รายงานการประชุมสานักงานชลประทานที่ 13
ครั้งที่ 6/2561
วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานชลประทานที่ 13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ผู้มาประชุม
นายเสริมชัย
นายไพศาล
นายสุภรัตน์
นายไพรัตน์
นางสาวกิติยา
นายนคร
นางอรทัย
นายสมศักดิ์
นายพงษ์ศักดิ์
นายสุพัฒน์
นายสมชาย
นายสุชาติ
นายสุรชัย
นายประศาสน์
นายภราดา
นายกิติพงษ์
นายฐิติพงษ์
นายวิเชียร
นายพงศกร
นายฉัตรชัย
นายไพลิน
นายคณิต
นายวุฒิชัย
นายอานนท์
นายสมพงษ์
ว่าที่ ร.ต.สิงห์ควร
นายอานาจ
นายศุภชัย
นายไชยวัฒน์

เซียวศิริถาวร
พงศ์นรภัทร
โกสุมาภินันท์
ทับประเสริฐ
เกียรตินรากร
พริ้งเพริด
ธรรมศิริ
ทรงแสงจันทร์
ฤทธิสมิต
ศรีไพรวรรณ
เตียวเจริญกิจ
กาญจนวิลัย
นานาผล
สุขอินทร์
มีอาพล
รักจรรยา
โสภณางกูร
เจริญศรี
อุตตนางกูร
มีแสน
นุชถาวร
ชินวงศ์
ขาวประภา
ยิ้มแก้ว
ศรัณยุตานนท์
กันยะมี
อรุณจิตน์
เม่งพัด
คุณวัฒนานนท์

ผส.ชป.13
ประธานที่ประชุม
รอง ผส.ชป.๑๓
ผวศ.ชป.13
ผจบ.ชป.13
แทน ผผง.ชป.13
ผคก.ชป.13
ฝบท.ชป.13
วศ.13 พก. แทน ผสก.13
ผคส.13
ผคป.กาญจนบุรี
ผคป.นครปฐม
ผคป.ราชบุรี
ผคป.สมุทรสงคราม
ผคบ.ท่ามะกา
ผคบ.พนมทวน
วศ.คบ.สองพี่น้อง แทน ผคบ.สองพี่น้อง
ผคบ.กาแพงแสน
ผคบ.นครชุม
ผคบ.แม่กลอง
แทน ผคบ.ราชบุรีฝั่งขวา
ผคบ.ดาเนินสะดวก
ผคบ.บางเลน
ผจจ.27
จด.5/3 มด.
สร.รว.13
แทน คร.6 คก.
แทน คส.6 คก.
ทน.9 บอ.
วศ.คป.กาญจนบุรี
30 นาย...
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

นายปิยะพล
นายสุทิน
นายอัครพงษ์
นายประพันธ์
นายเจริญศักดิ์
นายสัมพันธ์
นายสุรศักดิ์
นางสาววราพร
นายพงษ์บริบูรณ์
นายกิตติ์ชญชาต
นายวรสิทธิ์
นายพรชัย
นายวัฒนศักดิ์
นายวินัย
นายสมบัติ
นายชาตรี
นายประพันธ์
นายสุวิทย์
นายสมใจ
นายวีระศักดิ์
นายพันธุ์เทพ
นายธีรพงศ์
นายเกียรติพงษ์
นายสุรเชษฐ
นายสันติศักดิ์
นายวิรัตน์
นายบุญธรรม
นายเสนีย์
นายเอกวิทย์

พึ่งพิน
กลั่นบุศย์
เอกนิธิอัครภูดล
สพเสถียร
ทรัพย์ประดิษฐ
พิรกุลวานิช
แผ้วชมภู
ศรีจันทร์
กลางบุรัมย์
เสมคา
จิตรประทักษ์
ภู่พร้อมพันธุ์
วงศ์แก้ว
อุทัยแสน
วานิชชินชัย
วงษ์ชื่น
เดือนศิริรัตน์
สุขนิรันดร์
อินทร์พยุง
ทองมาก
โกมารกุล ณ นคร
ดีเสมอ
วาณิชย์เจริญ
รงค์พรรณ์
ศรีวารินทร์
บุญกล้า
ราชโสภา
คาเสมอ
ก้านเหลือง

1
2
3
4
5
6

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)
นายวิรัตน์
เจนจบ
นายศีลวัตร
สิงห์มณี
นายสุรยุทธ
สันตจิต
นายอดิศร
จาปาทอง
นายบรรจง
ภู่แก้ว
นายวสันต์
ดวงรัตน์

วศ.คป.นครปฐม
วศ.คป.ราชบุรี
วศ.คบ.ท่ามะกา
วศ.คบ.พนมทวน
วศ.คบ.นครปฐม
วศ.คบ.กาแพงแสน
วศ.คบ.นครชุม
แทน วศ.คบ.แม่กลอง
วศ.คบ.ราชบุรีฝั่งซ้าย
วศ.คบ.ดาเนินสะดวก
วศ.คบ.บางเลน
วศ.คส.13
จน.คป.กาญจนบุรี
จน.คป.นครปฐม
จน.คป.สมุทรสงคราม
จน.คบ.ท่ามะกา
จน.คบ.นครปฐม
จน.คบ.กาแพงแสน
จน.คบ.สองพี่น้อง
จน.คบ.นครชุม
จน.คบ.ราชบุรีฝั่งซ้าย
แทน จน.คบ.ราชบุรีฝั่งขวา
จน.คบ.ดาเนินสะดวก
จน.คบ.บางเลน
อบ.ชป.13
แทน ผง.ชป.13
ฟท.ชป.13
วค.ชป.13
ธก.ชป.13
ผคบ.นครปฐม
ผคบ.ราชบุรีฝั่งซ้าย
ผจจ.28
ผอช.ภาคตะวันตก
ผด.13 สธ.
คข.6 คก.
7 นาย...
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8
9
10
11
12
13
14

นายศานติพงษ์
นายพงษ์ศักดิ์
นายธีระ
นายนพรัตน์
นายเฉลิมวรรษ
นายชาญ
นายอานาจ
นายเสน่ห์

เดือนศิริรัตน์
ศรีสารากร
อุนทะอ่อน
กัณฑเจตน์
อินทรชัยศรี
แสงประภาเจริญ
ชูวงษ์
เขียวภักดี

