รายงานการประชุมสานักงานชลประทานที่ 13
ครั้งที่ 1/2562
วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานชลประทานที่ 13
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ผู้มาประชุม
นายมนัส
นายไพศาล
นายสุภรัตน์
นายอานาจ
นายพรชัย
นายจรินทร์
นางอรทัย
นายสมศักดิ์
นายไชยวัฒน์
นายสุชาติ
นายสมชาย
นายสุรชัย
นายประศาสน์
นายภราดา
นายเจริญศักดิ์
นายกิตติพงษ์
นายฐิติพงษ์
นายวิเชียร
นายพงศกร
นายเปี่ยมศักดิ์
นายศีลวัตร
นายกิตติ์ชญชาต
นายคณิต
นายวุฒิชัย
นายสุธีรา
นายจิระภัทร์
นายสมพงษ์
นายสุรศักดิ์
นายจตุพล

สุดพวง
พงศ์นรภัทร
โกสุมาภินันท์
ชูวงษ์
ภู่พร้อมพันธุ์
ผ่องใส
ธรรมศิริ
ทรงแสงจันทร์
คุณวัฒนานนท์
กาญจนวิลัย
เตียวเจริญกิจ
นานาผล
สุขอินทร์
มีอาพล
ทรัพย์ประดิษฐ์
รักจรรยา
โสภณางกูร
เจริญศรี
อุตตนางกูร
วัฏฏางกูร
สิงห์มณี
เสมคา
ชินวงศ์
ขาวประภา
บกแก้ว
ศรีเดช
ศรัณยุตานนท์
สังวรกาญจน์
มากมูล

ผส.ชป.13
ประธานที่ประชุม
รอง ผส.ชป.๑๓
ผวศ.ชป.13
ผจบ.ชป.13
วศ.คส.13 รก. ผผง.ชป.13 และ แทน ผคส.13
วค.ชป.13 แทน ผคก.ชป.13
ฝบท.ชป.13
วศ.13 พก แทน ผสก.13
วศ.คป.กาญจนบุรี แทน ผคป.กาญจนบุรี
ผคป.ราชบุรี
ผคป.นครปฐม
ผคป.สมุทรสงคราม
ผคบ.ท่ามะกา
ผคบ.พนมทวน
วศ.คบ.นครปฐม แทน ผคบ.นครปฐม
วศ.คบ.สองพี่น้อง แทน ผคบ.สองพี่น้อง
ผคบ.กาแพงแสน
ผคบ.นครชุม
ผคบ.แม่กลอง
วศ.คบ.ราชบุรีฝั่งขวา แทน ผคบ.ราชบุรีฝั่งขวา
ผคบ.ราชบุรีฝั่งซ้าย
ผคบ.ดาเนินสะดวก
ผคบ.บางเลน
ผจจ.27
แทน ผจจ.28
จด.5/3 มด.
สร.รว.13
แทน คร.6 คก.
แทน คส.6 คก.
30 นาย...
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นายวสันต์
นายสุภชัย
นายธวัช
นายปิยะพล
นายธนนันท์
นายอัครพงษ์
นายประพันธ์
นายสัมพันธ์
นายสุรศักดิ์
นายสมใจ
นายพงษ์บริบูรณ์
นายเกียรติพงษ์
นายวรสิทธิ์
นายวัฒนศักดิ์
นายวินัย
นายกิตติศักดิ์
นายชาตรี
นายนพรัตน์
นายประพันธ์
นายวิเชษฏฐ์
นายบุญฤทธิ์
นายวีระศักดิ์
นายพันธุ์เทพ
นายอุดมเดช
นายเฉลิมวรรษ
นายสุรเชษฐ
นายสันติศักดิ์
นายชาญ
นายชัยนรินทร์
นางสาวกิติยา
นายวิวัฒน์ชัย
นายดุษฎี
นางสาวศิรินธร
นายพิษณุ
นายบุญธรรม
นางสาววารุณี
นางสาววันดี

