะโทรประสานโดยตรง เพราะถ้าหนังสือหายจะได้ตามเรื่องถูก และ ผส.ชป.3 ไปราชการให้
ผู้รักษาราชการแทนเซ็นได้
ฝบท.ชป.๓ ถ้าเป็นเรื่องด่วนจะถ่ายส่งไลน์ executive
ผส.ชป.3

มอบ ฝบท.ชป.๓ จัดการเรื่องทางเดินเอกสารให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ

ขอขอบคุณ ผสญ.๑๒ ที่เดินทางมาร่วมประชุมในวันนี้ ขอทราบความก้าวหน้าของ
โครงการห้วยน้ารีดาเนินการ


ผสญ.12 โครงการ...
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ผสญ.๑๒ (นายยุทธนา มหานุกูล) โครงการห้วยน้ารี ปัจจุบันภาพรวมของทั้งโครงการ มี
ผลงาน ๓๕% ตัวเขื่อนผลงาน ๖๐% ระบบสัญญา ๑ ผลงาน ๓๙% แผนงานตัวเขื่อนตามสัญญาจะแล้วเสร็จใน
ปี ๒๕๖๓ แต่จะพยายามเร่งรัดให้แล้วเสร็จประมาณต้นปี 2562 เพื่อรองรับงานระบบและตามแผนของสานัก
ก่อสร้างขนาดใหญ่จะเตรียมรับเสด็จในต้นปี ๒๕๖๓
ผส.ชป.3 เรื่องรถได้หารือส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ ๒ โครงการก่อสร้างได้ติดต่อมา
หรือไม่
ผสญ.๑๒ เนื่องจากสานักเครื่องจักรกลมีภารกิจ ไม่สามารถให้การสนับสนุนได้ ปัจจุบัน
ได้ยืมเครื่องจักรของโครงการชลประทานสตูล จานวน ๑ เครื่อง มาใช้ก่อน แต่เนื่องจากติดปัญหาเรื่องการ
อุทธรณ์การประกวดราคาซื้อท่อทาให้งานล่าช้า
ผส.ชป.3 การอุทธรณ์ของ บริษัทไทยวินิเทค (2002) จากัด ก้าวหน้าไปอย่างไร
นิติกรสานัก (น.ส.บงกชพร ปฏิภาคศิริ) รอกรมบัญชีกลางตอบอุทธรณ์ ภายใน ๖๐ วัน
หากล่าช้าสามารถทาเรื่องทวงถามได้ หรือจะขออนุญาตกรมบัญชีกลางทาสัญญาก่อนก็ได้
ผส.ชป.3 ขอให้เร่งดาเนินการ เพราะรอท่อมา ๑ ปีแล้ว ทาให้งานล่าช้า ฝนก็กาลังจะมา
และราษฎรไม่มีใช้สาหรับอุปโภค บริโภค
ผสญ.๑๒ ส านั ก งานได้ ป ระสานกั บ กรมบั ญ ชี ก ลางเบื้ อ งต้ น ในส่ ว นของค าอุ ท ธรณ์
กรมบัญชีกลางจะพิจารณาในส่วนของสานักก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ ๑๒ ประมาณสิ้นเดือนกรกฎาคม 2561
ผส.ชป.3 มอบ นิติกรสานัก ติดตามเรื่องอุทธรณ์
 ขอให้ทุกโครงการฯ ส่ง ข่าวประชาสัมพันธ์ ของโครงการด้วย ปัจจุบันบางโครงการฯ
ไม่ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ มีที่ส่งประจา คือ โครงการส่งน้าฯ ยมน่าน และ โครงการส่งน้าฯ พลายชุมพล มอบ
ประชาสัมพันธ์สานักติดตามด้วย เพราะกรมให้ความสาคัญกับเรื่องนี้มาก
ผคบ.ยมน่าน (นายชานาญ ชูเที่ยง) กรมแจ้งว่าเลือกโครงการส่งน้าฯ ยมน่าน ในพื้นที่
บางระกาโมเดล จะทาข่าวประชาสัมพันธ์ระบบใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน
๒๕๖๑ ใช้วิธีการระบบซื้อ Social Network คือ Facebook และ LINE @ โครงการฯ จะต้องแจ้งข่าว
ประชาสัมพันธ์ ประมาณสัปดาห์ละ ๗ ข่าว หากมีการซื้อบริการในพื้นที่ทั้งหมด ๒ จังหวัด ๕ อาเภอ ข่าวที่
โครงการฯ แจ้งกรม จะขึ้น pop up ใน Facebook และ LINE @ และต่อไป กสท. จะดาเนินการร่วมกับสานัก
และโครงการส่งน้าฯ ยมน่าน คงจะเป็นข่าวที่เป็น Pop Up ที่กรมเป็นพื้นที่นาร่อง
๓.๒ สรุปความก้าวหน้าด้านแผนงานและงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
- การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี พ.ศ. 2561
- การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)
ผผง.ชป.๓ (นายไพฑูรย์ ศรีมุก) ผลการเบิกจ่ายของ สชป.3 อยู่ลาดับที่ ๑4 ประมาณ
๕๘.๒๙% เป้าหมายกรม ๖๓.๑๓% ต่ากว่าเป้าหมายกรม ยังต้องไปชี้แจงที่กรม เป้าหมายรัฐบาล ๘๘%