วศ.คป.สมุทรสงคราม
วศ.27 จด.
จน.คป.ราชบุรี
จน.คบ.พนมทวน
จน.คบ.แม่กลอง
สป.ชป.13
บน.ชป.13
ปบ.ชป.13

1
2
3
4
5
6
7
8

ผู้เข้าร่วมประชุม
นายอภิวัฒน์
นายกิติศักดิ์
นางสาวกาไรทิพย์
นายศักรินทร์
นางสาววารุณี
นายพิเชษฐ์
นายสุรศักดิ์
นางสาวณัฐกันต์

สวัสดิ์ปุก
สว่างจิตต์
มากทอง
ทันสมัย
พิณพรหมราช
แสนยศ
สังเรกาญจน์
น้าเพชร

วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการ
นิติกร สชป.13
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นายช่างชลประทาน
คม.6 คร.
เจ้าพนักงานธุรการ

เริ่มประชุมเวลา 14.00น.
ประธาน

กล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1) ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ สชป.13 ที่ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนากรมชลประทาน
ครบรอบปีที่ 116 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ตามนโยบายของกรมชลประทาน
2) เดือนกรกฎาคม 2561 เป็นเดือนเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขอให้ติดตามนโยบายของกรมชลประทาน จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
1.2 แนะนาข้าราชการที่ย้ายมาปฏิบัติงานที่ สานักงานชลประทานที่ 13
1.2.1 นายสุ ร ชั ย น านาผล ต าแหน่ ง นายช่ า งชลประทานอาวุ โ ส ฝ่ า ยจั ด สรรน้ า
และปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้าและบารุงรักษานครศรี ธรรมราช สานักงานชลประทานที่ 15
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้าและปรับปรุงระบบชลประทาน ย้ายมาดารงตาแหน่งผู้อานวยการโครงการ
ชลประทานสมุทรสงคราม สานักงานชลประทานที่ 13 ตามคาสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 669/2561 ลงวันที่
9 พฤษภาคม 2561
1.2.2 นายศุภชัย เม่งพัด ตาแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชานาญงาน สถานีทดลองการใช้น้า
ชลประทานที่ 6 (เพชรบุรี) ส่วนการใช้น้าชลประทาน สานักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา ย้ายมาดารงตาแหน่ง
เจ้าพนักงานการเกษตรชานาญงาน สถานีทดลองการใช้น้าชลประทานที่ 9 (ท่าม่วง) ส่วนการใช้น้าชลประทาน สานักบริหารจัดการน้า
และอุทกวิทยา ปฏิบัติหน้าทีห่ ัวหน้าสถานี ตามคาสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 28/12/2561 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2561
1.2.3 นางสาว...

-41.2.3 นางสาวรัตติกาล ชอบคุย ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ฝ่ายการศึกษา สานักงาน
เขตบางรัก ย้ายมาดารงตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สานักงานชลประทานที่ 13 ตามคาสั่ง
กรมชลประทาน ที่ ข 234/2561 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
1.2.4 นายกิติศักดิ์ สว่างจิตต์ ตาแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน กลุ่มงานส่งเสริม
การมีส่วนร่วม กองนโยบายและแผนงานสานักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ย้ายมาดารงตาแหน่งเจ้าพนักงาน
ธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป สานักงานชลประทานที่ 13 ตามคาสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 775/2561
ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
1.3 แนะนาข้าราชการที่บรรจุใหม่ ตามประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
1.3.1 นางสาววราพร ศรีจันทร์ ตาแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติงาน ฝ่ายวิศวกรรม
โครงการส่งน้าและบารุงรักษาแม่กลอง สานักงานชลประทานที่ 13
มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ประธานเสนอให้ ที่ ประชุ มพิ จารณารั บรองรายงานการประชุ ม ครั้ งที่ 5/๒๕๖1 เมื่ อวั นพุ ธที่
16 พฤษภาคม ๒๕๖1 ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/๒๕๖1 เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม ๒๕๖1

วาระที่ 3

ติดตามผลการประชุมตามมติครั้งที่แล้ว
3.1 หน้าที่ 9 วาระที่ 4.2 ผส.ชป.13 กล่าวเพิ่มเติม ข้อ 1 ให้ ตป.ชป.13 ทาหนังสือแจ้ง
โครงการขอทราบความก้าวหน้าของแบบตามรายชื่อที่ ผง.ชป.13 แจ้ง โดย ตป.ชป.13 รายงานความก้าวหน้า
ตป.ชป.13

อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและจะทารายงานสรุปอีกครั้ง

มติที่ประชุม

รับทราบ

3.2 หน้าที่ 9 วาระที่ 4.2 ผส.ชป.13 กล่าวเพิ่มเติม ข้อ 2 ให้ ผวศ.ชป.13 สรุปรายละเอียด
แบบเตรียมความพร้อมงานปี 2562 ที่ยังไม่ได้ดาเนินการและดาเนินการแล้ว รธร. สั่งการว่าเนื่องจากแต่ละปี
มีปัญหาเรื่องการเบิกจ่ าย และการเตรียมความพร้อม ในเดือนมิถุนายน รธร.จะประชุมเตรียมความพร้อม
งบประมาณปี 2562 โดย ผวศ.ชป.13 รายงานความก้าวหน้า
ผวศ.ชป.13 ชี้แจง ตามที่ส่ วนแผนงานได้ ทาหนั งสื อถึ งส่ วนวิศวกรรม ให้ ช่ วยตรวจสอบความพร้อมงาน
ตามร่าง พรบ. 62 ของ สชป.13 มีงานทั้งหมด 34 งาน มีความพร้อมของงานทั้งหมด 30 งาน ไม่พร้อมอยู่ 4 งาน
มีรายชื่องานทั้งหมด ดังนี้
1. โครงการก่อสร้างฝายทดน้าทุ่งสามพร้อมขุดลอก โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตาบลไทรโยค
อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี งานของโครงการชลประทานกาญจนบุรี มีแบบพร้อมดาเนินการ
2. ปรับปรุงสระเก็บน้า ศูนย์การเรียนรู้พนมทวน ตาบลหนองโรง อาเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี งานของโครงการชลประทานกาญจนบุรี ส่งแบบอนุมัติแล้วรอดาเนินการ
3. ขุดลอกคลองโดยรถขุดดาเนินการเอง คลองระบายน้าคลองร.1ขวา ตาคต - ดาเนินสะดวก
กม.0+000-กม.7+800 ต าบลบางแพ อ าเภอบางแพ จั ง หวั ด กาญจนบุ รี งานของโครงการส่ ง น้ าและ
บารุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย ยังไม่มีแบบ
4. ปรับปรุง...

