รายงานการประชุมสานักงานชลประทานที่ 13
ครั้งที่ 7/2561
วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานชลประทานที่ 13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ผู้มาประชุม
นายเกิดชัย
นายไพศาล
นายสุภรัตน์
นายไพรัตน์
นายแหลมทอง
นายนคร
นายสมศักดิ์
นายสมชาย
นายสุชาติ
นายสุรชัย
นายอัครพงษ์

ธัญรัตนกุล
พงศ์นรภัทร
โกสุมาภินันท์
ทับประเสริฐ
พงศ์สุทธิยากร
พริ้งเพริด
ทรงแสงจันทร์
เตียวเจริญกิจ
กาญจนวิลัย
นานาผล
เอกนิธิอัครภูดล

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

นายภราดา
นายวิรัตน์
นายกิตติพงษ์
นายฐิติพงษ์
นายวิเชียร
นายกิตติศักดิ์
นายกิตติ์ชญชาต
นายคณิต
นายวุฒิชัย
นายสุรยุทธ
ว่าที่ ร.ต.สิงห์ควร
นายจตุพล
นายวสันต์
นายศุภชัย
นายชวพฤทธิ์
นายปิยะพล
นายสุทิน

มีอาพล
เจนจบ
รักจรรยา
โสภณางกูร
เจริญศรี
สุภาดี
เสมคา
ชินวงศ์
ขาวประภา
สันตจิต
กันยะมี
มากมูล
ดวงรัตน์
เม่งพัด
รักงาม
พึ่งพิน
กลั่นบุศย์

ผส.ชป.14 รก. ผส.ชป.13
ประธานที่ประชุม
รอง ผส.ชป.๑๓
ผวศ.ชป.13
ผจบ.ชป.13
ผผง.ชป.13 และ รก. ฝบท.ชป.13
ผคก.ชป.13
วศ.13 พก. แทน ผสก.13
ผคป.นครปฐม
ผคป.ราชบุรี
ผคป.สมุทรสงคราม
วศ.คบ.ท่ามะกา แทน ผคบ.ท่ามะกา
และ จน.คบ.ท่ามะกา
ผคบ.พนมทวน
ผคบ.นครปฐม
วศ.คบ.สองพี่น้อง แทน ผคบ.สองพี่น้อง
ผคบ.กาแพงแสน
ผคบ.นครชุม
จน.คบ.ราชบุรีฝั่งขวา แทน ผคบ.ราชบุรีฝั่งขวา
วศ.คบ.ดาเนินสะดวก แทน ผคบ.ดาเนินสะดวก
ผคบ.บางเลน
ผจจ.27
ผจจ.28
แทน คร.6 คก.
แทน คส.6 คก.
แทน คข.6 คก.
ทน.9 บอ.
แทน วศ.คป.กาญจนบุรี
วศ.คป.นครปฐม
วศ.คป.ราชบุรี
29 นาย...
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30
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
59

นายศานติพงษ์
นายประพันธ์
นายเจริญศักดิ์
นายสัมพันธ์
นายสุรศักดิ์
นางสาววราพร
นายพงษ์บริบูรณ์
นายวรสิทธิ์
นายพรชัย
นายวัฒนศักดิ์
นายธีระ
นายวินัย
นายสมบัติ
นายนพรัตน์
นายสุวิทย์
นายสมใจ
นายวีระศักดิ์
นายเฉลิมวรรษ
นายเกียรติพงษ์
นายสุรเชษฐ
นางสาวกัญลญา
นายกิติพงษ์
นายชาญ
นายชัยนรินทร์
นายราวี
นางสาวกิติยา
นายอานาจ
นางสาววารุณี
นายบุญธรรม
นายเสนีย์
นายเอกวิทย์

เดือนศิริรัตน์
สพเสถียร
ทรัพย์ประดิษฐ
พิรกุลวานิช
แผ้วชมภู
ศรีจันทร์
กลางบุรัมย์
จิตรประทักษ์
ภู่พร้อมพันธุ์
วงศ์แก้ว
อุนทะอ่อน
อุทัยแสน
วานิชชินชัย
กัณฑเจตน์
สุขนิรันดร์
อินทร์พยุง
ทองมาก
อินทรชัยศรี
วาณิชย์เจริญ
รงค์พรรณ์
พรหมประพันธ์
เกียรตินรากร
แสงประภาเจริญ
ปุญญพัฒนพงศ์
สอนคุณแก้ว
เกียรตินรากร
ชูวงษ์
พิณพรหมราช
ราชโสภา
คาเสมอ
ก้านเหลือง

1
2
3
4

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)
นายพงศกร
อุตตนางกูร
นายอดิศร
จาปาทอง
นายอานนท์
ยิ้มแก้ว
นายสมพงศ์
ศรัณยุตานนท์

วศ.คป.สมุทรสงคราม
วศ.คบ.พนมทวน
วศ.คบ.นครปฐม
วศ.คบ.กาแพงแสน
วศ.คบ.นครชุม
แทน วศ.คบ.แม่กลอง
วศ.คบ.ราชบุรีฝั่งซ้าย
วศ.คบ.บางเลน
วศ.คส.13
จน.คป.กาญจนบุรี
จน.คป.ราชบุรี
จน.คป.นครปฐม
จน.คป.สมุทรสงคราม
จน.คบ.พนมทวน
จน.คบ.กาแพงแสน
จน.คบ.สองพี่น้อง
จน.คบ.นครชุม
จน.คบ.แม่กลอง
จน.คบ.ดาเนินสะดวก
จน.คบ.บางเลน
แทน อบ.ชป.13
พค.ชป.13
สป.ชป.13
ปธ.ชป.13
ผง.ชป.13
ตป.ชป.13
บน.ชป.13
นิติกร สชป.13
ฟท.ชป.13
วค.ชป.13
ธก.ชป.13
ผคบ.แม่กลอง
ผอช.ภาคตะวันตก
จด.5/3 มด.
สร.รว.13
5 นาย...
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6
7
8