 ไตรมาส ๔ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เป้าหมายกรม ๙๒.๓๕ เป้าหมายสานัก
๙๙.๘๒% ยังห่างเป้าหมายอยู่มาก ซึ่งเหลือเวลาอีก ๒ เดือน แต่ทา MOU กับ รธบ. ไว้ ๘๘% ทุกโครงการฯ
รับว่าจะทาให้ได้ตามเป้าหมาย ยกเว้นโครงการส่งน้าฯ แควน้อย ได้ประมาณ ๖๓% โครงการฯ พิจิตร แจ้งว่า
จะคืนงบประมาณ ๔.๙ ล้านบาท งานฝายสามง่าม ผลการเบิกจ่ายน่าจะสูงขึ้น
- โครงการฯ มีผล...
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 โครงการฯ ที่ มี ผ ลเบิ ก จ่ า ยล าดั บ ที่ ๑ คื อ โครงการส่ ง น้ าฯ ท่ า บั ว รองลงมา คื อ

โครงการส่งน้าฯ พลายชุมพล โครงการส่งน้าฯ นเรศวร และลาดับสุดท้าย โครงการส่งน้าฯ ยมน่าน
 ขอให้ สบ.คป. สบ.คบ. ตรวจสอบว่าโครงการฯ ของท่านอยู่ที่ลาดับเท่าไรเพื่อช่วย
ผอ.โครงการ เร่งรัดการเบิกจ่ายไม่ให้ต่ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ๘๘%
- การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณโครงการไทยนิยมยั่งยืน ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ผผง.ชป.๓ รธร. นัดประชุมในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรียนเชิญ ผอ.โครงการ และ
วศ.โครงการ เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน เพื่อชี้แจงโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ภาพรวมการจ้ างแรงงานปัจจุบัน
สามารถดาเนินการได้ไม่ติดขัด
 โครงการส่งเสริมยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ของโครงการส่งน้าฯ พลายชุมพลจะทา
สัญญาในเดือนสิงหาคม 2561
 การพั ฒ นาฟื้ น ฟู แ หล่ ง น้ าชลประทานเพื่ อ ป้ อ งกั น บรรเทาภั ย และภั ย แล้ ง การจ้ า ง
แรงงานขอให้โครงการฯ นครสวรรค์ พิษณุโลก และโครงการส่งน้าฯ ยมน่านรายงานในระบบออนไลน์
 กรมต้องการให้งานดาเนินการเองแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ยกเว้นที่เป็น
ตัวสัญญา
ผส.ชป.3 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เมื่อแล้วเสร็จไม่ทัน ให้ดาเนินการไปตามระเบียบ
จะคืนเงินก็ไม่ได้
ผผง.ชป.๓ งบเหลือจ่ายกรม ของโครงการฯ พิษณุโลก ฝายบ้านใหม่รักไทย ยังไม่มีผลงาน
ผคป.พิษณุโลก (นายวีระพงษ์ แต่งเนตร) ไม่ได้กรอกข้อมูลในระบบติดตามออนไลน์ งาน
จะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑
ผผง.ชป.๓ ขอให้กรอกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพราะกรมจะติดตามงานจากระบบติดตาม
ออนไลน์ จะมีงานตัวใหม่เข้ามา ปัจจุบันกองแผนงานได้นาเสนอรัฐมนตรี ส่วนใหญ่เป็น แผนงานบูรณาการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้า รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อนุมัติการคืนเงินเหลือจ่ายควรกระทาเมื่องานใกล้เสร็จแล้ว
หรือแล้วเสร็จ ๑๐๐%
- สรุปผลการก่อหนี้และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และเงินกันไว้เบิก
เหลื่อมปี
ผผง.ชป.๓ ผลการเบิกจ่าย ๕๖๘ ล้านบาท คงเหลือ ๕๓๕ ล้านบาท คิดเป็น ๕๒% งบ
พ.ร.บ. ขอให้โครงการเร่งรัดการเบิกจ่าย เงินกู้ โครงการที่เบิกจ่ายไม่หมด
ผคป.พิษณุโลก งานแก้มลิงคลองห้วยใหญ่ ผลงานประมาณ ๘๐-๙๐% จะเบิกจ่ายแล้ว
เสร็จประมาณเดือนกันยายน ๒๕๖๑
ผคป.นครสวรรค์ (นายวิ ศาล วสุ นธาราพร) บึ งกระจังงามขุดลอกเสร็จ แล้ ว ผลงาน
ประมาณ ๗๐% จะเบิกจ่ายแล้วเสร็จเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
ผผง.ชป.๓ งบกลุ่มจังหวัด
ผคป.พิจิตร งานกลุ่มจังหวัด...