ดวงรัตน์
เม่งพัด
มาลี
พึ่งพิน
จันทร์สว่าง
เอกนิธิอัครภูดล
สพเสถียร
พิรกุลวานิช
แผ้วชมภู
อินทร์พยุง
กลางบุรัมย์
วาณิชย์เจริญ
จิตรประทักษ์
วงศ์แก้ว
อุทัยแสน
สุภาดี
วงษ์ชื่น
กัณฑเจตน์
เดือนศิริรัตน์
พุกยม
สิริกาญจนชัยกุล
ทองมาก
โกมารกุล ณ นคร
เรืองสกุล
อินทรชัยศรี
รงคพรรณ์
ศรีวารินทร์
แสงประภาเจริญ
ปุญญพัฒนพงศ์
เกียรตินรากร
เหมสังวาลย์กุล
พรพระแก้ว
ยะแสง
ชีวะนอรรถ
ราชโสภา
พิณพรมราช
น้าใจเย็น

แทน คข.6 คก.
ทน.9 บอ.
แทน ผด.13 สธ.
วศ.คป.นครปฐม
แทน วศ.คป.ราชบุรี
วศ.คบ.ท่ามะกา
วศ.คบ.พนมทวน
วศ.คบ.กาแพงแสน
วศ.คบ.นครชุม
วศ.คบ.แม่กลอง
วศ.คบ.ราชบุรีฝั่งซ้าย
วศ.คบ.ดาเนินสะดวก
วศ.คบ.บางเลน
จน.คป.กาญจนบุรี
จน.คป.นครปฐม
จน.คป.สมุทรสงคราม
จน.คบ.ท่ามะกา
จน.คบ.พนมทวน
จน.คบ.นครปฐม
จน.คบ.กาแพงแสน
จน.คบ.สองพี่น้อง
จน.คบ.นครชุม
จน.คบ.ราชบุรีฝั่งซ้าย
จน.คบ.ราชบุรีฝั่งขวา
จน.คบ.ดาเนินสะดวก
จน.คบ.บางเลน
อบ.ชป.13
สป.ชป.13
ปธ.ชป.13
ตป.ชป.13
สพ.ชป.13
บน.ชป.13
ปบ.ชป.13
ปน.ชป.13
ฟท.ชป.13
นิติกร สชป.13
ธก.ชป.13
ผู้ไม่มา...

-3ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)
1 นายศานติพงษ์
เดือนศิริรัตน์
2 นายพงษ์ศักดิ์
ศรีสารากร
3 นายธีระ
อุนทะอ่อน

วศ.คป.สมุทรสงคราม
วศ.27 จด.
จน.คป.ราชบุรี

ผู้เข้าร่วมประชุม
1 นายตันติกร
2 นายฉัตรชัย
3 นางสาวณัฐกันต์

นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
สบ.3 คบ.ราชบุรีฝั่งขวา
เจ้าพนักงานธุรการ

อ่อนโยน
มีแสน
น้าเพชร

เริ่มประชุมเวลา 09.30น.
ประธาน

กล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1) ตามที่ทางราชการจะจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งส่ ว นหนึ่งจะทาน้าอภิเษก
“เบญจสุทธิคงคา” จาก 5 แม่น้า ได้แก่
- แม่น้าเพชรบุรี ต.ท่าไชย จ.เพชรบุรี
- แม่น้าราชบุรี ต.ดาวดึงส์ จ.สมุทรสงคราม
- แม่น้าเจ้าพระยา ต.บางแก้ว จ.อ่างทอง
- แม่น้าป่าสัก ต.ท่าราบ จ.สระบุรี
- แม่น้าบางปะกง ต.พระอาจารย์ จ.นครนายก
พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ รอง นรม. สั่งการให้ดาเนินการบริหารจัดการน้าให้มีความสะอาด
คุณภาพน้าดี และมีสภาพแวดล้อมที่ดี
- จึงให้ดาเนินการกาจัดผักตบชวา ขยะ รักษาคุณภาพน้า การปล่อยน้าจากเขื่อน
และรายงานให้ทราบเป็นระยะๆ
2) งานพระราชดาริ ในพื้นที่ 2 จังหวัด (กาญจนบุรี และราชบุรี) เมื่ อดาเนินการแล้ ว
ขอให้ติดตามงานโดยเฉพาะให้ความรู้เรื่องการดูแลบารุงรักษากับผู้รับมอบงาน
3) งานศูนย์บริการการพัฒนาและสวนไม้ดอกไม้หอมไทย ขอให้ ผผง.ชป.13 ดาเนินการ
ติดตาม เรื่องประมาณการที่เสนอกรมไปแล้ว
4) กรมจะมาประชุมสัญจรที่สานักงานชลประทานที่ 13 ในวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2562
ขอให้ ผคบ.แม่กลอง และ ผคป. ดาเนินการในเรื่องการกาจัดวัชพืชหน้าเขื่อนแม่กลองให้เรียบร้อยตลอดเวลา
รายละเอียดอื่นๆ จะได้เชิญประชุมต่อไป
5) การประเมิน สบ. ชลประทาน ขอให้ทาให้ทันเวลาที่กาหนด
6) แผนการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้า ขอให้ครอบคุ ลมพื้นที่ชลประทานทั้งหมดของสานักงาน
ชลประทานที่ 13 ต้องมีแผนการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้าที่ชัดเจน
7) งานของ...

