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ผู้มาประชุม
นายเสริมชัย
นายไพศาล
นายสุภรัตน์
นายแหลมทอง
จ.ส.อ.วรพนธ์
นางอรทัย
นายสมศักดิ์
นายพรชัย
นายสุพัฒน์
นายสมชาย
นายสุทิน
นายสุรพงศ์
นายประศาสน์
นายภราดา
นายมนัส
นายวรพจน์
นายสุรศักดิ์
นายบุญฤทธิ์
นายศีลวัตร
นายชาคริต
นายกิตติ์ชญชาต
นายคณิต
นายวุฒิชัย
นางสาวสุธีรา
นายสมเกียรติ
ว่าที่ร้อยเอกภัสร์นนท์
นายศุภวัฒน์
นายบรรจง

เซียวศิริถาวร
พงศ์นรภัทร
โกสุมาภินันท์
พงศ์สุทธิยากร
กัณฑบุตร
ธรรมศิริ
ทรงแสงจันทร์
ภู่พร้อมพันธุ์
ศรีไพรวรรณ
เตียวเจริญกิจ
กลั่นบุศย์
เจริญการยนต์
สุขอินทร์
มีอาพล
สุดพวง
เพชรนรชาติ
แผ้วชมภู
สิริกาญจนชัยกุล
สิงห์มณี
มัลละพุทธิรินทร์
เสมคา
ชินวงศ์
ขาวประภา
บกแก้ว
คาทวี
จันทร์รัตนาพงษ์
ชานาญ
ภู่แก้ว

ผส.ชป.13
ประธานที่ประชุม
รอง ผส.ชป.๑๓
ผวศ.ชป.13
ผผง.ชป.13
แทน ผคก.ชป.13
ฝบท.ชป.13
แทน ผสก.13
แทน ผคส.13
ผคป.กาญจนบุรี
ผคป.นครปฐม
วศ.คป.ราชบุรี แทน ผคป.ราชบุรี
ผคป.สมุทรสงคราม
ผคบ.ท่ามะกา
ผคบ.พนมทวน
ผคบ.นครปฐม
ผคบ.สองพี่น้อง
วศ.คบ.นครชุม แทน ผคบ.นครชุม
วศ.คบ.แม่กลอง แทน ผคบ.แม่กลอง
ผคบ.ราชบุรีฝั่งซ้าย
วศ.คบ.ราชบุรีฝั่งขวา แทน ผคบ.ราชบุรีฝั่งขวา
วศ.คบ.ดาเนินสะดวก แทน ผคบ.ดาเนินสะดวก
ผคบ.บางเลน
ผจจ.27
แทน ผจจ.28
แทน ผอช.ภาคตะวันตก
แทน จด.5/3 มด.
แทน สร.รว.13
ผด.13 สธ
29 นาย...
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นายจิระ
นายอารมย์
นายวสันต์
นางวัชรี
นายไชยวัฒน์
นายปิยะพล
นายศานติพงษ์
นายอัครพงษ์
นายประพันธ์
นายเจริญศักดิ์
นายสัมพันธ์
นายกิตติพงษ์
นายพงษ์บริบูรณ์
นายวรสิทธิ์
นายพงษ์ศักดิ์
นายสันติศักดิ์
นายเกร็ดหลวง
นางสาวอรุณทิพย์
นางสาวกิติยา
นายอานาจ
นายวิวัฒน์ชัย
นายบุญธรรม
นายเอกวิทย์

พรหมราช
แสงหิรัญ
ดวงรัตน์
กองแก้ว
คุณวัฒนานนท์
พึ่งพิน
เดือนศิริรัตน์
เอกนิธิอัครภูดล
สพเสถียร
ทรัพย์ประดิษฐ
พิรกุลวานิช
รักจรรยา
กลางบุรัมย์
จิตรประทักษ์
ศรีสารากร
ศรีวารินทร์
ปฐมเพทาย
แม้นประเสริฐ
เกียรตินรากร
ชูวงษ์
เหมสังวาลย์กุล
ราชโสภา
ก้านเหลือง

1
2
3
4
5

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)
นายไพรัตน์
ทับประเสริฐ
นายฐิติพงษ์
โสภณางกูร
นายราวี
สอนคุณแก้ว
นายดุษฎี
พรพระแก้ว
นายเสนีย์
คาเสมอ

แทน คร.6 คก.
แทน คส.6 คก.
แทน คข.6 คก.
แทน ทน.9 บอ.
วศ.คป.กาญจนบุรี
วศ.คป.นครปฐม
วศ.คป.สมุทรสงคราม
วศ.คบ.ท่ามะกา
วศ.คบ.พนมทวน
วศ.คบ.นครปฐม
วศ.คบ.กาแพงแสน
วศ.คบ.สองพี่น้อง
วศ.คบ.ราชบุรีฝั่งซ้าย
วศ.คบ.บางเลน
วศ.27 จด.
อบ.ชป.13
ตว.ชป.13
แทน พค.ชป.13
ตป.ชป.13
บน.ชป.13
สพ.ชป.13
ฟท.ชป.13
ธก.ชป.13
ผจบ.ชป.13
ผคบ.กาแพงแสน
ผง.ชป.13
ปบ.ชป.13
วค.ชป.13

ผู้เข้า...
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1
2
3
4
5
6
7

ผู้เข้าร่วมประชุม
นายเกียรติพงษ์
นางดาราวรรณ
นายเสน่ห์
นายชาตรี
นายประพันธ์
นายสุรศักดิ์
นางสาวณัฐกันต์

วาณิชย์เจริญ
ม่วงงาม
เขียวภักดี
วงษ์ชื่น
เดือนศิริรัตน์
สังวรกาญจน์
น้าเพชร

จน.คบ.ดาเนินสะดวก
ช่างเขียน ช3
ปน.ชป.13
จน.คบ.ท่ามะกา
จน.คบ.นครปฐม
คม.6 คร
เจ้าพนักงานธุรการ

เริ่มประชุมเวลา 14.00น.
ประธาน

กล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1) นายกรัฐมนตรี มาตรวจราชการในเขตพื้นที่โครงการส่งน้าและบารุงรักษานครปฐม
ขอขอบคุณเรื่องเตรียมความพร้อมข้อมูลและการกาจัดผักตบชวา
2) งานเร่ ง ด่ว นขอให้ ต รวจสอบกัน เงิน เหลื่ อมปี โครงการใดที่มีก ารกัน เงินเหลื่ อมปี
ขอให้ตรวจสอบและเร่งดาเนินการ
3) นโยบายของรัฐ มนตรีช่ว ยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้มอบหมายให้
กรมชลประทาน ขอให้ทุกโครงการเตรียมความพร้อม
4) ปัญหาในการบริหารงานหลายๆโครงการทาประมาณการซ้าซ้อนกับ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ขอให้โครงการที่เกี่ยวข้องประสานงานพื้นที่ใกล้เคียงก่อนตั้งงบประมาณ เพื่อลดความซ้าซ้อนของ
แผนงานโครงการ
5) ฟื้นฟูระบบ Walk Through เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการไทยนิยมยั่งยืน
6) เร่งรัดการดาเนินงาน เรื่องการเบิกจ่ายเพื่อปรับปรุงการดาเนินงาน
7) กรมชลประทานมีนโยบายมุ่งเน้นให้บุคลากรทุกท่านมีความรู้เกี่ยวกับ Rid Water for all
หากมีการประชุมทุกครั้งให้มีการสื่อสารเกี่ยวกับ Water for all วัฒนธรรมของกรมชลประทาน ให้มีการบรรจุ
ในวาระการประชุมทุกครั้งและถ่ายทอดเกี่ยวกับค่านิยมองค์กร และวัฒนธรรมองค์กร และขอให้ทุกหน่วยงาน
นาไปถ่ายทอดให้กับบุคลากรของท่านด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ประธานเสนอให้ ที่ ประชุ มพิ จารณารั บรองรายงานการประชุ ม ครั้ งที่ 1/๒๕๖1 เมื่ อวั นพุ ธที่
24 มกราคม ๒๕๖1 ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด
มติทปี่ ระชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/๒๕๖1 เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม ๒๕๖1

วาระที่ 3...
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ติดตามผลการประชุมตามมติครั้งที่แล้ว
3.1 หน้า 8 วาระที่ 4.2 ข้อ 1 ผส.ชป.13 ขอให้โครงการส่งน้าและบารุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา
ติ ด ตามงาน ปตร.ทั บ เที ย ม ตรวจสอบระดั บ ก่ อ นที่ จ ะก่ อ สร้ า งให้ เ รี ย บร้ อ ยและด าเนิ น การตามแบบ
โดย ผคบ.ราชบุรีฝั่งขวา รายงานความก้าวหน้า
วศ.คบ.ราชบุรีฝั่งขวา รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ระดับในการสารวจใช้ระดับของดาวเทียมเทียบกับแบบของก่อสร้าง
แม่ กลองใหญ่ ระดั บจึ งมี ความแตกต่ างกั นประมาณ 20 เซนติ เมตร ครั้ งต่ อไปจะขอปรึ กษากั บฝุ ายออกแบบอี กครั้ ง
เพื่อให้ยืนยันเลขระดับให้ชัดเจนมากขึ้น
ผส.ชป.13
กล่าวเพิ่มเติม ให้โครงการส่งน้าและบารุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ทาหนังสือถึงฝุายออกแบบ ส่วนวิศวกรรม
เพื่อจะได้ลงไปตรวจสอบระดับของพื้นที่ในสนามให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นต่อไป
3.2 หน้า 10 วาระที่ 4.4 ผคก.ชป.13 ขอให้ รายงานกรอบครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ของหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากมีหนังสือจากสานักเครื่องจักรกล โดยสานักงบประมาณให้จัดทารายงานกรอบ
ครุภัณฑ์และส่งแบบสารวจในรูปแบบแฟูมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันที่ 25 มกราคม 2561 ซึ่งสานัก
ได้แจ้งเวียนให้โครงการเรียบร้อยแล้ว ขอให้โครงการส่งทาง E-mail ตามหนังสือที่แจ้งเวียน โดย ผคก.ชป.13
รายงานความก้าวหน้า
ผคก.ชป.13 รายงานให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า ขณะนี้ ไ ด้ ส่ ง ให้ กั บ ส านั ก เครื่ อ งจั ก รกลแล้ ว เมื่ อ วั น ที่
23 มกราคม 2561 ทาง E-mail
3.3 หน้า 18 วาระที่ 5 ข้อ 5.1 ผจบ.ชป.13 รายงานให้ทราบว่า เรื่องนโยบายกลุ่มผู้ใช้น้า
ที่ให้จิตอาสาของโครงการดาเนินงาน เป็นเพียงแค่นโยบาย หากมีความชัดเจนอย่างไรจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเป็นระยะๆ
โดย ผจบ.ชป.13 รายงานความก้าวหน้า
สพ.ชป.13 รายงานให้ทปี่ ระชุมทราบว่า ได้มหี นังสือส่วนบริหารจัดการน้าและบารุงรักษา ที่ สชป13.03/322/2561
ลงวันที่ 7 มกราคม 2561 เรื่องขอให้ส่งรายชื่อจิตอาสากรมชลประทานแผนการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้าชลประทาน
และแผนการจั ดตั้ ง คณะกรรมการจั ด การชลประทานให้ ค รอบคลุ ม พื้ นที่ ช ลประทาน ส่ ง ให้ โ ครงการแล้ ว
ให้โครงการดาเนินการศึกษาดาเนินการ ดังนี้
1. จิ ต อาสากรมชลประทาน โครงการละ 2 คน เป็ น อย่ า งน้ อ ย (ตามแบบฟอร์ ม ที่ 1)
ในช่วงแรกที่ขอรายชื่อจิตอาสาโครงการบางโครงการไม่ส่ง ทาง สพ.ชป.13 ได้ประสานไปยังกองส่งเสริมการมีส่วนร่วม
เพื่อหาความชัดเจนในเรื่องนี้ ซึ่งเรื่องนี้ เป็นนโยบายของ อธช. ต้องการให้มีจิตอาสากลุ่มพื้นฐานอย่างน้อยๆ
กลุ่มละ 2 คน เพื่อที่จะให้ดาเนินการในเรื่องของการดูแลบารุงรักษาและโรงเรือน
2. การจัดตั้งกลุ่มพื้นฐานให้ครอบคลุมพื้นที่ (ตามแบบฟอร์มที่ 2) แบบฟอร์มดังกล่าวเน้น
ให้ผู้ที่ยังไม่ได้จัดตั้งกลุ่มพื้นฐานที่ไม่ครอบคลุมพื้นที่โครงการวางแผนในปี 2561-2565 เพื่อทาให้ครอบคลุม
พื้นที่ใน 5 ปีนี้ ซึ่งมีบางโครงการที่ยังไม่เต็มพื้นที่ขอให้ส่ง เพื่อที่จะได้ส่งให้กรมต่อไป
3. การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการเป็นแผน 5 ปี หลายโครงการ โดยเฉพาะ
โครงการชลประทาน ซึ่งมีฐานในความรับผิดชอบหลายอย่างยังไม่มีคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการ รธบ.
มีนโยบายให้จัดตั้งให้ครอบคลุม

3.4 หน้า...