-54. ปรับปรุงอาคารบังคับน้าปลายคลอง ตาบลถนนขาด อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม งานของ
โครงการชลประทานนครปฐม มีแบบพร้อมดาเนินการ
5. ประตูระบายน้า กม.5+530 ของคันกั้นน้าเค็มสายพรมแดน – บางนกแขวก ตาบลลาดใหญ่
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม งานของโครงการชลประทานสมุทรสงคราม ดาเนินการไม่ทัน
6. ประตูระบายน้ าทับเทียม ตาบลแพรกหนามแดง อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
งานของโครงการส่งน้าและบารุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา มีแบบพร้อมดาเนินการ
7. ปรับปรุงกาแพงป้องกันตลิ่งคลองระบายน้าโพหัก-บัวงาม (ตอนกลาง) ระยะที่ 4 ตาบลดอนใหญ่
อาเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี งานของโครงการส่งน้าและบารุงรักษานครชุม มีแบบพร้อมดาเนินการ
8. ปรับปรุงระบบท่อส่งน้าอ่างเก็บน้าบ้านประไรโหนก ระยะ 2 ตาบลหนองลู อาเภอสังขละบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี งานของโครงการชลประทานกาญจนบุรี มีแบบพร้อมดาเนินการ
9. ปรับปรุงระบบท่อส่งน้าอ่างเก็บน้าพุตะเคียน ตาบลสมเด็จเจริญ อาเภอหนองปรือ จังหวัด
กาญจนบุรี งานของโครงการชลประทานกาญจนบุรี มีแบบพร้อมดาเนินการ
10. ฝายบ้านทุ่งมะขามเฒ่าพร้อมขุดลอก ตาบลกลอนโด อาเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
งานของโครงการก่อสร้าง มีแบบพร้อมดาเนินการ
11. ฝายบ้านเขาหนาม ตาบลด่านทับตะโก อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี งานของโครงการก่อสร้าง
มีแบบพร้อมดาเนินการ
12. ฝายบ้ า นหนองบางพร้ อ มระบบส่ ง น้ า ต าบลสวนผึ้ ง อ าเภอสวนผึ้ ง จั ง หวั ด ราชบุ รี
งานของโครงการก่อสร้าง มีแบบพร้อมดาเนินการ
13. ฝายบ้ านแปดเหลี่ ยมพร้อมระบบส่ งน้า ตาบลสวนผึ้ ง อาเภอสวนผึ้ ง จังหวัดราชบุ รี
งานของโครงการก่อสร้าง มีแบบพร้อมดาเนินการ
14. ประตู ร ะบายน้ าของคั น กั้ น น้ าเค็ ม สายอั ม พวา กม.15+314 และ 16+230
ตาบลแพรกหนามแดง อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม งานของโครงการชลประทานสมุทรสงคราม
เป็นงานซ่อมแซม ใช้แบบเดิมดาเนินการ
15. ประตู ร ะบายน้ าของคั นกั้ น น้ าเค็ ม สายพรมแดน-บางนกแขวก กม.19+562 และ
กม.20+380 ตาบลบางช้าง,บางพรหม อาเภออัมพวา,บางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม งานของโครงการ
ชลประทานสมุทรสงคราม เป็นงานซ่อมแซม ใช้แบบเดิมดาเนินการ
16. ประตูร ะบายน้ าคลองตาเพลิ น ตาบลท่าไม้ อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
งานของโครงการส่งน้าและบารุงรักษานครปฐม มีแบบพร้อมดาเนินการ
17. ประตูระบายน้าคลองระบายน้าสายใหญ่ -ประดู่ กม.13+348 ตาบลแพรกหนามแดง
อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม งานของโครงการส่งน้าและบารุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา มีแบบพร้อมดาเนินการ
18. ปรับปรุงคันกั้นเจดีย์ ตาบลเจดีย์ อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี งานของโครงการส่งน้า
และบารุงรักษาสองพี่น้อง อยู่ระหว่างดาเนินการสารวจ
19. ปรั บ ปรุ งคลองส่ งน้าสาย 1 ขวา - 5 ซ้าย ตาบลท่ามะกา อาเภอ ท่ามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี งานของโครงการส่งน้าและบารุงรักษานครปฐม มีแบบพร้อมดาเนินการ
20. สถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้าบ้านด่านทับตะโก 2 ตาบลด่านทับตะโก อาเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี งานของโครงการชลประทานราชบุรี มีแบบพร้อมดาเนินการ
21. สถานี...