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ผคป.พิจิตร (สบ.) งานกลุ่มจังหวัดของโครงการฯ พิจิต ร มี ๕ งาน มี ๒ งานแล้วเสร็จ
๑๐๐% อยู่ระหว่างดาเนินการเบิกจ่ายที่คลังจังหวัด คือ งานก่อสร้างฝายคลองรางเทโพพร้อมระบบส่งน้า และ
สถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าบ้านลาดช้างขวาง งานก่อสร้างสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้าบ้านตาล งาน
ก่อสร้างสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่ งน้าบ้านหนองแขม และงานก่อสร้างสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าพร้อม
ระบบส่งน้าบ้านตาล มีการแก้ไขสัญญา ปัจจุบันรอเอกสารการประชุมของคณะกรรมการ กปก. ตัวกาแพงดิน
เพิ่งได้ทดสอบระบบเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพราะการไฟฟ้าเพิ่งติดตั้งมิเตอร์และจ่ายไฟให้ ขั้นตอน
ต่อไปจะดาเนินการเรื่องเบิกจ่าย
ผคป.นครสวรรค์ งานส่วนใหญ่ของโครงการฯ นครสวรรค์ ที่ยังไม่แล้วเสร็จเป็นงานเก็บ
มีปัญหาเรื่องขนพัสดุทาให้ล่าช้า คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน ๒๕๖๑
ผส.ชป.๓ กรมเพ่งเล็งการไปดาเนินการงบกลุ่มจังหวัด ทาให้การดาเนินการงบภารกิจ
ล่าช้า ครั้งต่ อไปกรมให้ ผส.ชป.3 พิจารณา และได้มีหนังสือแจ้งแล้ว หากโครงการฯ จะดาเนินการงบกลุ่ม
จังหวัดต้องให้ ผส.ชป.๓ เห็นชอบก่อน
ผคป.พิษณุโลก โครงการฯ พิษณุโลก กันเหลื่อมปีไว้ ๕ รายการ แล้วเสร็จ ๔ รายการ
และที่ยังไม่แล้วเสร็จอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย เพราะขอลดค่าปรับ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน ๒๕๖๑
ผผง.ชป.๓ ของโครงการส่งน้าฯ ยมน่าน มี ๓ งานคือ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบาย
น้าคลองเมม คลองวังมะขาม และคลองวังวน
ผคบ.ยมน่าน คลองวังมะขามเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว คลองวังวนเสนอเรื่องให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิษณุโลกทราบ เมื่อเรื่องกลับมาจะเร่งแก้ไขสัญญา แจ้งเข้าทางาน คาดว่าเบิกจ่ายประมาณกลางเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๑ ส่วนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบายน้าคลองเมม มีบางส่วนที่ต้องกันเงินไว้
ผผง.ชป.๓ ของโครงการก่อสร้างมีงานสะพานแม่ระหันที่ยังไม่แล้วเสร็จ
- การติดตามเร่งรัดการจัดซื้อ/จัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ผผง.ชป.๓ โครงการฯ ที่ยังไม่ได้ส่งประมาณการงานซ่อมแซมโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ มี โครงการฯ พิษณุโลก ๑ รายการ โครงการพิจิตร ๑๔ รายการ โครงการส่งน้าฯ ดงเศรษฐี ๔
รายการ และโครงการส่ ง น้ าฯ ท่า บั ว ๒ รายการ ขอให้ ส่ ง ภายในวั นพฤหั ส บดี ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
โครงการส่งน้าฯ ยมน่าน ไม่มีแบบและ Spec จานวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๒๐.๖๓ ล้านบาท
 วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จะทยอยนาประมาณการ จานวน ๑,๒๖๐ ประมาณการ
ส่งกรม แผนจัดซื้อจัดจ้างต้องดาเนินการในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ ประกาศ TOR
รายการแรกให้เป็น e-bidding เพราะต้องใช้เวลา หากเป็นงานซ่อมแซมซื้อน้ามัน หรือเป็นค่าแรง สามารถ
บันทึกในระบบ Online ได้ว่าทาข้อผูกพันแล้ว
ผวศ.ชป.๓ (นายฉัตรชัย ทองปอนด์) วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นัด
ประชุมหารือการจัดทา Spec. เชิญ วศ. พด. โครงการ และผู้เกี่ยวข้อง
ผผง.ชป.๓ การวางแผน Clash flow หรือ ระบบ Online ไตรมาสแรกต้องไม่ต่ากว่า
๒๒% ไตรมาส ๒ ๕๐% และไตรมาส ๓ ประมาณ ๖๐-๗๐% หากตั้งไว้สูงแล้วไม่สามารถทาได้จะทาให้ห่างจาก
เป้าหมายมาก ในประมาณการทุกฉบับให้ปรับ Clash flow ที่จะส่งกรมก่อนจะให้ ผส.ชป.๓ อนุมัติ ขอให้ วศ.
โครงการ และ สบ. โครงการ แก้ประมาณการแนบท้ายแผนการใช้จ่าย แผนปฏิบัติงาน ตาม Clash flow ที่ส่งมา
ผส.ชป.3 Clash flow ขอให้ สบ.โครงการ วศ. โครงการ ดาเนินการร่วมกัน
3.3 รายงานสภาพน้าฝน...
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3.3 รายงานสภาพน้าฝน-น้าท่า และคาดการณ์สภาพภูมิอากาศ
ผอช.ภาคเหนือตอนล่าง (นายอาทิตย์ ปัญโญ แทน)
 ขอแนะนาตัวนายชัยวุฒิ วัฒนาการ ข้าราชการย้ายมาใหม่จากศูนย์อุทกวิทยาภาคใต้
สาหรับอิทธิพลของพายุตัวเก่า จะมีฝนตกอีก ๒ วัน บริเวณต้นน้าน่าน
3.4 เรื่องนาเสนอในที่ประชุมฯ ของส่วน/ฝ่ายบริหารทั่วไป
- ไม่มี
๓.๕ เรื่องนาเสนอในที่ประชุมฯ ของโครงการฯ
ผคป.นครสวรรค์ ช่วงฤดูฝนนี้โครงการฯ นครสวรรค์ ได้มีหนังสือแจ้งมีเครื่องกว้านบาน
ระบายที่ชารุด มอเตอร์ไฟฟ้าเสีย เปิดปิดบานระบายไม่คล่องตัวต้องใช้แรงคน ขอเรียนถามว่าจะมีงบประมาณ
หรือไม่ หากยังไม่มีงบประมาณ เรียนเชิญ ผคก.ชป.๓ ลงตรวจสอบพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาชั่วคราวก่อนจะมี
งบประมาณ
ผส.ชป.๓ ขอให้ทุกโครงการฯ สารวจอุปกรณ์เครื่องกว้านบานระบาย แจ้งให้ ผคก.ชป.๓
รวบรวม ตั้งงบประมาณใหม่
 มอบ ฝบท.ชป.๓ ติดตามงานธุรการ หากมีเรื่องผิดพลาดขอให้แจ้งกรม
ผคบ.แควน้อยบารุ งแดน เรื่องซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย spillway อ่างเก็บน้า
เพิ่มเติม จะให้ดาเนินการอย่างไร
ผส.ชป.3 ให้ ปิ ด งานเดิ ม ก่ อ น แล้ ว ตั้ ง งบประมาณใหม่ เสนองบเพิ่ ม เติ ม เร่ ง ด่ ว น
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้ แต่เป็นงานใหม่ งบเดิมให้คืนกลับไปแล้วเสนองานใหม่
๓.6 เรื่องนาเสนอในที่ประชุมฯ ของหน่วยงานสนับสนุน+
ผบค.๒ คก. ตามหนังสือ E สชป๓/๙๒๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ขออนุมัติ
ใช้เครื่องสูบน้าฯ ขนาด ๑๒ นิ้ว จานวน ๕๕ เครื่อง ขนาด ๘ นิ้ว จานวน ๘ เครื่อง เครื่องผลักดันน้า จานวน
๑๐ เครื่อง ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ ๒ ได้เตรียมเครื่องสูบนาลงในแผนสาหรับบรรเทาอุทกภัยน้าหลากในเขต