นายบรรจง
นายพงษ์ศักดิ์
นายประพันธ์
นายพันธุ์เทพ

ภู่แก้ว
ศรีสารากร
เดือนศิริรัตน์
โกมารกุล ณ นคร

ผด.13 สธ.
วศ.27 จด.
จน.คบ.นครปฐม
จนคบ.ราชบุรีฝั่งซ้าย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ผู้เข้าร่วมประชุม
นายศักรินทร์
นางสาวพัชรียา
นายฉัตรชัย
นางดาราวรรณ
นางสาวมนทิรา
นายสันติภาพ
นางสาวกาไลทิพย์
นายวิรัตน์
นายพิษณุ
นางสาวณัฐกันต์

ทันสมัย
ใจธง
มีแดน
ม่วงงาม
กาดี
ทิพยศักดิ์
มากทอง
บุญกล้า
ชีวะอรรถ
น้าเพชร

วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
ช่างเขียน ช3
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
นิติกร
นายช่างชลประทาน
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการ

เริ่มประชุมเวลา 14.00น.
ประธาน

กล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1) สถานการณ์น้าต้นทุนมีปริมาณเพิ่มขึ้น ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาพื้นที่ระบายน้า
ว่าจะระบายน้าไปทางไหนได้บ้าง มีสิ่งกีดขวางหรือไม่ ถ้ามีต้องขอเครื่องจักรไปเปิดทางน้าให้เรียบร้อย จุดไหนเคยท่วม
ขอให้ติดตั้งเครื่องสูบน้าประจาจุดนั้นๆได้เลย
2) การมอบหมายงานก่อสร้างใหม่ เนื่องจากมีการเร่งรัดผลการเบิกจ่าย หน่วยงานไหน
ทางานไม่ทันผลการดาเนินงานในปี 2561 ไม่เป็นไปตามแผน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้งานหลายรายการ
ไม่เหมาะสมที่จะมอบหมายให้คนเดิมดาเนินการ และให้เร่งรัดแผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
3) การบริหารจัดการน้า คลองสายหนึ่งมีจานวนโครงการที่ใช้น้ามากกว่า 1 โครงการ
ควรมีจุดแบ่ง จุดกาหนดว่าน้าต้องไหลผ่านเท่าไหร่ ขอให้ ผจบ.ชป.13 ตรวจสอบติดตามและให้โครงการรายงาน
โครงการแรกได้น้ าตามจ านวนหรื อ ไม่ น้ าได้เ ข้ าปากคลองตามจานวนที่ ได้ ต กลงกัน ไว้ ทาง ผจบ.ชป.13
ได้จัดสรรอยู่แล้ว คลอง 1 สาย น้าเข้าไปเท่าไหร่เพื่อจะได้ส่งน้าไป โครงการที่ 2 ตามด้วยโครงการที่ 3 ต่อไป
ทาข้อตกลงกันในการใช้น้าอย่างไร พร้อมกาหนดจุดตรวจว่าอยู่จุดไหนต้องรายงานทุกเช้าเวลา 06.00 น.
ให้ทางกรม ทราบด้วย ทาไมจุดที่ 2 ไม่ได้น้าตามเป้า และจุด ที่ 3 ไม่ได้น้าตามเป้า ต้องชี้แจงนาไปสู่การวัดผล
ในรอบที่ 1 ไม่ทัน รอบ 2 ถึงเดือนเมษายน ให้ ผจบ.ชป.13 กาหนดรูปแบบวิธีการ
4) ขอให้ฝ่ ายบริ หารทั่วไปมีการติดตามงานที่ค้างในระบบ และงานพัสดุ ต้องติดตาม
โครงการที่มีปัญหาในเรื่องจัดซื้อจัดจ้างและลงระบบออนไลน์ด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ
วาระที่ 2...

-4วาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/๒๕๖1 เมื่อวันจันทร์ ที่
25 มิถุนายน ๒๕๖1 ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/๒๕๖1 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน ๒๕๖1

วาระที่ 3

ติดตามผลการประชุมตามมติครั้งที่แล้ว
- ไม่มี

วาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบ
4.1.1 ส่วนบริหารจัดการน้าและบารุงรักษา โดย ผจบ.ชป.13
1. สถานการณ์น้าเกิน ร้อยละ 90 นโยบาย สทนช. ยังอยู่ที่เขื่อนวชิราลงกรการระบาย
อยู่ที่ 53 ล้านลูกบาศก์เมตร ตรงกับเขื่อนศรีนคริน ทร์ วันละ 22 ล้านลูกบาศก์เมตร การบริ หารจัดการน้า
ที่เขื่อนแม่กลอง ณ ปั จจุบั น ระบายน้าด้านท้ายประมาณ 100 ลูกบาศก์เมตร นาเข้าระบบ 300 ลูกบาศก์เมตร/วินาที
รวมทั้งคลอง 2D 1L-2L-2R-1R คลองจระเข้สามพัน คลองท่าล้อ-อู่ทอง รวมแล้ว 304 ลูกบาศก์เมตร/วินาที
ระบายด้านท้าย วัน ที่ 29 สิ งหาคม 2561 ได้ 910 ลู กบาศก์เมตร/วินาที และได้ ห ารือกับ ผส.ชป.13
ที่จะกาหนดขอบเขตการระบายน้า ทุกโครงการรับทราบแล้ว ผจบ.ชป.13 ร่วมกับ บน.ชป.13 กาหนดวิธีการ
ให้มีการระบายน้าและส่งให้โครงการช่วยดาเนินการต่อไป
4.1.2 รายงานสภาพฝน สถานการณ์น้า โดย บน.ชป.13
1. การคาดหมายลักษณะอากาศ ในระยะ 3 เดือนนี้ คาดว่า
1.1 ปริ ม าณฝนรวมของประเทศไทยใน ภาคกลาง ภาคตะวั น ออก ภาคใต้
ฝั่งตะวันออก และกรุงเทพมหานครจะมีปริมาณฝนรวมจะต่ากว่าค่าปกติ ร้อยละ 5
1.2 ส่วนภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก จะมีปริมาณฝน
รวมจะใกล้เคียงค่าปกติ หรือประมาณ 555 มิลลิเมตร, 701 มิลลิเมตร และ 1047 มิลลิเมตร
เดือนมิถุนายน คาดว่า
1.ปริมาณฝนรวมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะต่ากว่าค่าปกติประมาณ ร้อยละ 5
และปริมาณฝนรวมของกรุงเทพมหานครจะสูงกว่าค่าปกติประมาณ ร้อยละ 5 ส่วนภาคอื่นๆจะมีค่าใกล้เคียงค่าปกติ
เดือนกรกฎาคม คาดว่า
1. ปริมาณฝนรวมของ ภาคกลาง และภาคตะวันออก จะต่ากว่าค่าปกติ ร้อยละ 5
2. ภาคใต้ฝั่งตะวันออกและกรุงเทพมหานครจะมีค่าต่ากว่าปกติ ร้อยละ 10
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีค่าสูงกว่าค่าปกติ ร้อยละ 5
4. ส่วนภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตก จะมีค่าใกล้เคียงค่าปกติ
เดือนสิงหาคม คาดว่า
1. ปริ มาณฝนรวมของประเทศไทยในภาคตะวั นออก และภาคใต้ ฝั่ งตะวั นออก
จะต่ากว่าค่าปกติ ร้อยละ 5
2. ภาคกลาง และกรุงเทพมหานครจะต่ากว่าค่าปกติ ประมาณ ร้อยละ 10
3. ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีค่าใกล้เคียงค่าปกติ