-47) งานของโครงการส่งน้าและบารุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา
- การแก้ไขปัญหาน้าขี้หมู ขอให้สรุปเสนอสานักด้วย
- กลุ่ ม ผู้ ใ ช้ น้ า/JMC จะลงพื้ น ที่ ต รวจสอบเพราะน้ าขี้ ห มู ยั ง ไหลผ่ า นที่ ร าชพั ส ดุ
ในความครอบครองของกรมชลประทานโดยเฉพาะท่อที่ฝังอยู่ในพื้นที่ที่ราชพัสดุ
8) สัญญาที่บริหารยังไม่จบ ขอให้โครงการที่รับผิดชอบบริหารให้จบอะไรที่เป็นอานาจสานัก
ขอให้เสนอมาพิจารณาหากเพิกเฉยจะมีปัญหาภายหลังเกี่ยวกับผู้รับจ้างจะร้องเรียน
9) ขอให้ ผคก.ชป.13 ผคบ.เขื่อนแม่กลอง ช่วยเร่งดาเนินการเรื่องประมาณการซ่อม
ระบบไฟฟ้าเขื่อนแม่กลองและงานซ่อมแซมพลับพลาด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ
1.2 แนะนาข้าราชการที่ย้ายมาปฏิบัติงานที่ สานักงานชลประทานที่ 13
1.2.1 นายจิระภัทร์ ศรีเดช ตาแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินชานาญการ สังกัดฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 4
ส่วนจัดหาที่ดินที่ 3 สานักกฎหมายและที่ดิน ย้ายมาดารงตาแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินชานาญการพิเศษ สังกัด
ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 5 ส่ วนจัดหาที่ดินที่ 3 ส านักกฎหมายและที่ดิน (ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ ายจัดหาที่ดิ นที่ 5)
ตามคาสั่งกรมที่ ข 1837/2561 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561
1.3 แนะนาข้าราชการที่บรรจุใหม่
1.3.1 นายตั น ติ ก ร อ่ อ นโยน ต าแหน่ ง นายช่ า งเครื่ อ งกลปฏิ บั ติ ง าน ปฏิ บั ติ ง าน
ส่วนเครื่องจักรกล สานักงานชลประทานที่ 13 ตามประกาศกรมชลประทานที่ ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561
มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/๒๕๖1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่
27 ธันวาคม ๒๕๖1 ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/๒๕๖1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม ๒๕๖1

วาระที่ 3

ติดตามผลการประชุมตามมติครั้งที่แล้ว
3.1 หน้ า 5 วาระที่ 3 ข้ อ 3.2 การประชุ มครั้ง ต่อ ไป ขอให้ รอง ผส.ชป.13 ผอ.ส่ ว น
และ ผอ.โครงการ หมุนเวียนกันน้อมนาพระบรมราโชวาทมาเสนอให้ที่ประชุมทราบ โดย ผจบ.ชป.13
ผจบ.ชป.13

รายงานครั้งต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบและดาเนินการ

3.2 หน้า 14 วาระที่ 3 ข้อ 3.5 ฝบท.ชป.13 มอบหมายให้ นิติกร สชป.13 ร่างหลักเกณฑ์
ในการขอใช้ ขอเช่าที่ราชพัสดุ เสนอ ผส.ชป.13 ให้ความเห็นชอบเพื่อให้แต่ละโครงการนาไปเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน โดย นิติกร สชป.13 รายงานความก้าวหน้า
นิติกร สชป.13 รายงานครั้งต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.3 หน้า 14...