-53.4 หน้า 18 วาระที่ 6 ข้อ 6.2 เรื่องร้องเรียนการรุกล้าที่ราชพัสดุ ขอให้โครงการตรวจสอบแผน
และเสนอแผนในการตรวจสอบหลักเขต และขอให้โครงการส่งน้าและบารุงรักษาแม่กลองตรวจสอบแผนปักหลักเขต
ส่งให้ ผวศ.ชป.13 เพื่อจะได้ให้สานักสารวจจัดแผนเพื่อดาเนินการต่อไป โดย ผวศ.ชป.13 รายงานความก้าวหน้า
ผวศ.ชป.13 รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ได้ติดตามงานโครงการส่งน้าและบารุงรักษาส่งน้าแม่กลอง
ตรวจสอบหลั กเขต ส านั กได้ ส่ งเรื่ องแผนการดาเนินการที่ให้ ส ารวจดาเนินการตรวจสอบหลั กเขตไปแล้ ว
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 มี 8 โครงการ คือ
1. โครงการชลประทานกาญจนบุรี
จานวน 1 แผ่น
2. โครงการชลประทานสมุทรสงคราม
จานวน 6 แผ่น
3. โครงการส่งน้าและบารุงรักษาพนมทวน
จานวน 1 แผ่น
4. โครงการส่งน้าและบารุงรักษากาแพงแสน
จานวน 1 แผ่น
5. โครงการส่งน้าและบารุงรักษาสองพี่น้อง
จานวน 3 แผ่น
6. โครงการส่งน้าและบารุงรักษาบางเลน
จานวน 1 แผ่น
7. โครงการส่งน้าและบารุงรักษานครปฐม
จานวน 1 แผ่น
8. โครงการส่งน้าและบารุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา
จานวน 4 แผ่น
ส่วนโครงการส่งน้าและบารุงรักษาแม่กลอง ได้ดาเนินการส่งเป็นลาดับที่ 9 ครั้งแรกส่งไปเมื่อ
วันที่ 12 กันยายน 2560 แต่การประชุมส านักเมื่อเดือนมกราคม 2561 ให้โ ครงการส่ งอีกครั้ง ในวันที่
5 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่ง ผวศ.ชป.13 ได้ตรวจสอบแผนที่ได้ดาเนินการเข้าแผนของปี 2561 เรียบร้อยแล้ว
รวมทั้งหมดเป็น 9 โครงการ
3.5 หน้า 18 วาระที่ 6 ข้อ 6.4 คณะทางานสวัสดิการกีฬาและนันทนาการ จะจัดแข่งขัน
กีฬาในวันสงกรานต์ โดยจะมีการแบ่งกลุ่มสี 4 กลุ่ม รายละเอียดต่างๆทางสวัสดิการกีฬาและนันทนาการ
จะจัดทารายละเอียดแจ้งเวียนโครงการอีกครั้ง สาหรับการแข่งขันกีฬาจะมีฟุตบอลชาย เปตอง วอลเลย์บอลหญิง
กีฬามหาสนุก ปิงปอง และประกวดกองเชียร์ สนามที่จัดแข่งขันคือสานักงานชลประทานที่ 13 ช่วงประมาณเดือน
เมษายน - พฤษภาคม 2561 และขอความร่วมมือส่งนักกีฬา โดย ผคก.ชป.13 รายงานความก้าวหน้า
ตว.ชป.13
รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ปี 2561 จะจัดกีฬาสานัก โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มสี และแข่งขัน
กีฬาได้แก่ ฟุตบอลชาย วอลเล่ย์บอลหญิง ปิงปอง เซปั ตตะกร้อชาย เปตอง กีฬามหาสนุก และการประกวดกอง
เชียร์ เริ่มดาเนินการในช่วงเดือนเมษายน หรือ ต้นเดือนพฤษภาคม ขอให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มสี 1 ท่าน
เพื่อประสานงานในการดาเนินการ เพื่อเข้าร่วมประชุมหารือในเรื่องรายละเอียดการแข่งขัน
ผส.ชป.13
กล่าวเพิ่มเติม กีฬาเพื่อความสามัคคี มีการจัดการแข่งขันโดยไม่มุ่งเน้นในเรื่องของแพ้หรือชนะ
อยากให้เน้ น เรื่องความสามัคคี เป็นการเสริมสร้างบรรยากาศในการทางานมากขึ้น ให้คณะกรรมการกีฬา
นาไปทบทวนเรื่องการใช้จ่ายแต่ละกลุ่มสี ขอให้เป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจริง

3.6 หน้า 18...

-63.6 หน้ า 18 วาระที่ 6 ข้ อ 6.7 ถนนคั นคลองลาดยางที่ โครงการส่ งน้าและบ ารุ งรั ก ษา
กาแพงแสน เกิดการชารุดเสียหายเนื่องจากกรมทางหลวงไม่ได้ตอกเสาเข็ม ให้รายงานปัญหาจากการตรวจสอบ เสนอ
ผส.ชป.13 ผ่าน ผจบ.ชป.13 เมื่อมีงบพิเศษจะได้ผลักดันได้ โดย ผคบ.กาแพงแสน รายงานความก้าวหน้า
วศ.คบ.กาแพงแสน รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า โครงการประสานกับกรมทางหลวงนัดวันที่จะตรวจสอบพื้นที่
ที่ชารุดและจะรายงานให้สานักทราบอีกครั้ง ส่วนโครงการได้สั่งการให้ สบ.ที่รับผิดชอบดาเนินการติดปูายเตือนแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบ
4.1 ผลการดาเนินงานและการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ที่ต่ากว่าแผนหรือต่ากว่า
ร้อยละ 30) โดย วศ.ทุกโครงการ และหน่วยงานฝากเบิก
4.1.1 โครงการชลประทานกาญจนบุรี โดย วศ.คป.กาญจนบุรี
ผลการดาเนินงานและการเบิกจ่ายที่ต่ากว่าแผนร้อยละ 30 จานวน 9 รายการง
1. บ ารุ ง รั ก ษาเครื่ อ งกว้ า นบานระบาย ผลการเบิ ก จ่ า ยร้ อ ยละ 0 ปั ญ หา
อุปสรรค อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดหา
2. ระบบท่อส่งน้าสระลงเรือ 2 ระยะ 2 ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 0 ปัญหา
อุปสรรค อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดหา
3. ระบบส่งน้าฝายทดน้าบ้านหนองไม้เอื้อย 2 อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ระยะ 2 ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 0 ปัญหา อุปสรรค อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดหา
4. สถานีสูบน้าด้วยไฟฟูาบ้านสระลงเรือ 1 บ้านห้วยลึกพร้อมระบบส่งน้า
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 0 ปัญหา อุปสรรค อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดหา
5. สถานีสูบน้าหนองโรง 1 อันเนื่องมาจากพระราชดาริ พร้อมระบบส่งน้า
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 0 ปัญหา อุปสรรค อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดหา
6. ฝายพุไม้แดงพร้อมระบบส่ งน้าโครงการจัดหาน้าแหล่งน้าสนับสนุนพื้นที่
การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 0 ปัญหา อุปสรรค อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดหา
7. สถานีสูบน้าด้วยไฟฟูาบ้านช่องกระเหรี่ ยง ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 0 ปัญหา
อุปสรรค อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดหา
8. ซ่อมแซมอาคารบังคับน้าอ่างเก็บน้าแม่ระวัง ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 6.90
9. ซ่อมแซมอาคารบังคับน้าอ่างเก็บน้าห้วยพุช้างหมอบ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 14.46
4.1.2 โครงการชลประทานราชบุรี โดย วศ.คป.ราชบุรี
ผลการดาเนินงานและการเบิกจ่ายที่ต่ากว่าแผนร้อยละ 30 จานวน 8 รายการ
1. บารุงรักษาคลองส่งน้าสายซอย อ่างเก็บน้าห้วยสานักไม้เต็ง ผลการเบิกจ่าย
ร้อยละ 14.39
2. บารุงรักษาคลองส่งน้าสายใหญ่ อ่างเก็บน้าห้วยสานักไม้เต็ง ผลการเบิกจ่าย
ร้อยละ 12.54
3. บารุงรักษาหัวงาน โครงการชลประทานราชบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 6.34

4. ขุดลอก...