2. สรุปการ...

-52. สรุปการคาดการณ์สภาพอากาศ 7 วันข้างหน้า ช่วงวันที่ 27 สิงหาคม 2561
ถึง 2 กันยายน 2561
การคาดหมายลักษณะอากาศในช่วงวันที่ 27 สิงหาคม 2561 – 2 กันยาน 2561
บริเวณประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเ วณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้สาหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร และบริเวณที่มี
ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร ตลอดช่วง
ข้อควรระวัง ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง
ภาคตะวันออก และภาคใต้ ระวังผลกระทบจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมต่อเนื่อง ซึ่งอาจทาให้เกิดน้าท่วม
ฉับพลัน น้าป่าไหลหลาก น้าล้นตลิ่ง และดินโคลนถล่ม ไว้ด้วย สาหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันควรเพิ่ม
ความระมัดระวังในการเดินเรือ ตลอดช่วง
ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 27 - 30 สิงหาคม 2561 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80
ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วน ในช่วงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 – 2 กันยายน 2561 มีฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. อุณหภูมิต่าสุด 22 - 25 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 28 - 32 องศาเซลเซียส
ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนื อ ในช่ว งวันที่ 27 – 30สิ งหาคม 2561 มี ฝ นฟ้ า
คะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนในช่วงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 – 2 กันยายน 2561
มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. อุณหภูมิต่าสุด
22 - 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 - 31 องศาเซลเซียส
ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 27-30 ส.ค. 61 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของ
พื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วน ในช่วงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 – 2 กันยายน 2561 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ
40 -60 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉีย งใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. อุณหภูมิต่าสุด 23-25 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส
กรุ งเทพมหานคร และปริมณฑล ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่
ตลอดช่วงลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. อุณหภูมิต่าสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
สูงสุด 30 - 32 องศาเซลเซียส
ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 27-30 ส.ค. 61 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70
ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนในช่วง วันที่ 31 สิงหาคม 2561– 2 กันยายน 2561 มีฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่
มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร อุณหภูมิต่าสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 32
องศาเซลเซียส
ภาคใต้ ฝั่ง ตะวั น ออก ฝนฟ้า คะนองร้ อ ยละ 40-60 ของพื้น ที่ ตลอดช่ ว งลม
ตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง ประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร
อุณหภูมิต่าสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 - 35 องศาเซลเซียส

ภาคใต้...

-6ภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ ตลอดช่วง กับมี
ฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่ 29 - 30 ส.ค. 61 ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว
20 -35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไป: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ส่วน
บริ เวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่ น สู งประมาณ 2 เมตร อุณหภูมิต่าสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสู งสุ ด
30 - 33 องศาเซลเซียส
3. ปริมาณน้ากักเก็บในอ่างเก็บน้า กฟผ. ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2561

ผจบ.ชป.13 กล่าวเพิ่มเติมว่า ส่วนบริหารจัดการน้าและบารุงรักษาได้รับมอบหมายจาก ผส.ชป.13 การส่งมอบคิวน้า
ในแต่ละคลองจะมีตารางให้ จน. แต่ละโครงการกรอกข้อมูลให้ด้วย
ผส.ชป.14 รก. ผส.ชป.13 กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า ต้ อ งการทราบว่ า น้ าที่ ป ระเมิ น ไว้ ที่ จ ะไหลเข้ า อี ก จ านวน
2,000 ลูกบาศก์เมตร จะเกิดสถานการณ์อะไรบ้าง
ผจบ.ชป.13 ชี้แจงว่าเป็นการคาดการพยากรณ์ ที่เสนอ สทนช. ไม่ได้เป็นความน่ากลัวของเขื่อนเป็นการเปรียบเทียบ
ปริมาณน้าต้องเต็ม 100 ถึงจะออกช่ อง spillway เขื่อนวชิราลงกรณ์ เปิดบานโค้ง 2 บาน ยก 50 เซนติเมตร
และเปิด 2 บานพร้อมกัน
จน.คบ.กาแพงแสน การระบายน้าเข้าคลองระบายน้า ท่าสาร-บางปลา ปริมาณ 50 ลูกบาศก์เมตร/วินาที
จะสามารถรับได้เฉพาะในช่วยฤดูแล้ง สาเหตุเพราะไม่มีปริมาณน้าฝนในพื้นที่และแม่น้าท่าจีน มีระดับต่าแต่ใน
ฤดูฝนไม่สามารถระบายน้าได้ 50 ลูกบาศก์เมตร/วินาที เพราะมี ปริมาณน้าฝนในพื้นที่และมีการระบายน้า
จาก ปตร.โพธิ์พระยา ลงมาสมทบทาให้ระดับน้าในแม่น้าท่าจีนสูง เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้าออกอาจทาให้เกิดน้าท่วม
ในพื้นที่เพาะปลูกได้
ผส.ชป.14 รก. ผส.ชป.13 ชี้แจงว่าให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่าให้ประสานงานกับ สชป.11 ไม่ให้ระบายน้า
ลงท่าจีน ให้ระบายน้าลงงเจ้าพระยาแทน
ผจบ.ชป.13...