-53.3 หน้ า 14 วาระที่ 3 ข้อ 3.6 ผคบ.พนมทวน รก. ผคบ.แม่กลอง ขอทราบปริมาณน้า
ที่โรงไฟฟ้าพลังน้าใช้ในการลดอุ ณหภูมิ (หล่อเย็น) เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าในอัตรากี่ลูกบาศก์เมตร/วินาที
โดย ผจบ.ชป.13 รายงานความก้าวหน้า
ผจบ.ชป.13

หล่อเย็นเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า 300 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หรือ 0.083 ลูกบาศก์เมตร/วินาที

มติที่ประชุม

รับทราบ

3.4 หน้า 26 วาระที่ 5 ข้อ 5.1 ขอให้ ผส.ชป.13 ดาเนินการจัดประชุมคณะทางานประเมิน
คุณภาพการบริหารจัดการโครงการ และการคัดเลือกสถาบันผู้ใช้น้าชลประทานดีเด่น ภายในเดือนมกราคม 2562
โดย สพ.ชป.13 รายงานความก้าวหน้า
สพ.ชป.13
รายงานความก้ าวหน้ า ตามหนั งสื อ ส านัก งานชลประทานที่ 13 ที่ สชป13/59/2562
ลงวัน ที่ 16 มกราคม 2562 เรื่อง ขอให้แจ้งรายชื่อสถาบันเกษตรกรผู้ ใช้น้า เพื่อเข้าร่ว มคัดเลื อกระดับ
สานักงานชลประทานที่ 13 ภายในวันที่ 25 มกราคม 2562 โดยส่งให้ สพ.ชป.13 ณ เวลานี้ได้มีผู้ส่งเข้าร่วม
6 โครงการ โครงการที่เหลือขอให้ส่งเข้ามาภายในสัปดาห์หน้ า จะได้ดาเนินการในเรื่องของตัวแทนกลุ่มต่างๆ
ส่วนรายละเอียดวัน เวลา ที่จะดาเนินการจะแจ้งไปยังโครงการอีกครั้ง
ผส.ชป.13
กล่าวเพิ่มเติมขอเน้นย้า กรณีที่มีหนังสือไปถึงโครงการการกาหนดส่งงานต่างๆ ขอให้ ผอ.โครงการ
กากับให้การดาเนินการตามเวลาที่กาหนดด้วย ผอ.โครงการ ต้องจดบันทึกแล้วกาชับผู้ปฏิบัติอย่างใกล้ชิด
มติที่ประชุม

รับทราบและดาเนินการ

3.5 หน้ า 26 วาระที่ 6 ข้อ 6.3 งานปี 2562 ผคบ.พนมทวน ยังไม่ได้รับงบประมาณ
งานขุดลอกตะกอนดิน ได้มีการหยุดส่งน้ามาเป็นเดือนและส่งผลกระทบ ขอให้ ผผง.ชป.13 ติดตามเรื่องนี้ให้ด้ วย
โดย ผผง.ชป.13 รายงานความก้าวหน้า
ผผง.ชป.13

รายงานครั้งต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบ
4.1 ส่วนบริหารจัดการน้าและบารุงรักษา โดย ผจบ.ชป.13
สรุปการคาดการณ์สภาพอากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2562 ถึง
2 กุมภาพันธ์ 2562
ในช่วงวันที่ 27 มกราคม 2562 - 1 กุมภาพันธ์ 2562 ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิ
สูงขึ้น 1 - 3 องศาเซลเซียส เว้นแต่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า
กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาบางพื้นที่สาหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกาลั งปานกลาง โดยบริเวณ
อ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ตลอดช่วง
ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 28 มกราคม 2562 - 1 กุมภาพันธ์ 2562 ขอให้ประชาชน
บริเวณประเทศไทยตอนบนระมัดระวังสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย สาหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยควร
เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ
สถานการณ์...

-6สถานการณ์น้าในอ่างเก็บน้า กฟผ. ณ วันที่ 21 มกราคม 2562

แผนผลการเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้งปี 2562
ภาค
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
กลาง
ตะวันออก
ตะวันตก
ใต้
ลุม่ น้าเจ้าพระยา
ทัง้ ประเทศ

ข้าวนาปรัง
แผน (ล้านไร่) ผล (ล้านไร่)

0.51
0.75
0.06
0.35
0.87
0.18
5.30
8.03

0.39
0.49
0.01
0.33
0.26
0.02
5.31
6.80

พืชไร่-พืชผัก
%
76.07
65.17
26.29
92.14
29.56
8.84
100.09
84.68

แผน (ล้านไร่) ผล (ล้านไร่)

