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ผู้มาประชุม
นายมนัส
นายไพศาล
นายสุภรัตน์
นายอานาจ
นายแหลมทอง
นายประทีป
นางอรทัย
นายวรรณชัย
นายพงษ์ศักดิ์
นายสุพัฒน์
นายสมชาย
นายสุชาติ
นายสุรชัย
นายประศาสน์
นายภราดา
นายประพันธ์
นายกิตติพงษ์
นายฐิติพงษ์
นายวิเชียร
นายพงศกร
นายนเรศวร์
นายพงษ์บริบูรณ์
นายกิตติ์ชญชาต
นายคณิต
นายวุฒิชัย
นายเอกสิทธิ์
นายธวัช
ว่าที่ ร.ต.สิงห์ควร

สุดพวง
พงศ์นรภัทร
โกสุมาภินันท์
ชูวงษ์
พงศ์สุทธิยากร
จุงใจ
ธรรมศิริ
ขุมทอง
ฤทธิสมิต
ศรีไพรวรรณ
เตียวเจริญกิจ
กาญจนวิลัย
นานาผล
สุขอินทร์
มีอาพล
เดือนศิริรัตน์
รักจรรยา
โสภณางกูร
เจริญศรี
อุตตนางกูร
วัฒนวงศ์
กลางบุรัมย์
เสมคา
ชินวงศ์
ขาวประภา
พุ่มมิตร
มาลี
กันยะมี

ผส.ชป.13
ประธานที่ประชุม
รอง ผส.ชป.๑๓
ผวศ.ชป.13
ผจบ.ชป.13
ผผง.ชป.13
ผคก.ชป.13
ฝบท.ชป.13
ผสก.13
ผคส.13
ผคป.กาญจนบุรี
ผคป.นครปฐม
ผคป.ราชบุรี
ผคป.สมุทรสงคราม
ผคบ.ท่ามะกา
ผคบ.พนมทวน
จน.คบ.นครปฐม แทน ผคบ.นครปฐม
วศ.คบ.สองพี่น้อง แทน ผคบ.สองพี่น้อง
ผคบ.กาแพงแสน
ผคบ.นครชุม
ผคบ.แม่กลอง
ผคบ.ราชบุรีฝั่งขวา
วศ.คบ.ราชบุรีฝั่งซ้าย แทน ผคบ.ราชบุรีฝั่งซ้าย
ผคบ.ดาเนินสะดวก
ผคบ.บางเลน
ผจจ.27
แทน จด.5/3 มด.
แทน ผด.13 สธ.
แทน คร.6 คก.
29 นาย...
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นายอานาจ
นายวสันต์
นายศุภชัย
นายไชยวัฒน์
นายปิยะพล
นายสุทิน
นายอัครพงษ์
นายประพันธ์
นายสัมพันธ์
นายสุรศักดิ์
นายบุญฤทธิ์
นายวรสิทธิ์
นายสมศักดิ์
นายพรชัย
นายวัฒนศักดิ์
นายธีระ
นายสมบัติ
นายชาตรี
นายนพรัตน์
นายสมใจ
นายวีระศักดิ์
นายพันธุ์เทพ
นายกิตติศักดิ์
นายเกียรติพงษ์
นายสุรเชษฐ
นายสันติศักดิ์
นายกิติพงษ์
นายวิวัฒน์ชัย
นายดุษฎี
นายบุญธรรม
นายจรินทร์

อรุณจิตร์
ดวงรัตน์
เม่งพัด
คุณวัฒนานนท์
พึ่งพิน
กลั่นบุศย์
เอกนิธิอัครภูดล
สพเสถียร
พิรกุลวานิช
แผ้วชมภู
สิริกาญจนชัยกุล
จิตรประทักษ์
ทรงแสงจันทร์
ภู่พร้อมพันธุ์
วงศ์แก้ว
อุนทะอ่อน
วานิชชินชัย
วงษ์ชื่น
กัณฑเจตน์
อินทร์พยุง
ทองมาก
โกมารกุล ณ นคร
สุภาดี
วาณิชย์เจริญ
รงค์พรรณ์
ศรีวารินทร์
เกียรตินรากร
เหมสังวาลย์กุล
พรพระแก้ว
ราชโสภา
ผ่องใส

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)
1 นายสุรยุทธ
สันตจิต
2 นายอดิศร
จาปาทอง
3 นายสมพงศ์
ศรัณยุตานนท์

แทน คส.6 คก.
แทน คข.6 คก.
ทน.9 บอ.
วศ.คป.กาญจนบุรี
วศ.คป.นครปฐม
วศ.คป.ราชบุรี
วศ.คบ.ท่ามะกา
วศ.คบ.พนมทวน
วศ.คบ.กาแพงแสน
วศ.คบ.นครชุม
วศ.คบ.แม่กลอง
วศ.คบ.บางเลน
วศ.13 พก.
วศ.คส.13
จน.คป.กาญจนบุรี
จน.คป.ราชบุรี
จน.คป.สมุทรสงคราม
จน.คบ.ท่ามะกา
จน.คบ.พนมทวน
จน.คบ.สองพี่น้อง
จน.คบ.นครชุม
จน.คบ.ราชบุรีฝั่งซ้าย
จน.คบ.ราชบุรีฝั่งขวา
จน.คบ.ดาเนินสะดวก
จน.คบ.บางเลน
อบ.ชป.13
พค.ชป.13
สพ.ชป.13
ปน.ชป.13
ฟท.ชป.13
วค.ชป.13