-74. ขุดลอกอ่างเก็บน้าเขาหัวแดง โครงการชลประทานราชบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 0
5. ขุดลอกอ่างเก็บน้าห้วยมะหาดตอนล่าง โครงการชลประทานราชบุรี ผลการ
เบิกจ่ายร้อยละ 0
6. ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้าสายใหญ่ อ่างเก็บน้าห้วยท่าเคย กม.10000 – 20500
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 21.06
7. ปรับปรุงฝายต้นน้าลาภาชีพร้อมระบบส่งน้า ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 0
8. อาคารบังคับน้ากลางคลองห้วยท่าช้าง ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 0
4.1.3 โครงการชลประทานนครปฐม โดย วศ.คป.นครปฐม
ผลการดาเนินงานและการเบิกจ่ายที่ต่ากว่าแผนร้อยละ 30 จานวน 4 รายการ
ประตู ร ะบายน้ าคลองบางแก้ ว พร้ อ มสถานี สู บ น้ า ต าบลนครชั ย ศรี อ าเภอนครชั ย ศรี จั ง หวั ด นครปฐม
งบประมาณ 39,200,000 บาท ปัจจุบันโครงการนี้ได้เข้าไปเปิดพื้นที่แล้ว และได้รับการแจ้งจากเจ้าของที่ดิน
ไม่อนุญาตแล้ว ขณะนี้โครงการได้รวบรวมรายละเอียดเพื่อยกเลิกโครงการแล้วส่งคืนงบประมาณให้กับกองแผน
4.1.4 โครงการชลประทานสมุทรสงคราม โดย วศ.คป.สมุทรสงคราม
ผลการดาเนินงานและการเบิกจ่ายที่ต่ากว่าแผนร้อยละ 30 จานวน 4 รายการ
1. กาจัดวัชพืช ในคลองระบายน้าและประตูระบายน้า โครงการชลประทาน
สมุทรสงคราม ตาบลแพรกหนามแดง/ยี่ส าร/ปลายโพงพาง อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการ
เบิกจ่ายร้อยละ 16.63 เป็นงบประมาณค่าจ้างชั่วคราวเกือบทั้งหมด อนุมัติเงินงวดช้ากว่าแผนงานที่วางไว้
(อนุมัติเงินงวด 14 พฤศจิกายน 2560) เริ่มจ้างแรงงาน เดือน ธ.ค.2560 ปัญหาอุปสรรคไม่มี
2. บ ารุ ง รั ก ษาคั น กั้ น น้ าเค็ ม โครงการชลประทานสมุ ท รสงคราม จั ง หวั ด
สมุทรสงคราม ผลการเบิกจ่าย 23.65% เป็นงบประมาณค่าจ้างชั่วคราวเกือบทั้งหมด ปัญหาอุปสรรคไม่มี
3. ซ่อมแซมทานบดิน ปตน.- ปตร. ปลายคลองแม่กลอง โครงการชลประทาน
สมุทรสงคราม ตาบลบ้านปรก อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 29.14 เร่งดาเนินการ
ในการจัดซื้อวัสดุ ปัญหาอุปสรรคไม่มี
4. งานกาแพงปูองกันตลิ่งด้านเหนือน้าบริเวณ ปตน.-ปตร.ปลายคลองแม่กลอง
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 0 เป็นงานจ้างเหมาทั้งสัญญา อายุสัญญา 180 วัน เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง
30 กรกฎาคม 2561 (งานดาเนินการเองเป็นค่าควบคุมงาน) ผลการเบิกจ่ายขึ้นอยู่กับการส่งมอบงานของผู้
รับจ้าง ปัญหาอุปสรรคไม่มี
4.1.5 สานักงานก่อสร้างชลประทานที่ 13 โดย ผสก.13
มีงานที่รับผิดชอบทั้งหมด 7 รายการ งานต่อเนื่อง 4 รายการ งานเปิดใหม่ 3 รายการ
1. โครงการอ่างเก็ บน้าห้วยลาทรายพร้อมระบบส่งน้า ตาบลบ้านเก่า อาเภอ
เมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
1.1 ทานบดินหัวงานและอาคารประกอบ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 36.40
1.2 ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 22.08
2. อาคารทดน้าบ้านช่องด่านพร้อมระบบส่งน้าและอาคารประกอบ ตาบลช่องด่าน
อาเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 11.64
3. ระบบส่ ง น้ าพร้ อ มอาคารประกอบ โครงการพั ฒ นาลุ่ ม น้ าล าตะเพิ น
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ อาคารทดน้าบ้านวังกุ่มพร้อมระบบส่งน้า ตาบลลาดหญ้า อาเภอเมืองกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 6.75
4. ระบบ...

-84. ระบบส่งน้าพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้าอ่างเก็บน้าห้วยกระพร้อย
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตาบลหนองปรือ อาเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 73.84
5. สถานี สู บ น้ าพร้ อ มระบบส่ ง น้ าและอาคารประกอบ กลอนโด-รางสาลี่
ตาบลกลอนโด อาเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
5.1 สถานีสูบน้าพร้อมระบบส่งน้าและอาคารประกอบ ระยะเวลาก่อสร้าง
2561 - 2564 ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 6.49
5.2 ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น ระยะเวลาก่อสร้าง 2561 ผลการเบิกจ่าย
ร้อยละ 20.29
4.1.6 โครงการก่อสร้าง โดย วศ.คส.13
ผลการดาเนินงานและการเบิกจ่ายที่ต่ากว่าแผนร้อยละ 30 จานวน 5 รายการ
1. โครงการฝายบ้านพุน้าร้อน 2 ตาบลบ้านเก่า อาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 9.86 ปัญหา อุปสรรค อยู่ระหว่างการจัดหาวัสดุก่อสร้าง ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นการจัดหาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) การส่งมอบ ต้องส่งมอบเป็นงวดๆ ตามสัญญา
ซึ่งอยู่ระหว่าง 30 – 60 วัน ปัจจุบันได้ลงนามสัญญาเกือบครบทุกรายการที่จัดหาแล้ว และได้ทาข้อผูกพัน
เงินงบประมาณรอเบิกจ่าย เป็นเงิน 8,972,918.20 บาท (ร้อยละ 32.16) ผลงานล่าช้าเพราะยังไม่ได้รับ
วัสดุก่อสร้าง ขณะนี้ อยู่ระหว่างการส่งมอบวัสดุ และเมื่อได้รับวัสดุแล้วจะเร่งดาเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน
2. โครงการฝายบ้านพุยางพร้อมระบบส่งน้า ตาบลปุาหวาย อาเภอสวนผึ้ ง
จังหวัดราชบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 1.98 ปัญหา อุปสรรค อยู่ระหว่างการจัดหาวัสดุก่อสร้าง ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นการจัดหาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) การส่งมอบ ต้องส่งมอบเป็นงวดๆ ตามสัญญา
ซึง่ อยู่ระหว่าง 30 – 60 วัน ปัจจุบันได้ลงนามสัญญาเกือบครบทุกรายการที่จัดหาแล้ว และได้ทาข้อผูกพันเงิน
งบประมาณรอเบิกจ่าย เป็นเงิน 18,468,254.80 บาท (ร้อยละ 47.82) ผลงานล่าช้าเพราะยังไม่ได้รับ
วัสดุก่อสร้าง ขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งมอบวัสดุ และเมื่อได้รับวัสดุแล้วจะเร่งดาเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน
3. โครงการฝายห้วยตะโกปิดทองพร้อมระบบส่งน้า ตาบลสวนผึ้ง อาเภอสวนผึ้ง
จังหวัดราชบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 1.39 ปัญหา อุปสรรค อยู่ระหว่างการจัดหาวัสดุก่อสร้าง ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นการจัดหาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) การส่งมอบ ต้องส่งมอบเป็นงวดๆ ตามสัญญา
ซึง่ อยู่ระหว่าง 30 – 60 วัน ปัจจุบันได้ลงนามสัญญาเกือบครบทุกรายการที่จัดหาแล้ว และได้ทาข้อผูกพันเงิน
งบประมาณรอเบิกจ่าย เป็นเงิน 19,618,089.20 บาท (ร้อยละ 50.83) ผลงานล่าช้าเพราะยังไม่ได้รับวัสดุ
ก่อสร้าง ขณะนี้ อยู่ระหว่างการส่งมอบวัสดุ และเมื่อได้รับวัสดุแล้วจะเร่งดาเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน
4. งานก่อสร้างแก้มลิงบ้านแกะบุก ตาบลหนองเป็ด อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัด
กาญจนบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 14.96 ปัญหา อุปสรรค อยู่ระหว่างการจัดหาวัสดุก่อสร้าง ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นการจัดหาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) การส่งมอบ ต้องส่งมอบเป็นงวดๆ ตามสัญญา
ซึ่งอยู่ระหว่าง 30 – 60 วัน ปัจจุบันได้ลงนามสัญญาเกือบครบทุกรายการที่จัดหาแล้ว และได้ทาข้อผูกพันเงิน
งบประมาณรอเบิกจ่าย เป็นเงิน 16,744,280.50 บาท (ร้อยละ 39.03) ผลงานล่าช้าเพราะยังไม่ได้รับวัสดุ
ก่อสร้าง ขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งมอบวัสดุ และเมื่อได้รับวัสดุแล้วจะเร่งดาเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน

5. งานก่อสร้าง...
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5. งานก่อสร้างประตูระบายน้าคลองวังอีสังข์ ตาบลบางหลวง อาเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 9.84 ปัญหา อุปสรรค ช่วงเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม บริเวณ
สถานที่ก่อสร้างน้าท่วม ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาวัสดุก่อสร้าง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการจัดหาด้ วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) การส่งมอบ ต้องส่งมอบเป็นงวดๆ ตามสัญญาซึ่ง อยู่ระหว่าง 30 – 60 วัน
ปัจจุบันได้ลงนามสั ญ ญาเกื อ บครบทุ ก รายการที่ จั ด หาแล้ ว และได้ ทาข้ อ ผู ก พั น เงิ นงบประมาณรอ
เบิ ก จ่ า ย เป็นเงิน 6,381,310.02 บาท (ร้อยละ 44.62) ผลงานล่าช้าเพราะยังไม่ได้รับวัสดุก่อสร้าง ขณะนี้
อยู่ระหว่างการส่งมอบวัสดุ และเมื่อได้รับวัสดุแล้วจะเร่งดาเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน
4.1.7 โครงการส่งน้าและบารุงรักษาท่ามะกา โดย วศ.คบ.ท่ามะกา
ผลการดาเนินงานและการเบิกจ่ายที่ต่ากว่าแผนร้อยละ 30 จานวน 10 รายการ
1. กาจัดวัชพืช ในคลองส่งน้าสายซอย 7 สาย ฝุายส่งน้าและบารุงรักษาที่ 4
โครงการส่งน้าและบารุงรักษาท่ามะกา ตาบลเขาชะงุ้ม อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ
28.17 การดาเนินงานแผนการจัดซื้อ/จัดจ้างเป็นไปตามแผน ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
2. บารุงรักษาเครื่องกว้านบานระบาย ฝุายส่งน้าและบารุงรักษาที่ 2 โครงการ
ส่งน้าและบารุงรักษาท่ามะกา ตาบลเบิกไพร อาเภอบ้านโปุง จังหวัดราชบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 0.85
ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการเบิกจ่ายเท่ากับร้อยละ 2.29 ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
3. ซ่อมแซมคันคลอง คลองส่ งน้าสายซอย 4 ซ้าย - 1 ขวา ฝุ ายส่ งน้าและ
บารุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้าและบารุงรักษาท่ามะกา ตาบลคุ้งพยอม อาเภอบ้านโปุง จังหวัดราชบุรี ผลการ
เบิกจ่ายร้อยละ 1.65 ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการเบิกจ่ายเท่ากับร้อยละ 65.56 ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
4. ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้าสายซอย 5 ขวา - 2 ขวา ฝุายส่งน้าและ
บารุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้าและบารุงรักษาท่ามะกา ตาบลชาแระ อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ผลการ
เบิกจ่ายร้อยละ 11.75 รอผลการทดสอบวัสดุ เช่น ดินธรรมดา, หินย่อย, ทรายหยาบ เป็นต้น ปัจจุบันอยู่ใน
ระหว่างการเบิกจ่ายเท่ากับร้อยละ 47.66 ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
5. ซ่อมแซมอาคารบังคับน้าในคลองระบายน้า ฝุายส่งน้าและบารุงรักษาที่ 1
โครงการส่งน้าและบารุงรักษาท่ามะกา ตาบลท่ามะกา อาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อย
ละ 2.19 ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการเบิกจ่ายเท่ากับร้อยละ 6.33 ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
6. ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้าสายซอย 3 ขวา - 2 ขวา ฝุายส่งน้าและ
บารุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้าและบารุงรักษาท่ามะกา ตาบลท่าเสา อาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ผลการ
เบิกจ่ายร้อยละ 2.19 รอผลการทดสอบวัสดุ เช่น หินย่อย, ทรายหยาบ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการเบิกจ่าย
เท่ากับร้อยละ 33.58 ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
7. ซ่อมแซมสะพานคนเดินข้ามคลองส่ งน้าสายใหญ่ 2 ขวา กม.220900
ฝุายส่งน้าและบารุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้าและบารุงรักษาท่ามะกา ตาบลพงตึก อาเภอท่ามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี ผลการเบิ กจ่ ายร้อยละ 20.72 รอผลการทดสอบวัส ดุ ดินธรรมดา ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการ
เบิกจ่ายเท่ากับร้อยละ 26.26 ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน

8. ซ่อมแซม...