0.84
0.57
0.001
0.05
0.17
0.01
0.77
2.43

0.18
0.04
0.0002
0.03
0.07
0.001
0.08
0.40

รวม
%
21.53
6.38
20.56
55.63
41.73
6.34
10.00
16.43

แผน (ล้านไร่) ผล (ล้านไร่)

1.35
1.32
0.06
0.41
1.05
0.20
6.07
10.46

0.57
0.52
0.01
0.36
0.33
0.02
5.38
7.20

%
42.14
39.73
26.18
87.26
31.58
8.66
88.64
68.82

พื้นที่เพาะปลูกพืชในเขตลุ่มน้าแม่กลองท้ายอ่างเก็บน้าเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ
จาแนกเป็นรายโครงการ ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2562
ฤดูฝนปี 61
ฤดูแล้งปี61/62
ลาดับที่
โครงการ
พืน
้ ทีช
่ ลประทานของ
นาปีตอ่ เนือ
่ ง
นาปรัง
โครงการขนาดใหญ่และกลาง ปลูก
เก็บเกีย่ ว พืน
้ ทีค
่ าดการณ์ ปลูก
เก็บเกีย่ ว
1
สองพีน
่ ้อง
310,125
12,771
0
135,477
103,755
0
2
บางเลน
269,188
0
0
133,823
125,386
0
3
กาแพงแสน
199,750
0
0
63,962
0
0
4
พนมทวน
252,250
0
0
100,780
0
0
5
ท่ามะกา
244,563
0
0
114,438
0
0
6
นครปฐม
279,813
0
0
20,257
13,599
0
7
นครชุม
224,750
0
0
30,028
0
0
8
ราชบุรีฝงั่ ซ้าย
175,563
0
0
15,382
242
0
9
ราชบุรีฝงั่ ขวา
258,435
0
0
109,052
0
0
10
ดาเนินสะดวก
125,500
0
0
2,769
1,448
0
รวมโครงการฯแม่กลอง
2,339,937
12,771
0
725,968
244,430
0

การบริหาร...

-7การบริหารจัดการน้าฤดูแล้งปี 2562 การวางแผนบริหารจัดการน้าในฤดูแล้ง
1. คาดการณ์ปริมาณน้าต้นทุนในอ่างเก็บน้าต่างๆ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
2. วางแผนการบริหารจัดการน้าให้สอดคล้องกับปริมาณน้าต้นทุน
3. จัดลาดับความสาคัญในการจัดสรรน้าให้กิจกรรมต่างๆ
3.1 สารองน้าสาหรับอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศในช่วงต้นฤดูฝน (พฤษภาคม -กรกฎาคม)
3.2 เพื่อการอุปโภค-บริโภค และการประปาทั้งลุ่มน้า
3.3 เพื่อการรักษาระบบนิเวศน์ เช่น การผลักดันน้าเค็ม การขับไล่น้าเสีย เป็นต้น
3.4 เพื่อการเกษตรกรรม
3.5 เพื่อการอุตสาหกรรม
มาตรการรับมือภัยแล้งปี 2562
การเตรียมการให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดการขาดแคลนน้าฉุกเฉินในฤดูแล้ง ปี 2561/2562
เครื่ อ งสู บ น้ าเคลื่ อ นที่ ก รมชลประทานได้จั ด เตรีย มเครื่ อ งสู บน้ าเคลื่ อ นที่ กระจายอยู่ต าม
สานักงานชลประทานและโครงการชลประทานทั่วประเทศ พร้อมใช้งานประมาณ 1,856 เครื่อง เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือเมื่อพื้นที่การเกษตรขาดแคลนน้าโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบีย บกรมชลประทานว่าด้วย
การใช้เครื่องสูบน้าเคลื่อนที่ ปี พ.ศ. 2544
รถยนต์บรรทุกน้า กรมชลประทานมีรถยนต์บรรทุกน้าที่ใช้ปฏิบัติงานกระจายอยู่ในทุกภูมิภาค
ทั่วประเทศประมาณ 164 คัน แบ่งเป็น ภาคเหนือ 59 คั น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 35 คัน ภาคกลาง
ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 15 คัน ภาคใต้ 55 คัน เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในช่วงฤดูแล้ง ปี 2561
สรุปผลการบริหารจัดการน้าฤดูฝน ปี 2561

มติที่ประชุม

รับทราบและดาเนินการ

4.2 ส่วน...