-621. สถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้าบ้านวังตาแวว ตาบลเกาะสาโรง อาเภอเมือง
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี งานของโครงการชลประทานกาญจนบุรี มีแบบพร้อมดาเนินการ
22. ท่อระบายน้าปากคลองหนองศาลา กม.2+200 ฝั่งขวา ตาบลบ้านเลือก อาเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี งานของโครงการส่งน้าและบารุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย มีแบบพร้อมดาเนินการ
23. ท่อระบายน้ าปากคลองสะแก กม.1+200 ฝั่ งซ้าย ตาบลบ้านเลื อก อาเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี งานของโครงการส่งน้าและบารุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย มีแบบพร้อมดาเนินการ
24. ทานบป้องกันน้าเค็มในเขตตาบลโรงเข้ 4 แห่ง ตาบลโรงเข้ อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัด
สมุทรสาคร งานของโครงการชลประทานสมุทร เป็นงานซ่อมแซม ใช้แบบเดิมดาเนินการ
25. ประตูระบายน้าคลองบางหลวง พร้อมเครื่องสูบน้า ตาบลท่าตลาด อาเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม งานของโครงการส่งน้าและบารุงรักษานครปฐม มีแบบพร้อมดาเนินการ
26. ประตูระบายน้าคลองต้นพลับ ตาบลนางตะเคียน อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
งานของโครงการส่งน้าและบารุงรักษาดาเนินสะดวก มีแบบพร้อมดาเนินการ
27. ประตูระบายน้ าคลองโพธิ์หั ก - บัว งาม ตาบลดอนคา อาเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
งานของโครงการก่อสร้าง มีแบบพร้อมดาเนินการ
28. อาคารบังคับน้าบ้านท่าไม้รวกพร้อมระบบส่งน้า ตาบลม่วงชุม อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
งานของโครงการก่อสร้าง มีแบบพร้อมดาเนินการ
29. ฝายทดน้าบ้านใหม่พัฒนา ตาบลหนองปลาไหล อาเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี
งานของโครงการก่อสร้าง มีแบบพร้อมดาเนินการ
30. ฝายบ้านเหียงงาม พร้อมระบบส่งน้า ตาบลหนองประดู่ อาเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
งานของโครงการก่อสร้าง มีแบบพร้อมดาเนินการ
31. ฝายทดน้าบ้านทุ่งกระบ่า ตาบลทุ่งกระบ่า อาเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี งานของ
โครงการก่อสร้าง มีแบบพร้อมดาเนินการ
32. ฝายบ้านน้าลาด ตาบลทุ่งกระบ่า อาเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี งานของโครงการ
ก่อสร้าง มีแบบพร้อมดาเนินการ
33. ฝายบ้ านหนองตาก้าย ตาบลหนองประดู่ อาเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี งานของ
โครงการก่อสร้าง มีแบบพร้อมดาเนินการ
34. แก้มลิงวังตาแวว ตาบลเกาะสาโรง อาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี งานของ
โครงการชลประทานกาญจนบุรี มีแบบพร้อมดาเนินการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.3 หน้ าที่ 11 วาระที่ 4.6.4 ผจบ.ชป.13 กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า งานของโครงการส่ งน้ า
และบ ารุ งรั กษาบางเลน และโครงการส่ งน้ าและบ ารุ ง รั กษานครปฐม ก าหนดเสร็ จ สิ้ น เดื อ นพฤษภาคม
ขอให้โครงการส่งน้าและบารุงรักษากาแพงแสนรับช่ว งต่อ และประสานงานกับทางฝ่ายเครื่องจักรกลเรือขุด
และเรือกาจัดวัชพืชที่ 6 ด้วย และให้ คร.6 คก. ทาแผนงานส่งให้กับ ผจบ.ชป.13 เพื่อจะได้แจ้งกับทางโครงการ
และผู้ร้องเรียนเรื่องเครื่องจักรในการลงพื้นที่ โดย ผจบ.ชป.13 รายงานความก้าวหน้า
ผจบ.ชป.13

ดาเนินการไปแล้วบางส่วน และจะรายงานให้ที่ประชุมทราบครั้งต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ
3.4 หน้าที่...

-73.4 หน้าที่ 11 วาระที่ 4.6.4 ผส.ชป.13 ให้โครงการตรวจสอบปริมาณวัชพืช ถ่ายรูป และ
ทาแผนงานรายงานมาให้ ผจบ.ชป.13 จะได้ทาหนังสือถึงสานั กเครื่องจักรกล และเชิญ รธบ.มาดูพื้นที่ที่ถูก
ร้องเรียน โดย ผจบ.ชป.13 รายงานความก้าวหน้า
ผจบ.ชป.13

ดาเนินการไปแล้ว และจะสาเนาเสนอ ผส.ชป.13 ทราบอีกครั้ง

มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบ
4.1 ส่วนบริหารจัดการน้าและบารุงรักษา โดย ผจบ.ชป.13
1. ข้อสั่งการรัฐมนตรี การพร่องน้าไม่เกิน 80% ของความจุภายในเดือน มิถุนายน
2561 และได้ให้คาตอบกับทางศูนย์ประมวลวิเคราะห์ สถานการณ์น้า กรมชลประทานตอนนี้ยังพร่องน้าไม่ได้
เนื่องจากอยู่ในช่วงต้นฤดูฝน
2. ข้อสั่ งการของกรม ให้ พร่องน้าอยู่ที่ 80% ของความจุ เนื่องจากได้ชี้แ จงไปแล้ ว
บางส่วน ตอนนี้ฝนทิ้งช่วง ขอให้โครงการชลประทานกาญจนบุรี และโครงการชลประทานราชบุรี ช่วยกาชับ
เจ้าหน้าที่ให้เร่งพร่องน้าให้เหลือไม่น้อยกว่า 80%
3. กรรมาธิการ ได้สอบถามโครงการส่งน้าและบารุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา และโครงการ
ส่งน้าและบารุงรักษาท่ามะกา คลอง 1 ขวา ที่เสียหายทาไมถึงไม่ได้ทาเรื่องซ่อมแซม และได้ชี้แจงว่าอยู่ในช่วงหารือ
ขอแจ้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่าตอนนี้ให้ชะลอน้าไว้ทางสานักจะซ่อมให้มีน้าใช้ในช่วงถึง 6 เดือน เมื่อแจ้งแล้ว
จะดาเนินการของบประมาณ และจะขอหารือนอกรอบกับโครงการส่งน้าและบารุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา และโครงการ
ส่งน้าและบารุงรักษาท่ามะกา มาชี้จุดเสียหาย พร้อมรูปถ่าย และจุดที่สาคัญในเรื่องของแบบ
4. งานชลประทานขนาดเล็ ก ขอให้ โ ครงการชลประทานจั ง หวั ด จั ด ท าบั ญ ชี ข้ อ มู ล
เรื่องการถ่ายโอนงานและให้ตรวจสอบร่วมกับ โครงการก่อสร้าง เนื่องจากบางงานโครงการก่อสร้างส่งมอบ
ให้กับ อบต. เรียบร้อยแล้ว แต่จังหวัดอาจจะยังไม่มีข้อมูล
5. การบริ ห ารน้ าอยู่ในเขตพื้นที่น้าเค็ม ตอนนี้มีผ ลกระทบที่ดินที่น้าทะเลลด ขอให้
โครงการส่งน้าและบารุงรักดาเนินสะดวก เนื่องจากน้าลดลงไปเยอะทาให้คลองดาเนินลดต่าไปมาก หากเป็นไปได้
ขอโครงการส่ งน้ าและบ ารุ งรั กษานครปฐม และโครงการส่ งน้าและบารุงรักษาราชบุรีฝั่ งซ้าย ปล่ อยน้าให้
เหมาะสมกับน้าเค็มลงไปถึงพื้นที่ เนื่องจากเราอยู่ท้ายน้า

ปริมาณน้า...