-108. ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้าสายใหญ่ 2 ขวา ฝุายส่งน้าและบารุงรักษาที่ 1
โครงการส่งน้าและบารุงรักษาท่ามะกา ตาบลพังตรุ อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ
12.67 รอผลการทดสอบวัสดุ ดินธรรมดา, หินย่อย, ทรายหยาบ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการเบิกจ่ายเท่ากับ
ร้อยละ 32.83 ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
9. ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้าสายซอย จานวน 5 สาย ฝุายส่งน้าและ
บารุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้าและบารุงรักษาท่ามะกา ตาบลม่วงชุม อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ผลการ
เบิกจ่ายร้อยละ 22.03 รอผลการทดสอบวัสดุ ดินธรรมดา, หินย่อย, ทรายหยาบ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการ
เบิกจ่ายเท่ากับร้อยละ 46.09 ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
10. ประตูระบายน้าหัวกรวด ตาบลเขาแร้ง อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ผลการ
เบิกจ่ายร้อยละ 1.49 รอผลการทดสอบวัสดุหลายรายการ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการเบิกจ่ายเท่ากับ ร้อยละ
16.68 การจัดซื้อจัดหาวัสดุด้วยวิธี e-bidding มีจานวน 8 รายการ อยู่ในระหว่างการส่งมอบวัสดุ ไม่มี
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
ผผง.ชป.13 กล่าวเพิ่มเติม แผนของโครงการส่ งน้าและบารุงรักษาท่ามะกาใช้ระยะเวลาในการทางาน
ค่อนข้างนาน ขอให้โครงการปรับแผนเร่งรัดการดาเนินงานใหม่ให้เสร็จก่อนแผนที่ทางโครงการตั้ง และช่วยดูผล
การเบิกจ่ายเนื่องจากผลการดาเนินงานสูงกว่า
4.1.8 โครงการส่งน้าและบารุงรักษาพนมทวน โดย วศ.คบ.พนมทวน
ผลการดาเนินงานและการเบิกจ่ายที่ต่ากว่าแผนร้อยละ 30 จานวน 5 รายการ
1. กาจั ด วัช พืช ในคลองระบายน้า จ านวน 7 สาย ผลการเบิ กจ่ ายร้อ ยละ
24.58 ดาเนินการช่วงส่งน้าเพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้า ผลเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ร้อยละ 42.28
2. บ ารุ งรักษาคลองส่ งน้าสายใหญ่ 3 สาย ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 18.06
แบ่งช่วงการทางานเป็นระยะๆ ผลเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ร้อยละ 30.78
3. บ ารุ ง หั ว งานโครงการฯ และฝุ า ยส่ ง น้ า 5 แห่ ง ผลการเบิ ก จ่ า ยร้ อ ยละ
25.29 แบ่งช่วงการทางานเป็นระยะๆ ผลเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ร้อยละ 30.66
4. บารุงรักษาคลองส่งน้าสายซอยและแยกซอย จานวน 9 สาย ผลการเบิกจ่าย
ร้อยละ 26.01 แบ่งช่วงการทางานเป็นระยะๆ ผลเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ร้อยละ 34.01
5. ขุด ลอกคลองโดยรถขุ ดจ้างเหมา คลอง ร.5ซ้ าย จระเข้ส ามพัน ผลการ
เบิกจ่ายร้อยละ 0 เรียกผู้รับจ้างทาสัญญา
4.1.9 โครงการส่งน้าและบารุงรักษานครปฐม โดย วศ.คบ.นครปฐม
ผลการดาเนินงานและการเบิกจ่ายที่ต่ากว่าแผนร้อยละ 30 จานวน 5 รายการ
1. บารุงรักษาคลองส่งน้าสาย 5 ซ้าย จ.ราชบุรี ผลการเบิกจ่าร้อยละ 3.91
2. บารุงรักษาหัวงาน ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 9.70
3. บริหารการส่งน้า ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 11.85
4. บารุงรักษาคลองส่งน้าสายใหญ่ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 4.00
5. บารุงรักษาคลองส่งน้าสายซอย จังหวัดกาญจนบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 3.29
6. บารุงรักษาคลองส่งน้าสายซอย จังหวัดนครปฐม ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 3.29
7. บารุงรักษาคลองส่งน้าสาย 5 ซ้าย จังหวัดนครปฐม ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 22.32
8. ประตูระบายน้าคลองต้นพลับ 1 ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 0
9. ขุดลอก...

-119. ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้าสาย 1ซ้าย ท่าผา-บางแก้ว
กม.00000-40600 ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 0
10. ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองตลาดจินดา ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 0
11. ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองหลัก ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 0
12. ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบางยาง ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 0
13. ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบางช้าง ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 0
14. ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบ้านเก่า ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 0
15. ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองเกษตรพัฒนา ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 0
16. ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองลาดบัว ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 0
17. ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองสี่แยก ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 0
18. ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองรางสายบัว ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 0
19. ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองตัน ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 0
20. ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองหัวอ่าว ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 0
21. ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองทวีผล ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 0
22. ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองลาช้างสี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 0
23. ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองหลักสอง ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 0
24. ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบ้านใหม่ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 0
25. ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองแยกท่านา ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 0
26. ซ่อมแซมคันคลองส่งน้าสาย 5 ซ้าย กม.340800 ถึง 400240 ฝั่งซ้าย
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 0
27. ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้าใหญ่ฝั่งซ้าย กม.150950 ถึง 210000
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 0
28. ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้าซอย จานวน 5 สาย ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 0
29. ซ่อมแซมคลองส่งน้าสาย 10ขวา-5ซ้าย กม.40000 ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 0
30. ซ่อมแซมคันคลองส่งน้าสาย 5ซ้าย กม.520520 – 580200 ฝั่งซ้าย
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 0
31. ซ่อมเสริมคันคลอง 1 ขวา – 1 ขวา – 5 ซ้าย กม.30000 - 40000
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 14.07
32. ซ่อมเสริมคันคลอง 4 ขวา – 5 ซ้าย กม.1 0 000 - 20000 ผลการ
เบิกจ่ายร้อยละ 3.87
33. ซ่อมเสริมคันคลอง 5 ขวา – 5 ซ้าย กม.00500 - 10500 ผลการ
เบิกจ่ายร้อยละ 13.87
34. ซ่อมเสริมคันคลอง 6 ขวา - 5ซ้าย กม.20500 - 30500 ผลการ
เบิกจ่ายร้อยละ 14.57
35. ซ่อมเสริมคันคลอง 7 ขวา – 5 ซ้าย กม.00500 - 10500 ผลการ
เบิกจ่ายร้อยละ 14.55
36. ซ่อมเสริม...

-1236. ซ่อมเสริมคันคลอง 1 ซ้าย – 7 ขวา – 5 ซ้าย กม.00000 - 10000
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 3.89
37. ซ่อมเสริมคันคลอง 8 ขวา – 5 ซ้าย กม.30000 - 40000 ผลการ
เบิกจ่ายร้อยละ 3.61
38. ซ่อมเสริมคันคลอง 1 ขวา – 8 ขวา – 5 ซ้าย กม.20000 - 30000
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 3.87
39. ซ่อมเสริมคันคลอง 2 ขวา – 8 ขวา – 5 ซ้าย กม.00000 - 10000
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 3.51
40. ซ่อมแซมคันคลองส่งน้าสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.19 0 500 – 20 0 500
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 0.55
41. ซ่อมแซมคันคลองส่งน้าสาย 1 ขวา – 5 ซ้าย กม.90500 – 100500
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 0.91
42. ซ่อมแซมคันคลองส่งน้าสาย 1 ขวา – 1 ขวา – 5 ซ้าย กม.40500-50500
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 0
43. ซ่อมแซมคันคลองส่งน้าสาย 2 ขวา – 5 ซ้าย กม.10500 - 20500
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 0
44. ซ่อมแซมคันคลองส่งน้าสาย 3 ขวา – 5 ซ้าย กม.10000 - 20000
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 0
45. ซ่อมแซมคันคลองส่งน้าสาย 4 ขวา – 5 ซ้าย กม.30000 - 40000
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 0
46. ซ่อมแซมคันคลองส่งน้าสาย 5 ขวา – 5 ซ้าย กม.20000 - 30000
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 0.41
47. ซ่อมแซมคันคลองส่งน้าสาย 6 ขวา – 5 ซ้าย กม.40500 - 50500
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 0.66
48. ซ่อมแซมคันคลองส่งน้าสาย 7 ขวา – 5 ซ้าย กม.80500 - 90500
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 0
49. ซ่อมแซมคันคลองส่งน้าสาย 1 ซ้าย – 7 ขวา - 5ซ้าย กม.10500 - 20500
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 0
50. ซ่อมแซมคันคลองส่งน้าสาย 8 ขวา – 5 ซ้าย กม.80800 - 90800
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 0
51. ซ่อมแซมคันคลองส่งน้าสาย 1 ขวา – 8 ขวา - 5ซ้าย กม.30100 - 40100
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 0
52. ซ่อมแซมคันคลองส่งน้าสาย 2 ขวา – 8 ขวา – 5 ซ้าย กม.10500 - 20500
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 0

4.1.10 โครงการ...

-134.1.10 โครงการส่งน้าและบารุงรักษากาแพงแสน โดย วศ.คบ.กาแพงแสน
ผลการดาเนินงานและการเบิกจ่ายที่ต่ากว่าแผนร้อยละ 30 จานวน 3 รายการ
1. บ ารุ ง รั ก ษาคลองส่ ง น้ าและคลองระบายน้ าสายใหญ่ จ านวน 4 สาย
ตาบลบางปลา อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 19.62
2. บารุงรักษาคลองส่งน้าสายซอย จานวน 25 สาย ตาบลห้ วยหมอนทอง
อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 23.34
3. บริหารการส่งน้าโครงการส่งน้าและบารุงรักษากาแพงแสน ตาบลสนามแย้
อาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 20.12
4.1.11 โครงการส่งน้าและบารุงรักษาสองพี่น้อง โดย วศ.คบ.สองพี่น้อง
ผลการดาเนินงานและการเบิกจ่ายที่ต่ากว่าแผนร้อยละ 30 จานวน 17 รายการ
1. งานบารุงรักษาคลองส่งน้าสายซอย โครงการส่งน้าและบารุงรักษาสองพี่น้อง
จ.กาญจนบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 27.27 เป็นงบประมาณค่าจ้างชั่วคราวเกือบทั้งหมด อนุมัติเงินงวดช้ากว่า
แผนงานที่วางไว้ (อนุมัติเงินงวด 3 ต.ค. 2560) เริ่มจ้างแรงงาน เดือน พ.ย.2560 ปัญหา อุปสรรค ไม่มี
2. งานบารุงรักษาคลองส่งน้าสายซอย โครงการส่งน้าและบารุงรักษาสองพี่น้อง
จ.สุพรรณบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 27.27 เป็นงบประมาณค่าจ้างชั่วคราวเกือบทั้งหมด อนุมัติเงินงวดช้ากว่า
แผนงานที่วางไว้ (อนุมัติเงินงวด 3 ต.ค. 2560) เริ่มจ้างแรงงาน เดือน ธันวาคม 2560 ปัญหา อุปสรรค ไม่มี
3. งานบารุงรักษาเครื่องกว้านบานระบาย โครงการส่งน้าและบารุงรักษาสองพี่น้อง
ตาบลบ่อสุพรรณ อาเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 47.00 เป็นงบประมาณค่าจ้าง
ชั่วคราวเกือบทั้งหมด อนุมัติเงินงวดช้ากว่าแผนงานที่วางไว้ (อนุมัติเงินงวด 3 ตุลาคม 2560) ปัญหา อุปสรรค ไม่มี
4. งานขุดลอกโดยรถขุดดาเนินการเอง คลอง ร.2R - 5Rสองพี่น้อง อาเภอสองพี่น้อง
จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 5.34 เป็นงบประมาณค่าจ้างชั่วคราวเกือบทั้งหมด อนุมัติเงินงวดช้า
กว่าแผนงานที่วางไว้ (อนุมัติเงินงวด 4 ตุลาคม 2560) เริ่มจ้างแรงงาน เดือน พฤศจิกายน 2560 ปัญหา อุปสรรค ไม่มี
5. งานขุดลอกโดยรถขุดดาเนินการเอง คลอง ร.3Rสองพี่น้อง ตาบลหนองบ่อ
อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 38.23 เป็นงบประมาณค่าจ้างชั่วคราวเกือบทั้งหมด
อนุมัติเงินงวดช้ากว่าแผนงานที่วางไว้ (อนุมัติเงินงวด 4 ตุลาคม 2560) ปัญหา อุปสรรค ไม่มี
6. งานขุดลอกโดยรถขุดดาเนินการเอง คลอง ร.1L - 4R - 5R สองพี่น้อง
โครงการส่งน้าและบารุงรักษาสองพี่น้อง ตาบลบ่อสุพรรณ อาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการเบิกจ่าย
ร้ อ ยละ 17.03 เป็ น งบประมาณค่ า จ้า งชั่ว คราวเกือ บทั้ งหมด อนุมั ติ เ งิน งวดช้ า กว่ า แผนงานที่ ว างไว้
(อนุมัติเงินงวด 4 ตุลาคม 2560) ปัญหา อุปสรรค ไม่มี
7. งานบริหารการส่งน้า ตาบลบ่อสุพรรณ อาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 11.16 เป็นงบประมาณค่าจ้างชั่วคราวเกือบทั้งหมด อนุมัติเงินงวดช้ากว่าแผนงาน
ที่วางไว้ (อนุมัติเงินงวด 4 ตุลาคม 2560) ปัญหา อุปสรรค ไม่มี
8. ปรับปรุงคันคลองระบายน้าจรเข้สามพัน ตาบลยุ้งทะลาย อาเภออู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 0 เป็นงบประมาณค่าจ้างชั่วคราวเกือบทั้งหมด อนุมัติเงินงวดช้ากว่า
แผนงานที่วางไว้ (อนุมัติเงินงวด 4 ตุลาคม 2560) ปัญหา อุปสรรค ไม่มี