-84.2 ส่วนแผนงาน โดย วศ.คส.13 รก. ผผง.ชป.13
1. งบประมาณเงินกันไว้เหลื่อมปี/กันขยาย ปี พ.ศ. 2558 - 2561 กรณีไม่หนี้ผูกพันที่ถูกพับ
ที่มีงบประมาณเกิน 10 ล้านบาท ขอให้จัดทาประมาณการส่งให้ส่วนแผนงาน ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
เพื่อจะได้รวบรวมส่งกองแผนงาน ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
2. มีโครงการที่แจ้งขอยกเลิก จานวน 4 ราย ดังนี้
- โครงการส่งน้าและบารุงรักษาแม่กลอง 2 รายการ
- โครงการก่อสร้าง 1 รายการ
- โครงการส่งน้าและบารุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย 1 รายการ
ผคบ.ราชบุรีฝั่งขวา ชี้แจงว่าไม่ขอยกเลิกรายการงาน ขอเลื่อนเข้าปี 2563
3. ขอให้ โ ครงการจั ด ส่ ง ค าขอตั้ ง งบประมาณปี 2562 (เพิ่ ม เติ ม ) โดยจั ด ล าดั บ
ความสาคัญของงานเพิ่มช่องท้ายตารางชี้แจงเหตุผลความจาเป็นของโครงการที่เสนอของบประมาณด้วย
4. มีหน่วยงานอื่นทาหนังสือร้องขอกับสานักงานชลประทานที่ 13 ให้ซ่อมแซมอาคาร
ชลประทานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน ขอให้โครงการตรวจสอบอาคารชลประทานที่ชารุด
เสียหาย และเสนอแผน/ประมาณการซ่อมแซมประจาปีให้อยู่ในลาดับต้นๆ พร้อมชี้แจงแนวทางการดาเนิน งาน
ซ่อมแซมกั บประชาชนในพื้ นที่ ให้ ชัดเจนอย่ าให้ มี หนั งสื อร้องขอ จากหน่ วยงานอื่ นให้ ซ่ อมแซมอาคารชลประทาน
ถึงสานักงานชลประทานที่ 13 อีก
5. ขอให้โครงการส่งประมาณการแผ่นป้ายประกาศพื้นที่ ที่อยู่ในความครอบครองของ
กรมชลประทาน (ที่ราชพัสดุ) ให้ส่วนแผนงานเพื่อจะได้รวบรวมเสนอกรมต่อไป
6. รายงานสถานภาพงบประมาณ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วั น ที่
30 มกราคม 2562 จะแจ้งให้ทราบทางไลน์
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2562 สานักงานชลประทานที่ 13
ผลการเบิ ก จ่ า ยแยกตามส านั ก งานชลประทาน ข้ อ มู ล ระบบติ ด ตามออนไลน์ วั น ที่
30 มกราคม 2562 (เวลา 10.00 น.)

กราฟแสดง...

-9กราฟแสดงการโอนจัดสรรงบประมาณ งบรายจ่ายลงทุนประจาปีงบประมาณ 2562 ข้อมูล
จากระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 มกราคม 2562

แผน-ผล การเบิ ก จ่ า ยงบรายจ่ า ยลงทุ น ประจ าปี ง บประมาณ 2562 ข้ อ มู ล ณ วั น ที่
30 มกราคม 2562

กราฟแสดงผลการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ งบรายจ่ า ยลงทุ น ประจ าปี ง บประมาณ 2562
ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 มกราคม 2562

ผลการ...

-10ผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบ พ.ร.บ. 2562 ข้อมูลจากระบบติดตาม online
ผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่ายลงทุนประจาปีงบประมาณ 2562 ข้อมูลจาก
ระบบติดตามออนไลน์ ณ วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น.

การกรอกข้อมูลในระบบติดตามออนไลน์ ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2562

มติที่ประชุม

รับทราบและดาเนินการ
4.3 ฝ่ายบริหารทั่วไป โดย ฝบท.ชป.13
4.3.1 แจ้งมติคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562
1. ได้ดาเนิน ส่งข้อมูล รายงานกรมแล้ว ในรูปแบบรูปภาพกิจกรรม ขาด ผคก.ชป.13
ผคบ.แม่กลอง และ ผคบ.นครปฐม ซึ่งรายงานไม่ทัน

2. สรุปข่าว...