-7ผจบ.ชป.13

กล่าวเพิ่มเติมว่าเรื่องของการบริหารจัดการน้ามีปัญหาแต่ละโครงการ ระบบส่งน้า ระบบระบายน้า

ผส.ชป.14 รก. ผส.ชป.13 ได้ให้ทางกรมดูคลอง 1 ขวา ส่งน้าสายใหญ่ 1 ขวา ว่าจะเพิ่มศักยภาพได้อย่างไร
ได้ประเมินคร่าวๆแล้ว
ผคบ.พนมทวน กล่าวเพิ่มเติมว่า คลอง 1 ขวา คลองตื้นเขินและแผ่นคอนกรีตสไลด์ลงคลอง มีบางช่วงของคลอง
ที่เป็นตะแกรงหินพังลงมา คลอง 1 ขวา ราชบุรีฝั่งขวา ในส่วนของท่ามะกาทั้งหมดไหลย้อนลงแม่น้าแม่กลองไม่
สามารถช่วยเขื่อนแม่กลองได้มาก
ผคบ.นครชุม กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นโครงการส่งน้าและบารุงรักษาท่ามะกามีน้าไม่พอใช้ ไม่สามารถ
เอาน้าส่วนที่ท่ามะกาใช้เพียงพอแล้วส่งให้โครงการอื่นได้ ต้องมีรายงานว่าเกิดปัญหาอะไรใช้น้าไม่เพียงพอส่งให้
ไม่ได้ ท่ามะกาใช้เท่าไหร่ โครงการส่งน้าและบารุงรักษาราชบุรีฝั่งขวาน้าเท่าไหร่ มีปัญหาช่วง กม. ใด จากนั้นต้อง
นามาสู่การออกแบบว่าควรปรับปรุงแบบใด และต้องกาหนดช่วงของการซ่อม
ผจบ.ชป.13 กล่ าวเพิ่ มเติมว่ าขอให้ มีการแต่ งตั้งคณะกรรมการร่ วมกั นศึ กษาถ้า กรณี หยุ ดส่ งน้าทั้งระบบ
ทาให้มีปัญหาทันทีเกษตรกรมีผลกระทบ 1 ปี การก่อสร้างถ้าทาในรูปแบบเดิมและได้รับการปรับปรุงจะดีเพราะ
เนื่องจากตลอด 50 ปี ไม่เคยมีการก่อสร้างเลย
ผส.ชป.14 รก. ผส.ชป.13 กล่าวเพิ่มเติมว่าให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัด ทาร่าง TOR ทาเรื่องเสนอกรม
จ้างบริษัทปรึกษา สารวจ ออกแบบ และวางแผนงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้าด้วยการปรับปรุง 2 โครงการพร้อมกัน
การจัดทา TOR ให้ รอง ผส.ชป.13 เป็นประธาน ผวศ.ชป.13 ผจบ.ชป.13 บน.ชป.13 ผผง.ชป.13
ผอ.โครงการ วศ. จน. เป็นคณะกรรมการ พค.ชป.13 เป็นเลขานุการ และให้ทาเป็นคลองคู่ขนาน
มติที่ประชุม

รับทราบและดาเนินการ

4.2 ส่วนแผนงาน โดย ผผง.ชป.13
ปัจจุบัน ปีงบประมาณ 2561 ได้รับจัดสรรมาทั้งหมด 1,031 ล้านบาท เป็นรายการ
จ้างเหมา 106 ล้านบาท ดาเนินการเอง 925 ล้านบาท ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เบิกจ่าย 790 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 76.60 สานักงานชลประทานที่ 13 อยู่ลาดับที่ 8 ต่ากว่าแผนที่วางไว้ ร้อยละ 18
4.2.1 แผน - ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดย ตป.ชป.13
1. ผลการเบิกจ่ายของสานักงานชลประทานที่ 13 อยู่ในกลุ่มที่ 3 ผลการเบิกจ่าย
ต่ากว่าเป้าหมายของรัฐบาล ผลการเบิกจ่ายได้ร้อยละ 73.17
2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสานักงานชลประทานที่ 13 สาหรับแผน - ผล
การเบิกจ่าย งบรายจ่ายลงทุนของสานักงานชลประทานที่ 13 แผนงานของเดือนสิงหาคม สานักตั้งไว้ที่ร้อยละ
94.45 ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ผลการเบิกจ่ายของสานักได้ ร้อยละ 76.60

3. กราฟ...

-83. กราฟแสดงร้อยละผลการเบิกจ่าย งบรายจ่ายลงทุนประจาปีงบประมาณ 2561
รายโครงการ (สชป.13) GFMIS ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2561