9. บริหาร...

-149. บริหารการส่งน้า ตาบลพังตรุ อาเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ผลการ
เบิกจ่ายร้อยละ 27.42 เป็นงบประมาณค่าจ้างชั่วคราวเกือบทั้งหมด อนุมัติเงินงวดช้ากว่าแผนงานที่วางไว้
(อนุมัติเงินงวด 4 ตุลาคม. 2560) ปัญหา อุปสรรค ไม่มี
10. ซ่อมแซมคันคลองส่งน้า L-4L-5L-2L จานวน 1 สาย โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาสองพี่น้อง ตาบลรางหวาย อาเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 7.64 เป็น
งบประมาณค่าจ้างชั่วคราวเกือบทั้งหมด อนุมัติเงินงวดช้ากว่าแผนงานที่วางไว้ (อนุมัติเงินงวด 4 ตุลาคม
2560) ปัญหา อุปสรรค ไม่มี
11. ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดาเนินการเอง คลอง ร.3R สองพี่น้อง จังหวัด
สุพรรณบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 13.09 เป็นงบประมาณค่าจ้างชั่วคราวเกือบทั้งหมด อนุมัติเงินงวดช้ากว่า
แผนงานที่วางไว้ (อนุมัติเงินงวด 4 ตุลาคม 2560) ปัญหา อุปสรรค ไม่มี
12. ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดาเนินการเอง คลอง ร.จรเข้สามพัน อาเภออู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 27.64 เป็นงบประมาณค่าจ้างชั่วคราวเกือบทั้งหมด อนุมัติเงินงวด
ช้ากว่าแผนงานที่วางไว้ (อนุมัติเงินงวด 4 ตุลาคม. 2560) เริ่มจ้างแรงงาน เดือน พ.ย.2560 ปัญหา อุปสรรค ไม่มี
13. ขุดลอกคลองโดยรถขุดดาเนินการเอง คลอง ร.-2R สองพี่น้อง อาเภออู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 5.60 เป็นงบประมาณค่าจ้างชั่วคราวเกือบทั้งหมด อนุมัติเงินงวดช้า
กว่าแผนงานที่วางไว้ (อนุมัติเงินงวด 4 ตุลาคม 2560) ปัญหา อุปสรรค ไม่มี
14. ขุดลอกคลองโดยรถขุดดาเนินการเอง คลอง 1L-1L-4R-5R สองพี่น้อง
ตาบลสองพี่น้อง อาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 27.27 เป็นงบประมาณค่าจ้าง
ชั่วคราวเกือบทั้งหมด อนุมัติเงินงวดช้ากว่าแผนงานที่วางไว้ (อนุมัติเงินงวด 4 ตุลาคม 2560) ปัญหา อุปสรรค ไม่มี
15. ซ่อมแซมคลองส่งน้า 3R-5L-2L จานวน 1 สาย ตาสระยายโสม อาเภออู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 13.00 เป็นงบประมาณค่าจ้างชั่วคราวเกือบทั้งหมด อนุมัติเงินงวด
ช้ากว่าแผนงานที่วางไว้ (อนุมัติเงินงวด 4 ตุลาคม 2560) เเริ่มจ้างแรงงาน เดือน ธ.ค.2560 ปัญหา อุปสรรค ไม่มี
16. ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้า 1L-3L-3R-5L-2L กม.30792กม.70337 จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 0 เป็นงบประมาณค่าจ้างชั่วคราวเกือบทั้งหมด
อนุมัติเงินงวดช้ากว่าแผนงานที่วางไว้ (อนุมัติเงินงวด 4 ตุลาคม 2560) ปัญหา อุปสรรค ไม่มี
17. ประตูระบายน้าคลองระบายน้า ร.2R-สองพี่น้องพร้อมสถานี สู บน้า
กม.10374 ตาบลหัวโพธิ์ อาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 0 เป็นงบประมาณ
ค่าจ้างชั่วคราวเกือบทั้งหมด อนุมัติเงินงวดช้ากว่ าแผนงานที่วางไว้ (อนุมัติเงินงวด 4 ตุลาคม 2560) ปัญหา
อุปสรรค ไม่มี
4.1.12 โครงการส่งน้าและบารุงรักษานครชุม โดย วศ.คบ.นครชุม
ผลการดาเนินงานและการเบิกจ่ายที่ต่ากว่าแผนร้อยละ 30 จานวน 5 รายการ
1. กาจัดวัชพืชในคลองระบายน้า ตาบลโพหัก อาเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 16.15 เป็นงบประมาณค่าจ้างชั่วคราวเกือบทั้งหมด อนุมัติเงินงวดช้ากว่าแผนงานที่วางไว้
(อนุมัติเงินงวด 14 พฤศจิกายน 2560) เริ่มจ้างแรงงาน เดือน ธันวาคม 2560 ปัญหา อุปสรรค ไม่มี
2. บริหารการส่งน้าโครงการส่งน้าและบารุงรักษานครชุม ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 24.26
เป็นงบประมาณค่าล่วงเวลา และค่าน้ามันเชื้อเพลิงที่ต้องใช้ในการบริหารงานส่งน้าตลอดทั้งปี ปัญหา อุปสรรค ไม่มี
3. บารุงรักษา...

-153. บ ารุ งรั กษาคลองส่ งน้ าสายซอย จัง หวั ดราชบุรี ผลการเบิ กจ่ ายร้อ ยละ
26.17 เป็นงบประมาณค่าจ้างชั่วคราวเกือบทั้งหมด ณ สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2561 จะเบิกจ่ายได้ร้อยละ 40
ปัญหา อุปสรรค ไม่มี
4. บ ารุ ง รั กษาคลองส่ ง น้าสายซอย อาเภอเมื อ ง จั ง หวั ด นครปฐม ผลการ
เบิกจ่าย 22.73% เป็นงบประมาณค่าจ้างชั่วคราวเกือบทั้งหมด ณ สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2561 จะเบิกจ่ายได้
ร้อยละ 30 ปัญหา อุปสรรค ไม่มี
5. ปรั บ ปรุง กาแพงปู องกัน ตลิ่ งคลองระบายน้าโพหั ก -บัว งาม (ตอนกลาง)
ระยะที่ 3 ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 16.30 เป็นงานจ้างเหมาทั้งสัญญา อายุสัญญา 210 วัน เริ่ม 7 ธันวาคม 2560 ถึง
4 กรกฎาคม 2561 (งานดาเนินการเองเป็นค่าควบคุมงาน) เบิกเงินล่วงหน้าร้อยละ 15 แล้ว ผลการเบิกจ่าย
ขึ้นอยู่กับการส่งมอบงานของผู้รับจ้าง
4.1.13 โครงการส่งน้าและบารุงรักษาแม่กลอง โดย วศ.คบ.แม่กลอง
ผลการดาเนินงานและการเบิกจ่ายที่ต่ากว่าแผนร้อยละ 30 จานวน 3 รายการ
1. งานบ ารุ ง รั ก ษาอาคาร ผลการเบิ ก จ่ า ยร้ อ ยละ 0 ปั ญ หา อุ ป สรรค
ผู้รับผิดชอบงาน วางแผนปฏิบัติงานไตรมาส 2
2. งานปรั บ ปรุ ง ระบบสาธารณู ป โภค (ไฟฟู า แสงสว่ า ง) ผลการเบิ ก จ่ า ย
ร้อยละ 0 ปัญหา อุปสรรค ผู้รับผิดชอบงาน วางแผนปฏิบัติงานไตรมาส 2 - 3
3. งานซ่อมแซมบานระบาย ปตร.เขื่อนแม่กลอง (บานที่ 1,3) ผลการเบิกจ่าย
ร้อยละ 0 ปัญหา อุปสรรค ผู้รับผิดชอบงาน วางแผนปฏิบัติงานไตรมาส 2 - 3
4.1.14 โครงการส่งน้าและบารุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา โดย วศ.คบ.ราชบุรีฝั่งขวา
ผลการดาเนินงานและการเบิกจ่ายที่ต่ากว่าแผนร้อยละ 30 จานวน 32 รายการ
1. ค่าบารุงรักษาหัวงานและระบบส่งน้าโครงการชลประทาน
1.1 งานบารุงรักษาโรงสูบน้า ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 7.18
1.2 งานบารุงรักษาคลองส่ง น้าสายใหญ่ 1 ขวา ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 9.80
1.3 งานบารุงรักษาคลองส่งน้าสายซอย ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 11.74
1.4 งานบริหารการส่งน้า ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 20.88
2. ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
2.1 งานปรั บ ปรุ งระบบประปาภายในบริ เ วณหั ว งานโครงการ ผลการ
เบิกจ่ายร้อยละ 0
3. ค่าขุดลอกโดยรถขุดจ้างเหมา
3.1 งานขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้าทับเทียม ผลการ
เบิกจ่ายร้อยละ 0
4. ค่าขุดลอกโดยรถขุดดาเนินการเอง
4.1 ขุดลอกคลองโดยรถขุดดาเนินการเอง คลองระบายน้า 2ซ้าย-1ขวา-ประดู่
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 17.29
4.2 ขุดลอกคลองโดยรถขุดดาเนินการเอง คลองระบายน้า 7ขวา-ประดู่
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 8.36
4.3 ขุดลอก...
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ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 11.49
4.4 ขุดลอกคลองโดยรถขุดดาเนินการเอง คลองระบายน้า 2ขวา-ประดู่
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 23.87
4.5 ขุดลอกคลองโดยรถขุดดาเนินการเอง คลองระบายน้า 3ขวา-ประดู่
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 11.01
5. ค่าซ่อมแซมบารุงรักษาโครงการ
5.1 ซ่อมแซมอาคารชลประทานคลองส่งน้า 1ขวา-1ซ้าย-16ซ้าย-1ขวา
จานวน 5 แห่ง ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 5.21
5.2 ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้า 16ซ้าย-1ขวา กม.80000 - กม.
90800 เป็นช่วง ๆ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 5.27
5.3 ซ่อมแซมท่อส่งน้าเข้านาคลองส่งน้า 1ซ้าย-16ซ้าย-1ขวา จานวน 5 แห่ง
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 1.40
5.4 ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้า 1ซ้าย-16ซ้าย-1ขวา กม.90800 กม.100800 เป็นช่วง ๆ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 3.25
5.5 ซ่อมแซมอาคารชลประทานคลองส่ งน้า 5ซ้าย-22ซ้าย-1ขวา กม.
00010 - กม.30150 เป็นช่วงๆ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 6.01
5.6 ซ่อมแซมอาคารชลประทานคลองส่ งน้า 2ซ้าย-22ซ้าย-1ขวา กม.
00010 - กม.20500 เป็นช่วงๆ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 2.98
5.7 ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้า สายใหญ่1ขวา กม.1040234 กม.1210000 เป็นช่วงๆ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 9.19
5.8 ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้า 2ขวา-21ซ้าย-1ขวา กม.10500 กม.40500 เป็นช่วงๆ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 5.89
5.9 ซ่อมแซมอาคารชลประทานคลองส่งน้า 19ซ้าย-1ขวา ผลการเบิกจ่าย
ร้อยละ 3.88
5.10 ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้า 2ขวา-19ซ้าย-1ขวา กม.00500 กม.10700 เป็นช่วงๆ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 5.84
5.11 ซ่ อ มแซมคอนกรี ต ดาดคลองส่ ง น้ า 1ขวา-1ขวา กม.00700 140000 เป็นช่วงๆ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 3.97
5.12 ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้าสายใหญ่ 1ขวา กม.770500 กม.890000 เป็นช่วงๆ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 0.84
5.13 ซ่อมแซมอาคารชลประทานคลองส่งน้า 4ซ้าย-22ซ้าย-1ขวา กม.
00010 - กม.20600 เป็นช่วงๆ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 3.69
5.14 ซ่อมแซมอาคารชลประทานคลองส่งน้า 4ซ้าย-22ซ้าย-1ขวา กม.
00010 - กม.20600 เป็นช่วงๆ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 5.84