-112. สรุปข่าวกาจัดวัชพืช 14 หน่วยงาน ดังนี้

ผส.ชป.13
กล่าวเพิ่มเติมเรื่องวัชพืชเป็นเรื่องที่ รธบ. เน้นย้ามาก ขอให้ทุกโครงการดาเนินการเรื่องนี้ด้วย
เมื่อดาเนินการขอให้รายงานให้สานักทราบด้วย
ฝบท.ชป.13
กล่าวเพิ่มเติมขอให้โ ครงการส่งข่าวได้ที่ไลน์ประชาสั มพันธ์ สชป.13 เราจะรวบรวม
ข้อมูลจากทางไลน์นาไปลง Facebook ต่อให้
3. การปฏิบัติงานเมื่อหน่วยงานภายนอกเข้าตรวจสอบ ตามคาสั่งกรมชลประทานที่ ข
1015/2554 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 เนื่ องจากทุกวันนี้มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาตรวจสอบและ
เกิดปัญหาหลายกรณี ขอให้ทุกโครงการศึกษาระเบียบคาสั่งต่างๆ ด้วย
4. ผส.ชป.13 ได้มอบหมายให้ ฝบท.ชป.13 ขออัตรากาลัง สบ. ได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
ตามหนังสือ สชป13/58/2562 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 ประเด็นเกี่ยวกับกรอบอัตรากาลัง (สายหลัก)
วิศวกรชลประทาน และนายช่างชลประทาน สชป.13 ขาด 13 อัตรา เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ
4.4 โครงการส่งน้าและบารุงรักษาสองพี่น้อง โดย จน.คบ.สองพี่น้อง
4.4.1 แนะนาหลักสูตรจิตรอาสา 904

จน.คบ.สองพี่น้อง
มติที่ประชุม

รายงานครั้งต่อไป

รับทราบ

4.5 สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 โดย ผสก.13
แผนงานงบประมาณปี 2562 มีงานทั้งหมด 3 โครงการ ดังนี้
1. ระบบส่ ง น้ าพร้ อ มอาคารประกอบ อ่ า งเก็ บ น้ าห้ ว ยกระพร้ อ ยอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริ ตาบลหนองปรือ อาเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับงบประมาณ ปี 2562 จานวน 70 ล้านบาท
เบิกจ่ายแล้ว 3,881,508 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.54 ลงนามในสัญญาโดยอานาจกรม ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2561
อีก 1 งาน เป็นงานท่อเหล็กวงเงิน 59 ล้านบาท ผลงานร้อยละ 1.29 ผลงานสะสมทั้งโครงการร้อยละ 23.95

2. สถานี...