-8ปริมาณน้าใช้งานได้ในอ่างเก็บน้า กฟผ. ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2561

มติที่ประชุม

รับทราบและดาเนินการ

4.2 ส่วนแผนงาน โดย ตป.ชป.13
4.2.1 แผน - ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดย ผผง.ชป.13
1. ผลการเบิ กจ่ ายส านั กงานชลประทานที่ 13 ผลการเบิ กจ่ ายงบรายจ่ ายลงทุ น
(พ.ร.บ. 25๖1) ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ผลการเบิกจ่ายของกรมชลประทาน
ร้อยละ 50.87 เป้าหมายรัฐบาล ร้อยละ 74.29 สชป.13
2. ผลการเบิ ก จ่ า ยงบรายจ่ า ยลงทุ น ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561
รายโครงการ สชป.13 (ข้อมูล GFMIS ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561) ในภาพรวมเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 48.38
ซึง่ เป้าหมายรัฐบาลไตรมาส 3 จะต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 65.11
ผลการดาเนินงานและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปรียบเทียบผล
การเบิกจ่ายกับเป้าหมายรัฐบาล ไตรมาส 2 (ร้อยละ 65.11) ข้อมูล วันที่ 15 มิถุนายน 2561

4. กราฟแสดง...

-94. กราฟแสดงจัดสรรผลเบิกจ่าย งบรายจ่ายลงทุนประจาปีงบประมาณ 2561
รายโครงการ สชป.13 GFMIS ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561

5. ระบบติดตามออนไลน์ (งบ พ.ร.บ.) ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันที่
25 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น.

6. ระบบ...

-106. ระบบติดตามออนไลน์ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ข้อมูลจากระบบติดตาม online
ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00 น.

ผส.ชป.13

มติที่ประชุม

กล่าวเพิ่มเติม ดังนี้
1. ขอให้เร่งติดตามผลการเบิกจ่าย และผลงาน
2. งานไทยนิยมยั่งยืน ขอให้ดาเนินการตามข้อกาหนดของกรมที่แจ้งมาด้วย
รับทราบและดาเนินการ
4.3 สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 โดย ผสก.13
มีงานดาเนินการ 5 รายการงาน ผลการเบิกจ่ายรวมของโครงการ ร้อยละ 82.00 ดังนี้
1. โครงการอ่างเก็บน้าห้วยลาทรายพร้อมระบบส่งน้า มี 2 ส่วน
1.1 ทานบดิน
1.2 อาคารประกอบส่วนอื่นๆ
2. อาคารทดน้าบ้านช่องด่านพร้อมอาคารประกอบ
3. อาคารทดน้าบ้านวังกุ่มพร้อมระบบส่งน้า
โครงการเปิดใหม่ 2 โครงการ
1. ระบบส่งน้าพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้าห้วยกระพร้อยพระราชดาริ
2. สถานีสูบน้าพร้อมระบบส่งน้าอาคารประกอบกลอนโด - รางสาลี่ มี 2 ส่วน
2.1 สถานีสูบน้าพร้อมระบบส่งน้าอาคารประกอบ
2.2 ค่าส่วนประกอบอื่นๆ

ผส.ชป.13
กล่ า วเพิ่ มเติ ม ว่ า นโยบายกรมฝาก ผสก.13 ถ้ า มี งานอยู่ ใ นเขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด ใดขอให้ ท า
แผนงานส่งให้โครงการ และสานักทราบด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบและดาเนินการ

4.4 สานักงาน...

-114.4 สานักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้าเพื่อเกษตรกรรมที่ 27 โดย ผจจ.27
ได้ดาเนินการงานในเขตพื้นที่โครงการส่งน้าและบารุงรักษานครปฐม และโครงการส่งน้า
และบารุงรักษากาแพงแสน มีงานที่รับผิดชอบ 8 งาน พื้นที่จานวน 6,050 ไร่ ผลงานในภาพรวม ร้อยละ 92
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 84 ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
มติที่ประชุม

รับทราบ

มติที่ประชุม

4.5 สานักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้าเพื่อเกษตรกรรมที่ 28 โดย ผจจ.28
- ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
รับทราบ
4.6 หน่วยงานฝาก
4.6.1 ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก โดย ผอช.ภาคตะวันตก
- ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
4.6.2 สถานีทดลองการใช้น้าชลประทานที่ 9 ท่าม่วง โดย ทน.9 บอ.
- ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน

ผส.ชป.13
กล่าวเพิ่มเติมว่า นโยบายของ อธช. มุ่งเน้นเรื่องการอนุรักษ์ข้าวปิ่นแก้ว จึงได้สั่งกาชับให้
ติดตามเรื่องพันธุ์ข้าวปิ่นแก้ว ประกอบกับ สถานีทดลองการใช้น้าชลประทานที่ 9 ท่าม่วง มีพื้นที่ปลูกข้าว
จ านวน 20 ไร่ จึ ง ขอให้ ทน.9 บอ. ศึ ก ษาเรื่อ งพั น ธุ์ข้ า วปิ่ น แก้ ว และน ามาทดลองปลู ก เพื่ อ อนุรั ก ษ์ แ ละ
ขยายพันธุ์ต่อไป และจะแจ้งให้ ทน.9 บอ. ทราบอีกครั้ง
4.6.3 ฝ่ายเครื่องจักรกลรถขุดที่ 6 โดย คข.6 คก.
ได้รับงบประมาณจากสานักงานชลประทานที่ 13 จานวน 4 โครงการ 23 คลอง
วงเงิน 18,400,000 บาท ปริมาณดิน 960,000 คิว ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 68 ปริมาณงานร้อยละ 76 ดังนี้
1. โครงการส่งน้าและบารุงรักษานครชุม จานวน 1 คลอง ผลงานร้อยละ 100
2. โครงการส่งน้าและบารุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา จานวน 6 คลอง
เสร็จแล้วจานวน 3 คลอง เหลือ 3 คลอง เงินงบประมาณ 4 ล้านกว่าบาท
เบิกจ่ายไปแล้ว 2 ล้านกว่าบาท
3. โครงการส่งน้าและบารุงรักษาพนมทวน จานวน 10 คลอง
เสร็จแล้วจานวน 8 คลอง เหลือ 2 คลอง งบประมาณ 8 ล้านกว่าบาท
ไตรมาสดิน 4 แสนกว่าคิว ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 81 ผลงานร้อยละ 99
4. โครงการส่งน้าและบารุงรักษาสองพี่น้อง จานวน 6 คลอง
เสร็จแล้วจานวน 4 คลอง เหลือ 2 คลอง งบประมาณ 5 ล้านกว่าบาท
ไตรมาสดิน 2 แสน 6 หมื่นกว่าคิว ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 51 ผลงานร้อยละ 51
4.6.4 ฝ่ายเครื่องจักรกลเรือขุดและเรือกาจัดวัชพืชที่ 6 โดย คร.6 คก.
ได้รับงบประมาณจากสานักงานชลประทานที่ 13 วงเงิน 18,00,000 ล้านบาท ดังนี้
1. งานขุดลอก จานวน 6 คลอง วงเงิน 15 ล้านบาท ดาเนินการไปแล้วร้อยละ 88
1.1 คลอง ร.จระเข้ส ามพัน - สองพี่น้อง ดาเนินการไปแล้ ว ร้อยละ 80
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 99
1.2 คลอง...

-121.2 คลอง ร.3R สองพี่น้อง ดาเนินการไปแล้วร้อยละ 94 ผลการเบิก จ่าย
ร้อยละ 99
1.3 โครงการส่งน้าและบารุงรักษากาแพงแสน ดาเนินการไปแล้วร้อยละ 100
1.4 โครงการส่งน้าและบารุงรักษาสัมปทวน คลอง ร.สายใหญ่ – จระเข้สามพัน
ผลงานร้อยละ 66 ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 94
2. งานกาจัดวัชพืช จานวน 7 คลอง วงเงิน 2 ล้านบาท ดาเนินการไปแล้วร้อยละ 98
3. งานสนับสนุนเครื่องจักร จานวน 10 คลอง
3.1 งานโครงการส่งน้าและบารุงรักษากาแพงแสน ผลงานร้อยละ 100
3.2 งานโครงการส่งน้าและบารุงรักษาบางเลน คลอง ร.2 ขวา ฝั่งขวานครชัยศรี
ตอนนี้ได้นาเครื่องจักรเข้าดาเนินการแล้ว
3.3 โครงการส่งน้าและบารุงรักษาสัมปทวน ผลงานร้อยละ 100
3.4 โครงการชลประทานนครปฐม ผลงานร้อยละ 100
ปัจจุบันได้ของบประมาณงานกาจัดวัชพืช เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบาย
ของ สชป.13 ได้ขอของโครงการส่งน้าและบารุงรักษากาแพงแสน คลองระบายน้าสายใหญ่ ท่าสาร – บางปลา
วงเงิน 2 ล้านบาท วัชพืชอยู่ที่ 65,500 ตัน โครงการส่งน้าและบารุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้ายวงเงิน 800,000 บาท
วัชพืชอยู่ที่ 23,000 ตัน โครงการส่งน้าและบารุงรักษาสองพี่น้อง คลอง ร.จระเข้สามพัน วงเงิน 1 ล้านบาท
วัชพืชอยู่ที่ 50,000 ตัน และในเขตพื้นที่โครงการส่งน้าและบารุงรักษาสองพี่ น้อง วงเงิน 5 ล้านบาท จานวน
10 คลอง ได้ดาเนินการของบประมาณเรียบร้อยแล้วรออนุมัติงบประมาณ
4.6.5 ฝ่ายเครื่องจักรกลก่อสร้างงานดินที่ 6 โดย คส.6 คก.
ได้ดาเนินการร่วมกับสานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 ได้ดาเนินการ
ไปตามแผนที่วางไว้
ผส.ชป.13

กล่าวเพิ่มเติม ดังนี้
1. ขอขอบคุ ณ ทางส านัก เครื่ อ งจั กรกลในการจั ด หาเครื่ องจั กรใหม่ ๆ โดยใช้ เ งิน ทุ น
หมุนเวียน ถ้าหากมีเครื่องจักรที่ไม่ใช้งานขอให้แจ้งมาทาง สชป.13 ด้วย
2. ช่วงเดือน กรกฎาคม 2561 จะเข้าช่วงฤดูฝน ขอให้ทางฝ่ายเครื่องจักรกลก่อสร้าง
งานดินที่ 6 เตรียมพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือ
ผคบ.กาแพงแสน เพิ่ม เติม ว่า เนื่ อ งจากได้รับ การสนั บสนุ นจากฝ่ า ยเครื่อ งจัก รกลก่อ สร้า งงานดิน ที่ 6
แผนงานเกี่ยวกับการระบายน้าในคลองระบายน้าเขตโครงการส่งน้าและบารุงรักษากาแพงแสน ไม่ทราบว่าส่ง
ประมาณการไปหรือยังเนื่องจากโครงการส่งน้าและบารุงรักษากาแพงแสนทาส่งทาให้เกิดการซ้าซ้อนกัน
คส.6 คก.
ชี้แจงว่า ในส่วนของงานโครงการส่งน้าและบารุงรักษากาแพงแสน คลองระบายน้าสายใหญ่
ท่าสาร - บางปลา งบประมาณ 2 ล้านบาท ได้ทาเรื่องของบประมาณไปแล้ว
ผคบ.กาแพงแสน
ทราบด้วย

เพิ่มเติมว่า รอบหน้าขอให้ส่งแผนงานให้ทางโครงการส่งน้าและบารุงรักษากาแพงแสน

ผส.ชป.13
เพิ่มเติมว่า ขอให้ทาง ผผง.ชป.13 ช่วยตรวจสอบงานของโครงการส่งน้าและบารุงรักษา
กาแพงแสน และ ฝ่ายเครื่องจักรกลก่อสร้างงานดินที่ 6 ด้วยว่าอยู่ในขั้นตอนไหน
4.6.6 ฝ่ายสารวจ...