6. ค่าซ่อมแซม...

-176. ค่าซ่อมแซมบารุงรักษาโครงการ
6.1 ซ่อมแซมคันคลองส่ งน้า 16ซ้าย-1ขวา กม.80390-กม.90800
(ฝั่งซ้าย) ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 0.93
6.2 ซ่ อ มแซมคั น คลองส่ ง น้ า 1ซ้ า ย-16ซ้ า ย-1ขวา กม.70935 กม.90000 (ฝั่งซ้าย) ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 1.27
6.3 ซ่อมแซมคันคลองระบายน้า 6ขวา-ประดู่ กม.40000 - กม.50000
(ฝั่งขวา) ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 1.10
7. ค่าซ่อมแซมบารุงรักษาโครงการ
7.1 ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้า 1ซ้าย-16ซ้าย-1ขวา กม.90000 กม.100800 ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 4.50
7.2 ซ่อมแซมโรงสูบน้าไร่สะท้อน - ไร่โคก ผลการเบิกจ่าย 1.79%
7.3 ขุ ด ลอกตะกอนดิ น คลองส่ ง น้ า 23ซ้ า ย-1ขวา กม.00010 กม.70700 ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 6.62
7.4 ขุ ด ลอกตะกอนดิ น คลองส่ ง น้ า 1ขวา-1ซ้ า ย-16ซ้ า ย-1ขวา
กม.00000-กม.20798 ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 5.20
4.1.15 โครงการส่งน้าและบารุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย โดย วศ.คบ.ราชบุรีฝั่งซ้าย
ผลการดาเนินงานและการเบิกจ่ายที่ต่ากว่าแผนร้อยละ 30 จานวน 15 รายการ
1. กาจัดวัชพืช คลอง 3 ขวา 12 ซ้าย กม.00025-50350 ( 2 ฝั่ง ) ตาบลบ้านสิงห์/
บ้านไร่ อาเภอโพธาราม/ดาเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ผลการเบิกจ่าย 5.15%
2. กาจัดวัชพืช คลอง 1ขวา-3ขวา-12ซ้าย กม.20500-60140 ตาบลบ้านสิงห์/
สามเรือน อาเภอโพธาราม/ดาเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 4.76
3. กาจัดวัชพืช คลอง 12 ซ้าย กม.30400-160360 ตาบลบ้านสิงห์วัด
แก้ว/แพงพวย/ดอนกรวย อาเภอโพธาราม/ดาเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 0.84
4. บ ารุ ง รั ก ษาหั ว งาน ต าบลคลองตาคต อ าเภอโพธาราม จั ง หวั ด ราชบุ รี
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 16.67
5. บารุงรักษาคลองส่งน้าคลองสายใหญ่ ตาบลคลองตาคต อาเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 10.37
6. ขุ ด ลอกคลองโดยรถขุ ด จ้ า งเหมา คลอง 11 ซ้ า ย กม.00020 กม.40000 ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 0.86
7. ขุ ด ลอกคลองโดยรถขุ ด จ้ า งเหมา คลอง 11 ซ้ า ย กม.50000 กม.80000 ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 0.86
8. ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองสายใหญ่บางปุา กม. 00700 กม.50260 ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 0.86
9. ขุ ดลอกคลองโดยรถขุ ดจ้ างเหมา คลอง 1ขวา 1ซ้ าย 12ซ้ าย กม.00020 กม.40020 ตาบลบ้านฆ้อง,วัดแก้ว อาเภอโพธาราม,บางแพ จังหวัดราชบุรี ผลการเบิกจ่าย 0.86%
10. ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลอง 3 ขวา 12 ซ้าย กม.00025 กม.20100 ( 2 ฝั่ง ) ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 0.86
11. ขุดลอก...

-1811. ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลอง 2ขวา 12ซ้าย กม.00020 - กม.60120
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 0.86
12. ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ลาทอแพ กม.00000 - กม.30000
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 0.86
13. ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลอง 1ซ้าย 11ซ้าย กม.00020 - กม.
00900 ตาบลวังเย็น อาเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 0.84
14. ซ่อมเสริมคอนกรีตดาดคลองส่งน้าสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.530220 ถึง กม.
560353 ตาบลคลองตาคต อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 5.54
15. ซ่อมแซมสะพานคสล. (สายใหญ่บางปุา)กม.20470 ตาบลบางปุา อาเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 0
4.1.16 โครงการส่งน้าและบารุงรักษาดาเนินสะดวก โดย วศ.คบ.ดาเนินสะดวก
ผลการดาเนินงานและการเบิกจ่ายที่ต่ากว่าแผนร้อยละ 30 จานวน 11 รายการ
1. บริหารการส่งน้า โครงการส่งน้าและบารุงรักษาดาเนินสะดวก ตาบลดาเนินสะดวก
อาเภอดาเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 23.88
2. บ ารุ งรั กษาคลองส่ งน้ าสายซอย โครงการส่ งน้ าและบ ารุ งรั กษาด าเนิ นสะดวก
ตาบลโรงเข้ อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 24.01
3. บารุ งรักษาคลองส่งน้าสายใหญ่ โครงการส่งน้าและบารุงรักษาดาเนินสะดวก
ตาบลโรงเข้ อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 23.88
4. ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองท่าคา โครงการส่งน้าและบารุงรักษา
ดาเนินสะดวก ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 0
5. ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองเต่าดา โครงการส่งน้าและบารุงรักษา
ดาเนินสะดวก อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 0
6. ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองราษฎร์เจริญ โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาดาเนินสะดวก อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 0
7. ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองวัว โครงการส่งน้าและบารุงรักษา
ดาเนินสะดวก ตาบลโรงเข้ อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 0
8. ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองหลวง โครงการส่งน้าและบารุงรักษา
ดาเนินสะดวก ตาบลอาแพง อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 0
9. ซ่อมแซม ปตร.บางนกแขวก โครงการส่งน้าและบารุงรักษาดาเนินสะดวก
ตาบลบางนกแขวก อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 25.05
10. ซ่อมแซมระบบ เปิด -ปิด บาน ปตน.บางนกแขวก โครงการส่ งน้าและ
บารุงรักษาดาเนินสะดวก ตาบลบางนกแขวก อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 13.82
11. ซ่อมแซม เครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ สถานีสูบน้าบางยาง โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาดาเนินสะดวก ตาบลคลองตัน อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 0.70

4.1.17 โครงการ...

-194.1.17 โครงการส่งน้าและบารุงรักษาบางเลน โดย วศ.คบ.บางเลน
ผลการดาเนินงานและการเบิกจ่ายที่ต่ากว่าแผนร้อยละ 30 จานวน 31 รายการ
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 0 ปัญหาอุปสรรค อยู่ระหว่างจัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ผผง.ชป.13
กล่าวเพิ่มเติม ขอให้โครงการเร่งรัดดาเนินการตามแผนให้พ้นเดือน มีนาคม 2561
4.1.18 สานักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้าเพื่อเกษตรกรรมที่ 27 โดย ผจจ.27
ผลการดาเนินงานและการเบิกจ่ายที่ต่ากว่าแผนร้อยละ 30 จานวน 3 รายการ
ผลงานร้อยละ 24 ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 32.85 ตอนนี้กาลังเร่งรัดดาเนินการ
4.1.19 สานักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้าเพื่อเกษตรกรรมที่ 28 โดย ผจจ.28
ผลการดาเนินงานและการเบิกจ่ายที่ต่ากว่าแผนร้อยละ 30 จานวน 1 รายการ
เป็ น งานจ้ างเหมางานจั ดระบบน้ าโครงการส่ งน้ าและบ ารุ งรั กษานครปฐม คลอง 1ข-5ซ ระยะ 4 วงเงิ น
400,999,000 บาทผลการเบิกจ่ายร้อยละ 0 ตอนนี้กาลังเร่งรัดดาเนินการ
4.1.20 ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก โดย ผอช.ภาคตะวันตก
ไม่ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
4.1.21 สถานีทดลองการใช้น้าชลประทานที่ 9 ท่าม่วง โดย ทน.9 บอ.
ไม่มีงบประมาณในการก่อสร้าง แต่ได้รับงบประมาณในการวิจัย จานวน 2 รายการ
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 30
4.1.22 ฝุายเครื่องจักรกลรถขุดที่ 6 โดย คข.6 คก
ได้ รั บ เงิ น งบประมาณ 19,200,000 บาท งานดิ น 1,005,000 คิ ว
งานที่รับผิดชอบ 4 รายการงาน 25 คลอง
1. โครงการส่งน้าและบารุงรักษานครชุม จานวน 1 คลอง ผลงานร้อยละ 98
2. โครงการส่งน้าและบารุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา จานวน 6 คลอง ผลงานร้อยละ 26
3. โครงการส่งน้าและบารุงรักษาพนมทวน จานวน 10 คลอง ผลงานร้อยละ
43 ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 33
4. โครงการส่งน้าและบารุงรักษาสองพี่น้อง จานวน 8 คลอง ผลงานร้อยละ
23 ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 26
4.1.23 ฝุายเครื่องจักรกลเรือขุดและเรือกาจัดวัชพืชที่ 6 โดย คร.6 คก
งานขุดลอกคลอง 3 โครงการ ได้รับเงินงบประมาณ 15,880,000 บาท
งานดิน 534,747 คิว ผลงานรวมร้อยละ 32 ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 40
งานกาจั ดวัช พืช 11 คลอง ได้รับงบประมาณ 2,924,500 บาท ปริมาณ
วัชพืช 144,440 ตัน ผลงานยังไม่มี อยู่ระหว่างรอเครื่องจักร ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 80 งานกาจัดวัชพืชที่ขอ
สนั บสนุน เครื่องจั กรเข้ามาของโครงการส่งน้าและบารุงรักษากาแพงแสน ปตร.บางปลา ท่าสาร-บางปลา
ผลงานร้อยละ 100 โครงการส่งน้าและบารุงรักษาบางเลน คลอง 2 ซ้าย ท่าสาร-บางปลา ผลงานร้อยละ
100 โครงการส่งน้าและบารุงรักษาพนมทวน คลอง D9 ผลงานร้อยละ 100 ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการ
ดาเนินงาน
4.1.24 ฝุายเครื่องจักรกลก่อสร้างงานดินที่ 6 โดย คส.6 คก
ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
4.1.25 ฝุาย...