ชี้แจงผลเบิกจ่ายรายโครงการ ดังนี้
1. ผคก.ชป.13 อยู่ระหว่างเซ็นต์สัญญา และจะเร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จ
2. คบ.บางเลน เป็นงานจ้างเหมาเบิกจ่ายเหลื่อมปี งานกาจัดวัชพืชเสร็จ 3 งาน เหลืองาน
ก่อสร้างสะพานลงพื้นที่อยู่กันเหลื่อมปี 14 ล้านบาท
ผส.ชป.14 รก. ผส.ชป.13 กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้ ผวศ.ชป.13 แจ้งโครงการสาหรับงานจ้างเหมา เรื่องแบบ
ก่อนประมูลควรตรวจสอบสภาพพื้นที่จริงในปัจจุบันก่อน ถ้าทาสัญญาแล้วไม่ให้แก้ไขแบบ
ผวศ.ชป.13 กล่าวเพิ่มเติมว่าได้เคยแจ้งให้ ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ ตรวจสอบแบบก่อนไม่มีการแก้ไขแบบ
หลังได้งบประมาณ ยกเว้นกรณีประสบปัญหา ถ้ามีการแก้ไขสัญญาให้ชี้แจง ผส.ชป.13 ว่าทาไมถึงแก้ไข
3. คป.นครปฐม มี 5 งาน แล้วเสร็จ 4 งาน เดือนมิถุนายน วันที่ 19 กรกฎาคม 2561
มีงานเพิ่มเติม 2.5 ล้านบาท ทาสัญญา วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ถึง 22 กันยายน 2561
4. คบ.สองพี่น้อง มี 2 รายการเบิกจ่ายต่า งานที่ 1 ร้อยละ 70 ดาเนินการแล้วเสร็จเดือนกันยายน
งานดินเบิกจ่าย ร้อยละ 40 งานที่ 2 ร้อยละ 60 แล้วเสร็จ เดือนกันยายน
ผส.ชป.14 รก. ผส.ชป.13 กล่าวเพิ่มเติมว่าปี 2562 เรื่องใช้ยางพาราทาถนนได้ของบประมาณหรือไม่
(ไม่ได้ขอ) เสนอให้ทาถนนยางพารา เนื่องจากมีถนนชารุดบางแห่ง
5. คบ.ราชบุรีฝั่งขวา งานจ้างเหมา ร้อยละ 28 ขณะนี้ได้เร่งรัดผู้จ้างเหมาแล้ว จะกันเงิน
เหลื่อมปี จานวน 1.57 ล้านบาท ยังไม่ได้เบิกจ่ายงานซ่อม เหลือค่าแรง
6. ผวศ.ชป.13 เบิกจ่ายแล้วเสร็จ เดือนกันยายน
7. คบ.แม่กลอง มี 1 งานเบิกจ่ายต่า กันเงินเหลื่อมปี งานซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า

8. คบ.ท่ามะกา...

-98. คบ.ท่ามะกา จะมีการกันเงินเหลื่อมปีไว้ ประมาณ 3,126,000 บาท
9. คส.13 ได้กันเงินเหลื่อมปี 4.2 ล้านบาท
10. คป.กาญจนบุรี มีงานต่ากว่า ร้อยละ 80 อยู่ 1 งาน ฝายบ้านพุไม้แดง ขุดเจอหินปรับไป
แล้ว 2 ครั้ง เหลืองานดาเนินการ กันเงินเหลื่อมปี 2 ล้านบาท และค่าแรง 1 ล้านบาท
11. คป.สมุทรสงคราม ไม่มีกันเงินเหลื่อมปี
12. คบ.นครปฐม งานประตูระบายน้า ดาเนินการแล้วเสร็จในเดือนกันยายน ไม่มีกันเงิน
เหลื่อมปีและ ปี 2562 มี 40 รายการ
13. คบ.ราชบุรีฝั่งซ้าย ไม่มีกันเงินเหลื่อมปี เบิกจ่ายแล้วเสร็จเดือนกันยายน
14. คบ.พนมทวน ไม่มีกันเงินเหลื่อมปี เบิกจ่ายแล้วเสร็จเดือนกันยายน
15. คบ.นครชุม มีงานจ้างเหมา 14 ล้านบาท ที่เหลือ อีก ร้อยละ 2 เป็นค่าแรง เบิกจ่าย
แล้วเสร็จเดือนกันยายน
16. คบ.กาแพงแสน ไม่มีกันเงินเหลื่อมปี เบิกจ่ายแล้วเสร็จเดือนกันยายน
17. คบ.ดาเนินสะดวก ชี้แจง 1 รายการ โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้า ปตร.D3 วงเงิน
32 ล้านบาท E-bidding ตั้งแต่ต้นปี ยกเลิกหมด ประกาศแล้วไม่มี วิจารณ์คาดว่า
จะเซ็นต์สัญญาไม่ทัน และเงินไม่มาจากคลังจังหวัด งานที่ 2 ได้ดาเนินการคืนเงินแล้ว
4. ระบบติดตามออนไลน์ (งบ พ.ร.บ.) ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันที่
27 สิงหาคม 2561

5. ระบบ...

-105. ระบบติดตามออนไลน์ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ข้อมูล จากระบบติดตาม
online ณ วันที่ วันที่ 27 สิงหาคม 2561

มติที่ประชุม

รับทราบและดาเนินการ

4.3 สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 โดย ผสก.13
มี 5 รายการงานต่อเนื่อง ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 95.06 ผลการดาเนินงานในภาพรวม
ทัง้ หมดแล้วเสร็จ 1 โครงการ และอีก 4 โครงการ ร้อยละ 95 ไม่มีอุปสรรคในการดาเนินงาน 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
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.4 สานักงาน...

-114.4 สานักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้าเพื่อเกษตรกรรมที่ 27 โดย ผจจ.27
รับผิดชอบในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และในเขตนครปฐม ได้ดาเนินการในเขตพื้นที่
จังหวัดนครปฐม 5 งาน 3,600 ไร่ และเขตพื้นทีโ่ ครงการส่งน้าและบารุงรักษากาแพงแสน 3 งาน 2,450 ไร่
รวมแล้ว 6,050 ไร่ ดาเนินงานใกล้แล้วเสร็จ ร้อยละ 95 อยู่ระหว่างเตรียมการจัดทดสอบระบบน้าและถ่ายโอนงาน
ผส.ชป.14 รก. ผส.ชป.13 กล่าวเพิ่มเติมว่า ถ้ามีแผนงานก็ขอให้แจ้งโครงการทราบล่วงหน้าด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบและดาเนินการ

มติที่ประชุม

4.5 สานักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้าเพื่อเกษตรกรรมที่ 28 โดย ผจจ.28
ไม่มปี ัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
รับทราบ
4.6 หน่วยงานฝาก
4.6.1 ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก โดย ผอช.ภาคตะวันตก
- ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน

4.6.2 สถานีทดลองการใช้น้าชลประทานที่ 9 ท่าม่วง โดย ทน.9 บอ.
งบลงทุน 2 งาน งานที่ 1 งานบารุงรักษาเบิกจ่าย ร้อยละ 96.30 งานที่ 2
แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่เบิกจ่าย ร้อยละ 97.09 เดือนกันยายน แล้วเสร็จทั้งหมด
4.6.3 ฝ่ายเครื่องจักรกลรถขุดที่ 6 โดย คข.6 คก.
ได้รับงบประมาณจากสานักงานชลประทานที่ 13 จานวน 1 งาน 23 คลอง วงเงิน
18,64,000 บาท ปริมาณดิน 963,000 คิว ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 98 ปริมาณงาน ร้อยละ 99 ดังนี้
1. โครงการส่งน้าและบารุงรักษานครชุม จานวน 1 คลอง ผลงาน ร้อยละ 100
2. โครงการส่งน้าและบารุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา จานวน 6 คลอง
เสร็จแล้วจานวน 5 คลอง เหลือ 1 คลอง คลองระบายน้า 6 ขวา – ประดู่
ผลงาน ร้อยละ 76 ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 90 แล้วเสร็จ เดือนกันยายน
3. โครงการส่งน้าและบารุงรักษาพนมทวน จานวน 10 คลอง ผลงาน ร้อยละ 100
4. โครงการส่งน้าและบารุงรักษาสองพี่น้อง จานวน 6 คลอง ผลงาน ร้อยละ 100
4.6.4 ฝ่ายเครื่องจักรกลเรือขุดและเรือกาจัดวัชพืชที่ 6 โดย คร.6 คก.
งานกาจัดวัชพืชและขุดลอกคลอง จานวน 6 โครงการ 11 คลอง งานวัชพืช
140,000 ตัน วงเงินงบประมาณ 2,900,000 บาท ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 100 และผลงาน ร้อยละ 100
งานขุดลอกคลอง เขตพื้นที่สานักงานชลประทานที่ 13 มี 3 โครงการ 6 คลอง ปริมาณดิน 534,000 ตัน
วงงบประมาณ 15,800,000 บาท ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 100 งานเพิ่มเติมปี 2561 แผนงานกาจัดวัชพืช
และขุดลอกคลองเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้า สานักงานชลประทานที่ 13 วงงบประมาณ 10,743,000 บาท
มีงานค่ากาจั ดวัชพืช จ านวน 4 โครงการ 13 คลอง แยกเป็นโครงการ ส่งน้าและบารุงรักษากาแพงแสน
โครงการส่งน้าและบารุงรักษาราชบุ รีฝั่งซ้ าย โครงการส่ งน้าและบารุงรักษาสองพี่น้อง และโครงการส่งน้า
และบารุงรักษาพนมทวน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการนาเครื่องจักรเข้าพื้นที่

4.6.5 ฝ่าย...

-124.6.5 ฝ่ายเครื่องจักรกลก่อสร้างงานดินที่ 6 โดย คส.6 คก.
มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 100 อยู่จานวน 3 โครงการ โครงการอ่างเก็บน้าห้วยตะกวด
ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 92 โครงการประตูระบายน้าบางยี่สาร วงเงิน 300,000 บาท เดือนกันยายนแล้วเสร็จ
และโครงการแก้มลิงพุไม้แดง มีปัญหาเป็นหินไม่สามารถปฏิบัติงานได้
ผส.ชป.14 รก. ผส.ชป.13 กล่าวเพิ่มเติมว่า เป็นหินแล้วทาอย่างไร (ใช้วิธีระเบิดแทน) ขอให้ทุกโครงการที่
ต้องการใช้เครื่องจักรเครื่องมือแจ้งปริมาณมาที่ ผคก.ชป.13 ภายในวันที่ 31 สิงหาม 2561
4.6.6 ฝ่ายสารวจทาแผนที่ทางพื้นดินที่ 13 สานักสารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
โดย ผด.13 สธ.
ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
4.6.7 ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 5 ส่วนจัดหาที่ดินที่ 3 โดย จด.5/3 มด.
ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
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
มติที่ประชุม

รับทราบ
4.7 นาเสนอ...