-134.6.6 ฝ่ายสารวจทาแผนที่ทางพื้นดินที่ 13 สานักสารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
โดย ผด.13 สธ.
มีงานโครงการพระราชดาริ 4 โครงการ ดาเนินการสารวจแล้ว 1 โครงการ
เหลืออีก 3 โครงการ กาลังดาเนินการสารวจ ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
4.6.7 ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 5 ส่วนจัดหาที่ดินที่ 3 โดย จด.5/3 มด.
งานจัดซื้อในปีงบประมาณ 2561 ได้ดาเนินการตามแผนเสร็จสิ้นแล้ว ในส่วนที่
เพิ่มเติมของโครงการอ่างเก็บน้าห้วยลาทราย รอเงินงบประมาณเปลี่ยนแปลงค่าซื้อที่ดิน ครั้งที่ 1 จะได้รับเงิน
งบประมาณปลายเดือนมิถุนายน และจะเบิกจ่ายในต้นเดือนกรกฎาคม
ผส.ชป.13
เพิ่มเติมว่า ขอให้ทาง จด.5/3 มด. ช่วยตรวจสอบ รว.43 ก. เนื่องจากโครงการมีปัญหา
เกี่ยวกับการร้องเรียน และขอให้โครงการไปสารวจพื้นที่ของตัวเองกับพื้นที่ที่ถูกร้องเรียน โดยเฉพาะโครงการ
ชลประทานราชบุรี และโครงการส่งน้าและบารุงรักษาท่ามะกา ให้ประสานงานกับ จด.5/3 มด. และ สร.รว.13
ช่วยตรวจสอบด้วย
4.6.8 สารวจกันเขต 13 ฝ่ายสารวจกันเขตที่ 4 โดย สร.รว.13
ได้รวบรวมแผนงานตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 - 2561 มอบให้ ผวศ.ชป.13 ไปแล้ว
สรุปงานปีงบประมาณ 2561 มี 6 โครงการ ดังนี้
1. โครงการส่งน้าและบารุงรักษาสองพี่น้อง
1.1 คลองระบายน้า 1 ขวา - บางยี่เส
1.2 คลองระบายน้าบ้านยาง 2 ขวา - บ้านยาง
1.3 คลอง 6 ขวา - จะเข้สามพัน
1.4 คลอง 7 ขวา - จระเข้สามพัน
1.5 คลองส่งน้า 1 ซ้าย - 2 ขวา - 5 ซ้าย - 2 ซ้าย และหัวงาน ดาเนินการแล้วเสร็จ
2. โครงการส่งน้าและบารุงรักษาพนมทวน
2.1 คลองจระเข้สามพัน
2.2 คลอง ร.7 ซ้าย จระเสามพัน
2.3 คลอง ร.10 ซ้าย ท่าสาร - บางปลา
2.4 คลอง ร.1 ซ้าย - 10 ซ้าย ท่าสาร - บางปลา
2.5 คลอง ร.2 ซ้าย - 10 ซ้าย ท่าสาร – บางปลา ดาเนินการแล้วเสร็จ
3. โครงการส่งน้าและบารุงรักษาแม่กลอง
มีบริเวณหัวงานและคลองระบายน้าจระเข้สามพัน กาลังดาเนินการ
4. โครงการส่งน้าและบารุงรักษาดาเนินสะดวก
มีคั้นน้าเค็ม สมุทรสงคราม – สมุทรสาคร ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 และคลอง
เลียบคันกั้นน้าเค็ม กาลังดาเนินการ
5. โครงการส่งน้าและบารุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย
คลอง 12 ซ้าย และ คลอง ร.1 ขวา ตาคต - ดาเนินสะดวก กาลังดาเนินการ
6. โครงการอ่างเก็บน้าลาตะเพิน
บริเวณอ่างเก็บน้า และถนนเข้าโครงการ กาลังดาเนินการ
ผส.ชป.13...

-14ผส.ชป.13
กล่าวเพิ่มเติมว่า สาหรับโครงการที่ได้รับงบประมาณแล้วมีช่างเพียงพอไหม ถ้าไม่พอ
ทางสานักจะหาช่างมาให้
สร.รว.13
ชี้แจงว่า จะขอปรึกษาคุณสาธร ก่อนถ้าไม่พอจะขอช่างจากที่อื่นมาช่วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ 5

เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ โดย ผคบ.กาแพงแสน
ตามที่โครงการได้หารือ เรื่องบุกรุกที่ราชพัสดุในเขตที่โครงการรับผิดชอบ ครั้งแรกได้ทา
การเตือนผู้บุกรุกอย่างน้อย 3 ครั้ง และได้ทิ้งช่วงเวลาไว้แล้วดาเนินการอีกครั้งโดยการฟ้องร้องแจ้งความ ซึ่งทา
ให้ เกิดปั ญหาเนื่ องจากทางอัย การได้ตรวจสอบหลั กฐานแล้ ว ตอนที่แจ้งไปเป็นการบุกรุกที่ราชพัส ดุห รือที่
สาธารณะ และได้ทาหนังสือมาทางสานักเพื่อหารือ แนวทางแก้ไข หลังจากที่เราซ่อมหลักเขตแล้ว ได้ รว.43 ก.
มาแล้ว เมื่อเกิดการฟ้องร้องขึ้นมา เอกสารมี รว.43 ก. ไม่สามารถดาเนินการอะไรได้ จาเป็นต้องใช้หลักการ
ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
ฝบท.ชป.13
กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้ จด.5/3 มด. ชี้แจงการออกหนังสือสาคัญทางหลวง หรือการขึ้น
ทะเบียนที่ราชพัสดุ และการจัดทาแบบ ทร.03
จด.5/3 มด.
ชี้แจงว่า การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุเป็น หน้าที่ของฝ่ายจัดหาที่ดิน กระบวนการทางาน
เริ่มตั้งแต่ จัดซื้อ จ่ายเงิน และจดทะเบียนกับสานักงานที่ดิน เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนาหลักฐานประเภทสัญญาซื้อขาย
ที่ทาจากสานักงานที่ดิน โฉนดที่ดิน รว.43 ก. และ ทร.03 แบบสารวจรายการที่ดินส่งให้ทางจัดหาที่ดิน
มีหนังสือนาส่งไปแต่พื้นที่เพื่อนาไปขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ ซึ่งทางธนารักษ์ได้รับแล้วก็จะตอบกลับมาจะมีแบบ
ทร.01 ส่ งกลั บ มาว่ าที่ดิน แปลงดั งกล่ า วที่เราซื้อจะขึ้นทะเบียนที่ ราชพัส ดุ มีเ ลขประจาตัว ขึ้นด้ว ย ส คื อ
ที่สาธารณะ และลงอักษรย่อของจังหวัดตามด้วยตัวเลข และเลขแปลง
ผส.ชป.13