สชป.๓ และ สชป.๔ ไว้ทั้งหมด ๘๐ กว่าเครื่อง เครื่องผลักดันนา ๒๐ เครื่อง จัดจุดพักคอยเพื่อนาไปติดตั้ง
พื้นที่วิกฤตได้ทันที และมีบางจุดติดตั้งรอไว้แล้ว หากโครงการฯ หรือหน่ว ยงาน มีปัญหาเรื่องเครื่ องสูบน้า
สามารถขอรับการสนับสนุน จากส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ ๒ โดยตรง หรือฝ่ายสูบน้า มีเครื่องสูบน้าพร้อม
ให้บริการทันที ไม่ต้องเสนอขออนุมัติจาก รธบ. ในส่วนของเครื่องจักรกลต่างๆ เช่น เรือขุดใช้กาจัดวัชพืช ขุด
ลอกเร่งการระบายน้า หรือกาจัดสวะหน้าประตูระบายน้า ฝายต่างๆ คันกั้นน้าขาด มีน้าไหลหลากเร่งด่วน
สามารถประสานงานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ปัจจุบันน้ามันในคลังมีไม่ถึง ๓๐,๐๐๐ ลิตร อยู่ระหว่างดาเนินการขอ
เพิ่มจากสานักเครื่องจักรกล หากเร่งด่วนน้ามันไม่เพียงพอต้องขอสนับสนุนจากโครงการฯ หรือสานัก
ผคก.ชป.๓ การใช้เครื่องสูบน้าของ สชป.๑-๑๗ ผส.ชป. เป็นผู้อนุมัติ ส่วนกลางของกรม
อนุมัติโดย รธบ. เนื่องจากที่ผ่านมาสานักไม่ได้แต่งตั้งคณะทางานเรื่องป้องกันแผนป้องกันอุทกภัย และได้นา
เครื่องสูบน้าไปใช้ก่อน แล้วมีหนังสือขออนุมัติภายหลัง ทาให้เอกสารไม่ตรงกัน แต่ปีนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้ อ มส านั ก ได้ ข ออนุ มั ติ ใ ช้ ก่ อ น และตั้ ง เป็ น คณะท างาน ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น ก่ อ นการประชุ ม ร่ ว มกั น ของส านั ก
เครื่องจักรกล กับ สชป.๑-๘
ผส.ชป.3 ขอขอบคุณ...
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ผส.ชป.3 ขอขอบคุณส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ ๒ ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มอบ
ผคก.ชป.๓ ประสานกับ ผบค.๒ คก. ติดตั้งเครื่องสู บน้าขนาด ๑๒ นิ้ว เพื่อพร่องน้าอ่างห้วยใหญ่ให้เหลื อ
๕๐% ภายในอาทิตย์หน้า และเตรียมรับพายุลูกใหม่

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา (ส่วน/ฝ่าย/โครงการ)
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
ฝบท.ชป.3 การจัดนิทรรศการงานเกษตรรุ่งเรืองของดีเมืองสองแควร่วมกับสานักงาน
จังหวัดพิษณุโ ลก สชป.๓ ได้ป ระชุมร่ ว มกันกับโครงการฯ ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดจะทาเป็นบั นทึกพร้อม
รายงานการประชุมแจ้งให้ทราบ
ผคป.พิษณุโลก หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งมี ๙ หน่ ว ยงาน ค่ า ใช้ จ่ า ยจั ด เก็ บ หน่ ว ยงานละ
๓,๐๐๐ บาท สชป.๓ ไม่ต้องจ่าย มอบไว้ที่ ฝบท.ชป.๓
ผส.ชป.3 กล่าวขอบคุณผู้ร่วมประชุมทุกท่าน และปิดประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๔๕ น.
(นางสาวเปียจิตร แก้วสว่าง)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้จดรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)
(นางสาวอรอนงค์ พลกาจัด)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