-134.7 นาเสนอองค์ความรู้ สชป.13 (KM)
4.7.1 รายงานผลการดาเนินงาน โดย รอง ผส.ชป.13
รายงานแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (KM Action Plan 2018)
สานักงานชลประทานที่13
ตามข้อที่ 4. จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ส านั ก งานชลประทานที่ 13 มี เ ล่ ม ที่ ต้ อ งด าเนิ น การจั ด ท า และจั ด ส่ ง ให้ ส านั ก บริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 (เวลา 16.00 น.) จานวน 20 เล่ม ดังนี้
เล่ มคู่มือ ที่ดาเนิ น การจั ดส่ งให้ ส านักและผ่ านการตรวจสอบและกลั่ นกรองจากคณะ
กรรมการฯ แล้ว เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 จานวน 9 เล่มดังนี้
1. คู่มือหลักการออกแบบระบบส่งน้าชลประทานรับแรงดัน
2. คู่มือการสารวจธรณีวิทยาฐานรากเขื่อน
3. คู่มือการจาหน่ายพัสดุ สานักงานชลประทานที่ 13
4. คู่มือการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สาหรับพนักงานราชการ
5. คู่มือเทคนิคการจัดทาข่าวประชาสัมพันธ์ สานักงานชลประทานที่13
6. คู่มือการตรวจสอบใบส าคัญค่าใช้จ่ายเดิ นทางไปราชการในประเทศ ส านักงาน
ชลประทานที่ 13
7. คู่มือการบริหารจัดการน้าของโครงการ
8. คู่มือการขอใช้ที่ราชพัสดุและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์
9. คู่มือการสารวจทาแผนที่ภูมิประเทศบริเวณหัวงานมาตราส่วนต่างๆ
เล่มคู่มือที่ดาเนินการจัดส่งให้สานักและจะดาเนินการตรวจสอบและกลั่นกรองจากคณะ
กรรมการฯ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 จานวน 3 เล่มดังนี้
1. คู่มือการจัดทาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปีและรายจ่ายล่วงหน้าปานกลาง
2. คู่มือการจัดทารายงานการศึกษาเบื้องต้น (Reconnaissance Study)
3. คู่มือการตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง อ่างเก็บน้าขนาดเล็ก สานักงานชลประทานที่13
เล่มคู่มือที่ยังไม่ได้ดาเนินการจัดส่งให้สานัก จานวน 9 เล่ม ดังนี้
1. คู่มือการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดาเนินงานโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
โดยส่วนแผนงาน โครงการชลประทานจังหวัด และโครงการก่อสร้าง (คพ.ชป.13
วศ.คป. และ วศ.คส.13)
2. คู่มือการบริหารจัดการน้า สานักงานชลประทานที่ 13
โดยส่วนบริหารจัดการน้าและบารุงรักษา (บน.ชป.13)
3. คู่มือแผนงานซ่อมแซมบารุงรักษาและแผนงานปรับปรุงระบบชลประทาน
โดยส่วนบริหารจัดการน้าและบารุงรักษา (ปบ.ชป.13)
4. คู่มือการขึ้นบัญชีและขึ้นทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้า
โดยส่วนบริหารจัดการน้าและบารุงรักษา (สพ.ชป.13)
5. คู่มือการตรวจสภาพเขื่อนดิน
โดยส่วนบริหารจัดการน้าและบารุงรักษา (ปข.ชป.13)
6. คู่มือ...

-146. คู่มือการคานวณและเลือกใช้เครื่องสูบน้าให้เหมาะกับงาน
โดยส่วนเครื่องจักรกล (วค.ชป.13)
7. คู่มือการบารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
โดยส่วนเครื่องจักรกล (ขบ.ชป.13)
8. คู่มือการบารุงรักษาเครื่องจักรกลสูบน้า
โดยส่วนเครื่องจักรกล (ปส.ชป.13)
9. คู่มือเทคนิคการควบคุมอาคารชลประทาน
โดยโครงการชลประทาน (สบ.คป.) และมี (ผคบ.กาแพงแสน+วศ.คป.กาญจนบุรี เป็นที่ปรึกษา
มติที่ประชุม
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วาระที่ 5

เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 ความพร้อมงบประมาณปี 2562 และปี 2563 โดย ผวศ.ชป.13
แผนเตรียมความพร้อมของงานก่อสร้าง ปี 2562 มี 4 รายการงานที่ยังไม่ได้อนุมัติแบบ ดังนี้
1) โครงการส่ ง น้ าและบ ารุ ง รั ก ษาด าเนิ น สะดวก ประตู ร ะบายน้ าคลองต้ น พลั บ
อนุมัติแบบแล้ว อยู่ขั้นตอนการพิมพ์แบบ และงานขุดลอกคลองระบาย D7 1 คลอง รออนุมัติ
2) โครงการก่อสร้าง มีแบบที่ยังไม่ได้อนุมัติ 1 รายการ อาคารบังคับน้าบ้านท่าไม้ รวก
พร้อมระบบส่งน้า แล้วเสร็จเดือนกันยายน
3) โครงการส่ งน้ าและบารุงรักษานครปฐม ขอแก้ไขแบบ 1 รายการ งานจ้างเหมา
ก่ อ สร้ า งประตู ร ะบายน้ าคลองล าตะเพิ น ได้ ล งพื้ น ที่ ต รวจสอบดู แ ล้ ว และก าลั ง ด าเนิ น การท าเรื่ อ งส่ ง
วันที่ 30 สิงหาคม 2561
4) โครงการส่ งน้ าและบารุงรักษาสมุทรสงคราม งานกาแพงป้องกันตลิ่ งด้านเหนือน้า - ท้ายน้า
ปตร.ยายเจิม รอเสนออนุมัติแบบ
ผวศ.ชป.13 กล่าวเพิ่มเติมว่า มี 2 งาน เป็นงานแก้และงานรออนุมัติงานก่อสร้างถนน ให้ตั้งเป็นพาราซอย
ซีเ มนต์ ก่อ นแล้ ว ค่ อ ยต่ อด้ ว ยหิ น คลุ ก และมีง านที่ ส ารวจเพิ่ ง เสร็จ กาลั ง เร่ง ด าเนิน การออกแบบ ส าหรั บ
งบประมาณปี 2562 ได้ชี้แจงแล้ว ส่วนงบประมาณปี 2563 ยังไม่ได้ตรวจสอบ MTEF ฝ่ายพิจารณาโครงการ
มีงานทั้งหมดใน MTEF 151 รายการ พิจารณาไปแล้ว 95 รายการ
ผส.ชป.14 รก. ผส.ชป.13 กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้โครงการลาดับความสาคัญของงาน และส่งภายในวันที่
31 สิงหาคม 2561 ตั้งงบประมาณปี 2563 ให้เรียบร้อย
มติที่ประชุม

รับทราบและดาเนินการ

5.2 จัดซื้อจัดจ้างปี 2562 โดย ผผง.ชป.13 และ พด.ชป.13
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 กองพัสดุได้จัดประชุมอธิ บายการจัดทาแผนได้เน้นย้าว่า
รธร. ขอให้สานัก/โครงการ จัดทาแผนในกระดาษทาการให้ แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 แต่การดาเนินการ
จะจัดทาแผนได้นั้ นสืบเนื่องมาจากอนุมัติประมาณการ ทางส่วนแผนงานได้สรุปว่า ปัจจุบันความก้าวหน้า
ของงานเป็นอย่างไรก่อนจะสอบถามการจัดซื้อจัด จ้าง เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 ทาง ผจบ.ชป.13 ได้ให้
พด.ชป.13 เชิญผู้เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมทาความเข้าใจในการจัดทาแผน ปัจจุบันวงเงินตาม พรบ. ปี 2562
สชป.13...