-204.1.25 ฝุายสารวจทาแผนที่ทางพื้นดินที่ 13 สานักสารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
โดย ผด.13 สธ.
โครงการที่รับผิดชอบ 1 รายการ คือ อาคารทดน้าบ้านสวนผึ้งและระบบส่งน้า
ผลงานร้อยละ 95 ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 80 ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
4.1.26 ฝุายจัดหาที่ดินที่ 5 ส่วนจัดหาที่ดินที่ 3 โดย จด.5/3 มด.
มีงานที่รับผิดชอบ 1 รายการ คือ โครงการอ่างเก็บน้าห้วยลาทราย ผลการ
เบิ กจ่ ายร้อยละ 48 มีการเบิ กจ่ ายเพิ่มเติมอยู่ระหว่างรอประชุมคณะกรรมกาหนดราคาค่าตอบแทนเพื่อ
ทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 และเร่งดาเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามกาหนด
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.2 แผน – ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดย ตป.ชป.13
4.2.1 ผลการเบิ กจ่ ายส านั กงานชลประทานที่ 13 ผลการเบิ กจ่ ายงบรายจ่ ายลงทุ น
(พ.ร.บ. 25๖1) ของ สชป.13 (ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561) ผลการ
เบิกจ่ายของกรมชลประทาน ร้อยละ 18.89 สชป.13 เปูาหมายรัฐบาลไตรมาส 2 ร้อยละ 43.11 ปัจจุบัน
สชป.13 อยู่ที่ร้อยละ 18.28
4.2.2 ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายโครงการ
สชป.13 (ข้อมูล GFMIS ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561) ในภาพรวมเบิกจ่ายได้ร้อยละ 18.55 ซึ่งไตรมาส 1
จะต้องได้ ร้อยละ 31.45
4.2.3 ผลการดาเนินการบันทึกข้อมูลระบบติดตามออนไลน์ (งบ พรบ.)

4.2.4 ระบบ...

-214.2.4 ระบบติดตามออนไลน์ (งบ พรบ.) ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันที่
19 กุมภาพันธ์ 2561

ผส.ชป.13
กล่าวเพิ่มเติม ในการประชุมครั้งต่อไปขอให้ ตป.ชป.13 ตัดรายการพวกค่าแรง เอาเฉพาะที่มี
ปัญหาในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง และการก่อสร้าง
มติที่ประชุม

รับทราบและดาเนินการ
4.3 รายงานสถานการณ์น้า โดย ผจบ.ชป.13
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงประจาวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค
ตะวันออก ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีอากาศร้อนกับมีฝนฟูาคะนองเกิดขึ้นบางพื้นที่
สาหรับภาคเหนือตอนบนยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้ า ส่วนภาคใต้มีฝนตกได้ ขอให้ประชาชนบริเวณ
ประเทศไทยตอนบนดู แลสุ ข ภาพเนื่ อ งจากสภาพอากาศที่ เปลี่ ย นแปลงไว้ด้ ว ย อนึ่ ง ในช่ว งวั นที่ 21-24
กุมภาพันธ์ 2561 ประเทศไทยจะมีพายุฝนฟูาคะนองเกิดขึ้นในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 2-4
องศาเซลเซียสกับมีลมแรง โดยเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ส่วนภาคอื่นๆ
จะได้รับ...

-22จะได้รับผลกระทบในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 สาหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟูาคะนอง
และมีฝนตกหนักบางแห่ง ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกาลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปก
คลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะมีกาลังแรงขึ้น ทาให้ภาคใต้
มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเล อันดามันมีกาลังปานกลางโดยมี
คลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
สรุปการคาดการณ์สภาพอากาศ 7 วันข้างหน้า ช่วงวันที่ 20 – 26 กุมภาพันธ์ 2561
ในช่วงวันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2561 บริเวณประเทศไทยจะมีฝนฟูาคะนองเกิดขึ้นกับ
มีฝนตกหนักบางแห่งกับมีลมกระโชกแรงในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียสโดยจะ
เริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกจะได้รับผลกระทบในระยะ
ต่อไป สาหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนตกหนักบางแห่ง สาหรับภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตก
หนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร หลังจากนั้นในช่วงวันที่
25-26 กุมภาพันธ์ 2561 บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น กับมีหมอกในตอนเช้า
ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2561 ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าว
หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และปูายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง ในขณะเกิดฝนฟูาคะนอง ลมกระโชก
แรง และเกษตรกรควรระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย
สถานการณ์น้า เขื่อนวชิราลงกรณ และเขื่อนศรีนครินทร์ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
1. เขื่อนวชิราลงกรณ น้าไหลเข้า
2.50 ล้านลูกบาศก์เมตร
น้าใช้การ 3,226.22 ล้านลูกบาศก์เมตร ร้อยละ 55.17
2. เขื่อนศรีนครินทร์ น้าไหลเข้า
3.79 ล้านลูกบาศก์เมตร
น้าใช้การ 4,928.54 ล้านลูกบาศก์เมตร ร้อยละ 65.89
ปริมาณน้าต้นทุน และแผนการระบายน้าช่วงฤดูแล้ง ปี 2560/61

แผน...

-23-

แผน – ผล การระบายน้า

แผนผลการเพาะปลู ก พื ช ในช่ ว งฤดู แ ล้ ง ปี 2560/2561 ข้ อ มู ล ณ วั น ที่
14 กุมภาพันธ์ 2561

วาระที่ 5

เรื่องเพื่อพิจารณา
ไม่มี

วาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ
6.1 กรมมี ห นั ง สื อที่ สบค.2926 ลงวั นที่ 19 กุ มภาพัน ธ์ 2561 จัด โครงการประชุ ม
เชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวางแผนการปรับปรุงบารุงรักษาโครงการชลประทาน เพื่อมุ้งเน้นสู่ RID Number 1 ซึ่ง
สอดคล้ อ งกั บ งานที่ ผส.ชป.13 ได้ น าเสนอเกี่ ย วกั บ การเดิ น ส ารวจระบบชลประทาน Walk Through
กลุ่มเปูาหมาย ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 ซึ่งกิจกรรมนี้จะแบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 วันที่ 8 มีนาคม 2561 โดยอธิบดีกรมชลประทาน เรื่องแนวทางการปฏิบัติงาน
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านบริหารจัดการน้า
1) เวลา 09.00-09.30 น. แนวทางการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นนโยบาย
ด้านบริหารจัดการน้า
6.1.2) เวลา...

-242) เวลา 09.30-10.30 น. แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน
Rid Number one ด้านบารุงรักษา โดย รองอธิบดีฝุายบารุงรักษา
3) เวลา 10.30 - 12.00 น. ความรู้ เ ดี ย วกั น การประเมิ น โครงการ โดย
รองศาสตร์จารย์ ดร. วราวุฒิ วุฒิวานิช ม.เกษตรศาสตร์ และมีการประเมินผลโครงการอย่างรวดเร็ว โดย
นายณเรศ สมบูรณ์
4) เวลา 14.30 - 16.00 น. เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น ส ารวจระบบชลประทาน
“Walk Through” โดย นายวรวิทย์ สุราอิน และ นายเจนศักดิ์ หริปิติ
ช่วงที่ 2 วันที่ 9 มีนาคม 2561 เป็นการฝึกปฏิบัติการประเมินโครงการอย่างรวดเร็ว โดย
วิธีการดาเนินสารวจระบบชลประทาน Walk Through และเกี่ยวกับการประเมินผลโครงการทั้งวัน
กลุ่ ม เป้ า หมาย วั น ที่ 8 มี น าคม 2561 ผส.ชป.13 - 17 ผู้ อ านวยการส่ ว นแผนงาน
ผู้อานวยการโครงการชลประทาน ผู้อานวยการส่งน้าและบารุงรักษา วศ. หรือ จน.ทุกโครงการ วันที่ 9 มีนาคม
2561 วศ. จน. ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 จะนารายชื่อเสนอ ผส.ชป.13 ลงนามบุคคลที่จะต้องเข้าร่วม
โครงการ และจะแจ้ง ให้โครงการทราบในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ที่มีรายชื่อต้องเข้าไปกรอกข้อมูลผู้
อบรมออนไลน์ระบบจะเปิดและปิด ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
6.2 หลักเกณฑ์การคัดเลือก Smart Farmer ด้านบริหารจัดการน้า ( RID SF )
คุณสมบัติ Smart Farmer ด้านการบริหารจัดการน้า
๑) เป็น Smart Farmer ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร
๒) เป็นสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้าชลประทาน ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยกรมชลประทาน
๓) เป็นประธานกลุ่ม หรือ คณะกรรมการ หรือ อาสาสมัครชลประทานที่ได้รับ การขึ้นทะเบียน
โดยกรมชลประทาน
1. หลักเกณฑ์การคัดเลือก
การคัดเลือก Smart Farmer ด้านบริ หารจัดการน้า ( RID SF) คัดเลือกจากเกษตรกร
ที่มีคุณสมบัติตามข้างต้น และอยู่ ในกลุ่มบริหารการใช้น้าชลประทาน สมาคมผู้ใช้น้าชลประทาน และสหกรณ์
ผู้ใช้น้าชลประทาน จากสานักงานชลประทานที่ ๑ – ๑๗ จานวน ๑๗ คน โดยมีขั้นตอนการคัดเลือก ดังนี้
๑) ฝุายเลขาฯ โดยกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (กสช.) จัดการประชุม
คณะทางานขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer ด้านบริหารจัดการน้า เพื่อรับรองร่างคุณสมบัติตัวบ่งชี้
และหลักเกณฑ์การคัดเลือก Smart Farmer ดีเด่น
๒) แต่งตั้งคณะกรรมการระดับสานักงานชลประทาน เป็นผู้ดาเนินการคัดเลือก
๓) ฝุายเลขาฯ โดย กสช. ดาเนินกาขอข้อมูลเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer ที่ขึ้น
ทะเบียนแล้วของกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อนามาใช้ประกอบการดาเนินงาน
๔) ฝุ า ยเลขาฯ โดย กสช. จั ด ประชุ ม เพื่ อ ชี้ แ จงและท าความเข้ า ใจเบื้ อ งต้ น
ในการคัดเลือก RID SF

5) คณะกรรมการ...