-122. สถานีสูบน้าพร้อมระบบส่งน้าและอาคารประกอบกลอนโด - รางสาลี่ ตาบลกลอนโด
อาเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับงบประมาณ ปี 2562 จานวน 80 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว
2,783,885 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.4 ผลงานร้อยละ 4.87 ผลงานสะสมร้อยละ 15.17 จัดหาโดย
อานาจกรมวงเงิน 59 ล้านบาท
3. ทานบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้าห้วยลาทราย ตาบลบ้านเก่า อาเภอเมือง
จั ง หวั ด กาญจนบุ รี ลงนามในสั ญ ญาโดยอ านาจกรม ณ วั น ที่ 26 ธั น วาคม 2561 วงเงิ น จ านวน
70,665,100 บาท ปัจจุบันยังไม่ได้ดาเนินการ ผลงานสะสมทั้งโครงการอยู่ที่ร้อยละ 23.45
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.6 สานักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้าเพื่อเกษตรกรรมที่ 27 โดย ผจจ.27
รับผิดชอบในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และนครปฐม ปี 2562 ผลงานร้อยละ 10
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 28.48 ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่โครงการส่งน้าและบารุงรักษา ดังนี้
1. โครงการส่งน้าและบารุงรักษานครปฐม 4 งาน
2. โครงการส่งน้าและบารุงรักษากาแพงแสน 1 งาน
3. โครงการส่งน้าและบารุงรักษาพนมทวน 1 งาน
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.7 สานักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้าเพื่อเกษตรกรรมที่ 28 โดย ผจจ.28
รายงานความก้าวหน้างานงบประมาณปี พ.ศ. 2561/2562 คืองานจัดระบบน้า
โครงการส่งน้าและบารุงรักษานครปฐม คลอง 1ขวา 5 ซ้าย ระยะที่ 4 อยู่ในเขตพื้นที่ของตาบลท่าผา อาเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี ตัวโครงการเป็นการสร้างประโยชน์การเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้าและระบบกระจายน้าในพื้นที่
ประมาณ 530 ไร่ ระยะเวลาโครงการจะแล้วเสร็จประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ผลงานโดยรวมร้อยละ 58
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.8 หน่วยงานฝาก
4.8.1 สถานีทดลองการใช้น้าชลประทานที่ 9 ท่าม่วง โดย ทน.9 บอ.
มีงานบารุงรักษาหัวงาน 1 งาน เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ 74 ภายในเดือนมกราคม 2562
เบิกจ่ายครบ ร้อยละ 100
4.8.2 ฝ่ายเครื่องจักรกลรถขุดที่ 6 โดย คข.6 คก.
ได้ รั บ งบประมาณ 19 ล้ า นบาท ปริ ม าตรดิ น 897,000 ลู ก บาศก์ เ มตร
รับผิดชอบ 5 โครงการ 29 คลอง ดังนี้
1. โครงการส่งน้าและบารุงรักษาพนมทวน 11 คลอง
2. โครงการส่งน้าและบารุงรักษานครชุม
1 คลอง
3. โครงการส่งน้าและบารุงรักษาสองพี่น้อง
6 คลอง
4. โครงการส่งน้าและบารุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย 6 คลอง
5. โครงการส่งน้าและบารุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา 5 คลอง

4.8.3 ฝ่าย...

-134.8.3 ฝ่ายเครื่องจักรกลเรือขุดและเรือกาจัดวัชพืชที่ 6 โดย คร.6 คก.
- ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
4.8.4 ฝ่ายเครื่องจักรกลก่อสร้างงานดินที่ 6 โดย คส.6 คก.
- ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
4.8.5 ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 5 ส่วนจัดหาที่ดินที่ 3 โดย จด.5/3 มด.
- ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
4.8.6 สารวจกันเขต 13 ฝ่ายสารวจกันเขตที่ 4 โดย สร.รว.13
- ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
มติที่ประชุม

รับทราบและดาเนินการ

4.9 นาเสนอองค์ความรู้ สชป.13 (KM)
4.9.1 รายงานผลการดาเนินงาน โดย รอง ผส.ชป.13
1. ขอให้โครงการที่จัด Unit School เรียบร้อยแล้ว รายงานส่งกลับมาด้วย
2. ในกรณีที่ Work Manual เรียบร้อยแล้ว ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งด้วย
ว่าได้มีการเผยแพร่เรียบร้อยแล้ว มีการนาไปใช้อย่างไร ของปี 2560 และ 2561 ต้องมีการเผยแพร่ถึงจะจบ
กระบวนการ Work Manual ปี 2562 มี 11 รายการ 11 เล่ม ขอฝากผู้รับผิดชอบดาเนินการด้วยจะได้มี
ข้อมูลส่งกรมต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบและดาเนินการ

วาระที่ 5

เรื่องเพื่อพิจารณา
- ไม่มี

มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ
6.1 ตามงานโครงการส่งน้าและบารุงรักษาแม่กลอง กรณีที่ราชพัสดุ เรื่องการส่งคืนที่ราชพัสดุ
และการรายงานบุกรุกที่ราชพัสดุ ขอให้รางานผลกลับมายังสานักด้วย เนื่องจากจะต้องนาข้อมูลเข้าประชุม
จังหวัดกาญจนบุรีต่อไป
6.2 การบุกรุกที่ราชพัสดุเป็นนโยบายกรมตาม RID NO.1 เป็นเรื่องที่กรมให้ความสาคัญจึงต้อง
ให้ความใส่ใจและดาเนินการตามอานาจหน้าที่
มติที่ประชุม

รับทราบและดาเนินการ

เลิกประชุมเวลา 17.10 น.

นางสาวณัฐกันต์ น้าเพชร ผู้จดรายงานการประชุม
นางสาววันดี น้าใจเย็น ผู้ตรวจรายงานการประชุม