-15สชป.13 จานวน 1,292,000 บาท 448 รายการ ปัจจุบันประมาณการเรียบร้อยแล้ว 372 ประมาณการ
อยู่ระหว่างตรวจ 63 ประมาณการ ส่งให้โครงการแก้ไขประมาณ 28 ประมาณการ โครงการยังไม่ได้ส่งข้อมูล
21 รายการ ขออนุญาตสอบถามและติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อม งานรายโครงการ ดังนี้
1. ผคก.ชป.13 จัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้างแล้วแล้วรออนุมัติ
2. คป.กาญจนบุรี ยังไม่ได้ส่ง 1 รายการ ระหว่างดาเนินการแผนงานตรวจ 7 รายการ
อนุมัติแล้ว 43 รายการ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 10 รายการ
3. คป.ราชบุรี อนุมัติประมาณการแล้ว 23 รายการ ปัจจุบันทาแผนจัดซื้อไปแต่ยัง
ไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างเลย อนุมัติแล้ว 23 รายการ
4. คป.นครปฐม มี 2 รายการที่ยังไม่ ได้ส่ งประมาณการ อนุมัติไ ปแล้ ว 9 รายการ
จัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 9 รายการ
5. คป.สมุทรสงคราม ส่งประมาณการครบแล้ว 27 รายการ อนุมัติแล้ว 24 รายการ
อยู่ระหว่างตรวจสอบ 2 รายการ ยกเลิก 1 รายการ
6. คบ.กาแพงแสน อนุมัติแล้ว 12 รายการ ทาแผนจัดซื้อจัดจ้าง 6 รายการ
7. คบ.ดาเนินสะดวก มี 35 รายการ อนุมัติแล้ว 32 รายการ อยู่ระหว่างดาเนินการ 3 รายการ
อนุมัติแผนในกระดาษทาการแล้ว 26 รายการ ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้าง
8. คบ.ท่ามะกา อนุมัตแิ ผนแล้ว 28 รายการ จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
9. คบ.นครชุม อนุมัติแผนแล้ว 15 รายการ ยังไม่ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างคาดว่า
จะจัดซื้อ/จัดจ้าง แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน
10. คบ.นครปฐม อนุมัติแผนแล้ว 40 รายการ มี 1 รายการที่ยังไม่ได้ส่งประมาณการ
ทาแผนจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ทา TOR แล้ว เหลืองานจ้างเหมาที่ยังไม่ได้ดาเนินการ
11. คบ.บางเลน อนุมัตแิ ผนแล้ว 27 รายการ ทาในกระดาษอนุมัติหมดแล้ว
12. คบ.สองพี่ น้ อ ง มี ง าน 45 รายการ อนุ มั ติ แ ผนแล้ ว 42 รายการ อยู่ ร ะหว่ า ง
ดาเนินการ 3 รายการ จัดซื้อจัดจ้าง 42 รายการงานแล้ว
13. คบ.ราชบุรีฝั่งขวา มีงาน 40 รายการ ยังไม่ได้ส่ง 14 รายการ อยู่ระหว่างตรวจสอบ
24 รายการ
14. เขื่อนแม่กลอง มีงาน 5 รายการ อนุมัติ 1 รายการ จัดซื้อจัดจ้างแล้ว มียกเลิก 2 รายการ
15. คส.13 มีงาน 16 รายการ ยังไม่ได้ส่ง 1 รายการ อนุมัติประมาณแล้ว 13 รายการ
อยู่ ร ะหว่ า งตรวจสอบ 2 รายการ ท าแผนจั ดซื้ อจั ดจ้ าง 7 รายการ อยู่ ระหว่ าง
ดาเนินการ 4 รายการ
16. คบ.ราชบุรีฝั่งซ้าย มีงาน 44 รายการ อนุมัติ 4 รายการ ส่งกลับไปแก้ไข 24 รายการ
ดาเนินการตรวจสอบ 16 รายการ และจะส่งภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561
17. คบ.พนมทวน มีงาน 46 รายการ อนุมัติหมดแล้ว
มติที่ประชุม
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5.3 MTEF...

-165.3 MTEF และงบประมาณปี 2563 โดย โดย ผผง.ชป.13 และ ผวศ.ชป.13
ผวศ.ชป.13 รายงานว่า แผนเตรี ย มความพร้ อม ปี งบประมาณ 2563 ฝ่ ายพิจ ารณาโครงการวงเงิ น
1,000,000 บาท ฝ่ายสารวจวงเงิน 1,397,600 ล้านบาท ฝ่ายออกแบบวงเงิน 2,110,000 บาท
ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์วงเงิน 400,000 บาท ฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อนวงเงิน 400,000 บาท
ฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยาวงเงิน 8,700,000 บาท ส่วนงบประมาณปี 2562 รธบ. อนุมัติ
ผผง.ชป.13 รายงานว่า ส่วนแผนงานได้รวบรวมข้อมูลในการทา MTEF ปี 2563 ถึง 2568 เพื่อเสนอกรม
วันที่ 31 สิงหาคม 2561
มติที่ประชุม
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เรื่องอื่นๆ
6.1 ขอให้โ ครงการส่งแผนงานขุดลอก แผนงานกาจัดวัช พืช ที่ต้องใช้เครื่องจักรของงาน
ดาเนินการเอง ส่งให้ ผคก.ชป.13 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561
6.2 สานักงานชลประทานที่ 13 ได้จัดงานเกษียณ วัน จันทร์ที่ 17 กันยายน ขอให้โครงการ
ส่งรายชื่อผู้เกษียณพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมงาน ให้ บส.ชป.13 และ ธก.ชป.13 รวบรวมภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561
มติที่ประชุม
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เลิกประชุมเวลา 15.50 น.

นางสาวณัฐกันต์ น้าเพชร ผู้จดรายงานการประชุม
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