-25๕) คณะกรรมการระดับ สชป. ดาเนินการคัดเลือก RID SF สชป.ละ ๒ คน ให้ดาเนินการดังนี้
๕.๑) การคัดเลือก Smart Farmer ด้านบริหารจัดการน้า (RID SF) ระดับโครงการ
- กสช.แจ้งรายชื่อ Smart Farmer รายจังหวัดให้แก่โครงการต่าง ๆ
- โครงการชลประทาน / โครงการส านั ก ตรวจสอบรายชื่ อ
Smart Farmer ที่ขึ้นทะเบียนแล้ว ของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่มีภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่ชลประทาน
๕.๒) การคัดเลือก Smart Farmer ด้านบริหารจัดการน้า (RID SF) ระดับ
สานักงานชลประทาน
- คัดเลือกผู้แทน RID SF ระดับสานักงานชลประทาน จานวน ๒ คน
(ตัวจริง ๑ คน สารอง ๑ คน) โดยเรียงลาดับตามคะแนน ที่ได้จากเกณฑ์การให้คะแนน ซึ่งคนที่ได้คะแนนสูงสุด
จะได้เป็นตัวจริงส่วนคนที่ได้คะแนนรองลงมาจะเป็นอันดับสารอง (แทนตัวจริง กรณีตัวจริงไม่สามารถไปได้)
๖) การคัดเลือก Smart Farmer ด้านบริหารจัดการน้า ( RID SF ) ระดับกรมฯ
- กสช.ดาเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อม RID SF ที่
ผ่านการคัดเลือกระดับสานักงานชลประทาน จานวน ๓๔ คน
๗) ฝุายเลขาฯ โดย กสช.ดาเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม RID SF
2.การคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้าชลประทานดีเด่นประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะทางานดาเนินการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ โครงการส่งน้าและบารุงรักษา /โครงการ
ชลประทานและคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้าดีเด่น ระดับสานักงานชลประทาน
องค์ประกอบ
๑ ผู้อานวยการสานักงานชลประทาน
ประธานคณะทางาน
๒ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน
รองประธานคณะทางาน
( ด้านการพัฒนาแหล่งน้าและจัดการน้าในพื้นที่ลุ่มน้าสานักงานชลประทาน )
๓ ผู้อานวยการส่วนแผนงาน
คณะทางาน
๔ ผู้อานวยการส่วนบริหารจัดการน้าและบารุงรักษา
คณะทางาน
๕ หัวหน้าฝุายบริหารจัดการน้า
เลขานุการ
๖ หัวหน้าฝุายส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้า
ผู้ช่วยเลขานุการ
อานาจหน้าที่
๑ ดาเนินการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้าและบารุงรักษา
โครงการชลประทาน และฝุ ายส่ งน้ าและบารุงรักษา ในแต่ละโครงการตามหลั กเกณฑ์ที่กาหนด พร้อมทั้ง
จัดลาดับคะแนนของโครงการฯ และฝุายส่งน้า ฯ
๒ ดาเนินการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้าชลประทาน ในแต่ละโครงการตามรูปแบบ
ที่กาหนด พร้อมทั้งจัดลาดับคะแนนของสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้าชลประทาน
๓ สรุปผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้าและบารุงรักษา
โครงการชลประทาน และฝุายส่งน้าและบารุงรักษา เสนอคณะทางานดาเนินการประเมินการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการโครงการส่งน้าและบารุงรักษา / โครงการชลประทาน และฝุายส่งน้าและบารุงรักษา ระดับภาค
ภายในระยะเวลาที่กาหนด

4 สรุปผล...

-26๔ สรุปผลการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้าชลประทาน เสนอคณะทางานดาเนินการ
ประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้าและบารุงรักษา / โครงการชลประทาน และคัดเลือก
สถาบันเกษตรหรผู้ใช้น้าชลประทานดีเด่น ภายในระยะเวลาที่กาหนด
3. การประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้าและบารุงรักษา
โครงการชลประทานและฝ่ายส่งน้าและบารุงรักษาปี พ.ศ. ๒๕๖๒
กรอบเวลาการประเมิน
1. ฝุายส่งน้าฯ และโครงการฯ จัดทาเอกสารภายใน วันที่ ๓ มีนาค ๒๕๖๑
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวหน้าฝุายส่งน้าและบารุงรักษา เพื่อให้ความรู้วิชาการในการ
จัดทาเอกสารการประเมินฝุายส่งน้าและบารุงรักษา จานวน ๖๐ คน ระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน – ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
3. คณะทางานระดับ สชป. ประเมินฯ และส่งผลการประเมินฯ ให้คณะทางานฯ ระดับ
ภาค ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ทั้งนี้ฝุายส่งน้าฯ และโครงการฯ ที่ไม่ได้เป็นตั วแทน สชป. ให้ส่งเล่ม
เอกสารการประเมินฯ ในรูปแบบ Digital ( PDF ) ที่ฝุายเลขาคณะอนุกรรมการฯ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑
4. อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวหน้าฝุายส่งน้าและบารุงรักษา ที่ผ่านการประเมินฯ และเป็น
ตัวแทนระดับ สชป. จานวน ๓๔ คน ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
5. คณะท างานฯ ระดับภาค ประเมิน ฯและส่ งผลให้ ค ณะอนุกรรมการฯ ภายในวัน ที่
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ฝุายส่งน้าฯ และโครงการฯ ที่เป็นตัวแทนระดับ สชป.ให้ส่งเอกสารการประเมิน ดังนี้
5.1 ฝุายส่งน้าฯ และโครงการฯ ที่ผ่านการประเมินฯ ระดับภาค แต่ไม่ได้รับการประเมิน
เป็นอันดับหนึ่งของภาค ให้ส่งเล่มเอกสารการประเมินฯ ที่เป็นรูปเล่ม จานวน ๑เล่ม พร้อม Digital Flies ( PDF )
ที่ฝุายเลขาคณะอนุกรรมการ ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
5.2 ฝุายส่งน้าฯ และโครงการฯ ที่ผ่านการประเมินฯ ระดับภาคและมีผลงานโดดเด่น
ได้รั บการประเมิน เป็ นอั น ดับ หนึ่ งของภาค ให้ส่ งเล่มเอกสารการประเมินฯ ที่เป็นรูปเล่ม จานวน ๑๓ เล่ ม
พร้อม Digital Flies ( PDF ) ที่ฝุายเลขาคณะอนุกรรมการ ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
6. คณะอนุกรรมการฯ ออกไปประเมินฯฝุายส่งน้าฯ ช่วงระหว่าง ๑ กรกฎาคม 2561
ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
7. โครงการฯเข้ามานาเสนอการประเมินฯ ให้คณะอนุกรรมการฯ ที่กรมชลประทานสามเสน
ช่วงระหว่างวันที่ ๓ - ๗ กันยายน ๒๕๖๑
8. สรุปผลและเสนอผลการประเมินฯ ให้กรมฯทราบ ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑
ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร “เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้าและบารุงรักษา /
โครงการชลประทาน” (มกราคม ๒๕๖๑) ได้ที่เว็บไซต์ ฝุายพัฒนาการบริหารจัดการน้าส่วนบริหารจัดการน้า
สานักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยาที่ http://water.rid.go.th/waterm/template/manager/project&MOA 62.html
ผส.ชป.13
กล่าวเพิ่มเติมดังนี้
1. ผผง.ชป.13 รายการที่จะมีการโอนเปลี่ยนแปลงขอให้ทาบาลานต์ในสานักงานไปก่อน
เช่น โครงการที่เร่ งด่ว นหรื อ งานในนโยบายทาเสนอแบบเพิ่มไปลดไปในส่ ว นของบาลานต์ เช่น นครปฐม
ที่รายการยังไม่ได้เงินก็บาลานต์ไปเพื่อจะได้เป็นยอดในสานัก
2. ในช่วงวันที่ 5-6 มีนาคม 2561 จะมี ครม. สัญจรจังหวัดเพชรบุรี ขอให้แต่ละโครงการ
เตรียมข้อมูลและสแตนบายในช่วงวันดังกล่าว
3. นายก...

-273. นายกรั ฐ มนตรี เรื่องไทยนิย มยั่ง ยืนขอให้ ไปศึกษาและเป็นนโยบายรัฐ บาลจะต้อ ง
ติดตามในการลงพื้นที่
รอง ผส.ชป.13 กล่าวเพิ่มเติมดังนี้
1.เรื่องไทยนิยมยั่งยืนขอให้ส่งคาสั่งของแต่ละโครงการว่าได้เข้าไปร่วมกับโครงการไทยนิยม
ยั่งยืนในระดับไหน ขณะนี้ได้รับของโครงการชลประทานกาญจนบุรี และสมุทรสงครามเท่านั้น
2.ขอให้โครงการใดก็ตามที่ได้เข้าร่วมโครงการไทยนิยมยั่งยืนในช่วง 21 กุมภาพันธ์ 2561
ถึง กลางเดือนมีนาคม ฝากไว้เพื่อมีผลงานในครั้งที่ 1 ร่วมอย่างไรมีอะไรเข้าไปร่วมต้อ งร่วมเพราะเป็นนโยบาย
ของ อธช. ขอผลงานด้วยจะได้เป็นผลงานของ สชป.13
3. การประเมิน สบ. ขอให้ สบ.ทุกโครงการ ส่งเล่มให้สานัก ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561
4. จากการประชุม KM (work manual) ขอให้โครงการส่งรายชื่อคณะทางาน และเลขานุการ
ภายในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อจะได้จัดทาคาสั่งต่อไป
5.คารับรอง ตัวชี้วัด เล่มขาวคาดเขียวพื้นที่และประโยชน์ ชป.3
ผผง.ชป.13
กล่าวเพิ่มเติมดังนี้
1. งบประมาณ ปี 2562 ส่วนแผนงาน ได้ทาปฏิทินงบประมาณโดยเอาข้อมูลจากสานัก
งบประมาณให้กับโครงการแล้วขณะนี้อยู่ในช่วงจัดทางบประมาณ ซึ่งในช่วงวันที่ 26 มกราคม 2561 – 5 เมษายน 2561
สานักงบประมาณจะพิจารณาจัดทางบประมาณรายจ่ายขอให้โครงการที่ ยังไม่มีประมาณการ ขอให้เร่ง รั ด
ดาเนินการให้เรียบร้อย
2. การรอกลั่นกรองงบประมาณในช่วงวันที่ 7 มิถุนายน 2561 – 7 กันยายน 2561
และ วันที่ 30 สิงหาคม 2561 การกลั่นกรองงบประมาณ ฝุายบัญญัติจะพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวาระที่ 2 และ 3 ซึ่งถ้าผ่านก็จะดาเนินการจัดหาได้และส่วนแผนงาน จะให้
โครงการ กรอกข้อมูลว่าแต่ละช่วงทาอะไรบ้าง จัดทาประมาณการ อนุมัติประมาณการ จัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้าง
TOR ได้กาหนดแนวทางไว้ และเร่งรัดการจัดทาประมาณการโดยด่วน
3. ขอติดตามประมาณการ ของงบกลางกับงบเพิ่มเติมปี 2561 ล่ าสุ ด งบเพิ่มเติมงบ
เพิ่มเติมปี 2561 ได้มาอีก 4 รายการ ขอให้ โ ครงการส่ งน้าและบารุงรักษาราชบุรีฝั่ งซ้ายตรวจสอบด้ว ย
ว่างานซ้าซ้อนกับงบกลางที่เคยได้รับมาแล้วหรือยัง
4. ของบประมาณซ่อมแซมและบารุงรักษา ขอให้ โครงการเร่งรัดจัดทาประมาณการโดยมี
หลักการดังนี้
4.1) วงเงินเป็นวงเงินค่าแรงประมาณ 800,000 โดยจ้างเกษตรกรที่ขึ้นบัญชีผู้ยากไร้
4.2) ในวงเงิน 800,000 ไม่รวมประกันสังคมเพราะฉะนั้นประกันสังคมจะไปอยู่ใน
วงเงิน 200,000 สิ่งที่จาเป็นคือจานวนคนกาหนดมา 7,520 คน จานวนวัน ต้องระบุกิจกรรมในประมาณการ
ด้วยว่าจะทาอะไร เช่น ขุดลอกตะกอนกาจัดวัชพืช หรืองาน ใช้แรงงาน ส่งกรมภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
มติที่ประชุม

รับทราบและดาเนินการ

เลิกประชุมเวลา 17.15 น.

นางสาวณัฐกันต์ น้าเพชร ผู้จดรายงานการประชุม
นายเอกวิทย์ ก้านเหลือง ผูต้ รวจรายงานการประชุม