กล่าวเพิ่มเติม ดังนี้
1. เรื่องการประสานกับทางกองกฎหมายที่ดินแปลงของคุณทรงธรรม ทางสานักได้ติดตาม
แต่ไม่สามารถชี้ขาดได้ชัดเจน ขอให้รังวัดใหม่ให้ชัดเจน
2. เนื่องจากในเขตพื้นที่ สชป.13 จะมีความเจริญในเรื่องของมอเตอร์เวย์ ปัญหาที่ตามมา
คือการบุกรุกที่ดินของที่ราชพัสดุซึ่งอยู่ในความดูแลของสานัก ขอให้แต่ละโครงการหาแนวทางป้องกัน และหาข้อมูล
ให้มากขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาทีจ่ ะตามมา
ฝบท.ชป.13
กล่าวเพิ่มเติม ดังนี้
1. กรณีงานของโครงการส่งน้าและบารุงรักษากาแพงแสน การอนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในการ
ฝั่งท่อแก็สทางโครงการไม่มี ทร.01 ต้องประสานกับใคร
2. การจัดทา ทร.03 เป็นหน้าที่ของ จด.5/3 มด. หรือโครงการต้องดาเนินการเอง
จด.5/3 มด.

มติที่ประชุม

ชี้แจง ดังนี้
1. ได้รับแจ้งมาจากธนารักษ์ ใช้หลักฐานการจดทะเบียนซื้อขาย
2. ฝ่ายจัดหาที่ดินเป็นผู้ดาเนินการเอง
รับทราบและดาเนินการ
วาระที่ 6...

-15วาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ
6.1 ขอให้โครงการที่ไปร่วมกับจังหวัด ด้านนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สาเนามาให้ทาง รอง ผส.ชป.13 ด้วย
6.2 แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (KM Action Plan 2018)
สานักงานชลประทานที่ 13 จัดทาคู่มือจานวน 20 เล่ม ระยะเวลาการดาเนินการ ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง
เดือนกรกฎาคม 2561 โดยมีรายชื่อคู่มือ ดังนี้
1. คู่มือสิทธิประโยชน์พนักงานราชการ
2. คู่มือการจัดทาและตรวจสอบใบสาคัญ
3. คู่มือการตรวจสอบพัสดุประจาปีและการจาหน่ายพัสดุ
4. คู่มือเทคนิคการเขียนข่าว
5. คู่มือการจัดทาแผนงานและงบประมาณรายจ่าย ประจาปีและรายจ่ายล่วงหน้าปานกลาง
6. คู่มือการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดาเนินงาน โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
7. คู่มือการจัดทารายงานการศึกษาเบื้องต้น (Reconnaissance Study)
8. คู่มือการสารวจธรณีวิทยาฐานรากเขื่อน
9. คู่มือหลักการออกแบบระบบท่อส่งน้าชลประทานรับแรงดัน
10. คู่มือการตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง อ่างเก็บน้าขนาดเล็ก สานักงานชลประทานที่ 13
11. คู่มือการบริหารจัดการน้า สานักงานชลประทานที่ 13
12. คู่มือแผนงานซ่อมแซมบารุงรักษาและแผนงาน ปรับปรุงระบบชลประทาน
13. คู่มือการขึ้นบัญชีและขึ้นทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้า
14. คู่มือการตรวจสภาพเขื่อนดิน
15. คู่มือการการคานวณและเลือกใช้ เครื่องสูบน้าให้เหมาะกับงาน
16. คู่มือการบารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
17. คู่มือการบารุงรักษาเครื่องจักรกลสูบน้า
18. คู่มือการบริหารจัดการน้าของโครงการ
19. คู่มือเทคนิคการควบคุมอาคารชลประทาน
20. คู่มือการขอใช้ที่ราชพัสดุและที่ดินของรัฐประเภทอื่น ที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์
การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ของสานักงานชลประทานที่ 13
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยรายงานความก้าวหน้า
และผลการดาเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ จานวน 3 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2561
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2561
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 - 15 กันยายน 2561
6.3 คู่มือพัสดุ การจัดซื้อ/จัดจ้าง ขอให้โครงการที่ได้เล่มคู่มือแล้วนาไปเผยแพร่ เพื่อเป็นคู่มือ
ในการจัดทาพัสดุ

6.4 อธช. ...

-166.4 อธช. ซักซ้อมการชี้แจงคณะกรรมาธิการ ปี 2562 โดยการถ่ายทอดการประชุม VDO
Conference แผนบูรณาการทาการชี้แจงช่วงเช้า - ช่วงบ่าย ขอให้สานัก Standby ช่วงเช้า และขอให้โครงการ
เตรียมความพร้อม ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ช่วงบ่าย 1 แผ่น 1 โครงการ เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ใด
ควรตอบให้ตรงประเด็นไม่เกิน 5 นาที
6.5 ขอให้โครงการรายงานการเพราะปลูกพืชฤดูแล้ง ความพร้อมของน้าและปัญหาต่างๆ
โครงการใดรายงานแล้ว ขอให้อัพเดทข้อมูลด้วย
6.6 ขอให้เตรียมการช่วงเดือนกรกฎาคม โครงการใดยังไม่ได้ปลูกต้นรวงผึ้งขอให้เร่งดาเนินการ
และรายงานผลด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบและดาเนินการ

เลิกประชุมเวลา 15.50 น.

นางสาวณัฐกันต์ น้าเพชร ผู้จดรายงานการประชุม
นายเอกวิทย์ ก้านเหลือง ผูต้ รวจรายงานการประชุม