ผจจ.28
ผอช.ภาคตะวันตก
สร.รว.13
4. นาย...
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นายศานติพงษ์
นายเจริญศักดิ์
นายพงษ์ศักดิ์
นายวินัย
นายเฉลิมวรรษ

เดือนศิริรัตน์
ทรัพย์ประดิษฐ
ศรีสารากร
อุทัยแสน
อินทรชัยศรี

วศ.คป.สมุทรสงคราม
วศ.คบ.นครปฐม
วศ.27 พก.
จน.คป.นครปฐม
จน.คบ.แม่กลอง

1
2
3
4

ผู้เข้าร่วมประชุม
นายเอกวิทย์
นางสาวปัณฑาวี
นายฉัตรชัย
นางสาวณัฐกันต์

ก้านเหลือง
ช่วยศรี
มีแสน
น้าเพชร

ธก.ชป.13
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการ

เริ่มประชุมเวลา 09.30น.
ประธาน

กล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1) ขอให้งานเป็นหลัก และมีหลักในการทางาน ยึดกฎ ระเบียบ มีความรู้ความเข้าใจ
ผู้บริหารต้องถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รู้ด้วย เนื่องจากปัจจุบันยังขาดองค์ความรู้ ในโอกาสนี้ขอน้อมนา
พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ซึ่งพระราชทานไว้ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2533
“ต่างคนต่างมีหน้าที่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทาเฉพาะหน้าที่นั้น เพราะว่าถ้าคนใดทาหน้าที่เฉพาะของตัวเอง
โดยไม่มองไม่แลคนอื่น งานก็ดาเนินไปไม่ได้ เพราะเหตุว่างานทุกงานจะต้องพาดพิงกัน จะต้องเกี่ยวโยงกัน
ฉะนั้นแต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึ งงานของผู้อื่นและช่วยกันทา” มีผู้บริหารกรมชลประทานพูดถึงการดูแล
พื้นที่โครงการส่งน้าและบารุงรักษาว่าอย่างน้อยต้องรู้พื้นที่ใกล้เคียง 5 กิโลเมตร ใครสอบถามสามารถตอบชี้แจงได้
2) ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ต้องพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
3) การประชุ มส านักครั้งต่ อไป ขอให้ รอง ผส.ชป.13 ผอ.ส่ ว น และ ผอ.โครงการ
หมุนเวียนกันน้อมนาพระบรมราโชวาทมาเสนอให้ที่ประชุมทราบ

หลักการ...

-4- หลักการทางานต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน ต้องมีแนวความคิดหรือวิสัยทัศน์
- ต้องสื่อสารค่านิยมกรมชลประทาน และ RID No.1 ทุกครั้งที่มีโอกาส
- บทมงคลชีวิต 38 ประการ ขอสื่อสารกับพวกเราโดยเฉพาะ ข้อ 7 ข้อ 14 และ ข้อ 30
ข้อ 7 การได้ฟังมากเป็นมงคล
ข้อ 14 การงานไม่คั่งค้างก็เป็นมงคลกับชีวิต
ข้อ 30 การสนทนาธรรมก็เป็นมงคลชีวิต
4) การถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านกิจกรรม Unit School ณ ห้องประชุมสานัก
4.1) วศ. ทุกโครงการ ทา Unit School เรื่องการจัดทา TOR และ Spec เนื่องจาก
2 เรื่องนี้เป็นที่มาของการทาสัญญา ทั้งนี้จะต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน โดยมอบให้ พด.ชป.13 จัดตารางลาดับ
การนาเสนองาน
4.2) ให้ จน. ทุกโครงการ สรุปบทเรียนฤดูฝนที่ผ่านมา เรื่องการบริหารจัดการน้า
และผลกระทบที่ผ่านมา โดยเฉพาะผลกระทบกรณีการระบายน้าท้ายเขื่อนแม่กลอง 1,100 ลูกบาศก์เมตร
5) การติดตามเรื่องผลการเบิกจ่าย ควรตั้งหลักตั้งแต่แรกให้ถูกก่อน ไม่ควรมีการติดตาม
ที่ปลายเหตุ ปีนี้กรมดาเนิน การเร่งรัดการเบิกจ่าย ตั้งแต่ต้นทางโดยให้เตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้าง
ตั้งแต่ปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่อง MTEF ต้องมีแผนที่ชัดเจนและปฏิบัติตามแผนอย่างถูกต้อง
6) ขอให้ สื่ อสารกั บทุก คนในองค์ กร เกี่ย วกับ แนวทางการปฏิบัติ งานเพื่อ ขับเคลื่ อ น
นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และยุทธศาสตร์กรมชลประทาน (RID NO.1) ทั้ง 7 ประการ
- เราจะก้าวเดินไปพร้อมๆ กันตามแนวทางการปฏิบัติงาน ทั้ง 7 ประการ ของ อธช.
อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และตรงเป้า
- JMC ต้องมีเครือข่ายที่ จะมาช่ว ยเราทางานเพราะอัตรากาลังลดลงไม่ว่าจะเป็น
อาสาสมัครชลประทาน ต้องช่วยกันสร้างเครือข่ายการทางานทีเ่ ข้มแข็ง
- ผส.ชป.13 ไปเยื่ย มโครงการ ขอให้เชิญ ประธาน JMC มาเข้าร่ว มสนทนาด้ว ย
(กรณีประธาน JMC ว่าง )
7) งานที่มีการผิดบ่อย ซ้าซาก เราจะมาทา Unit School ผู้บริหารโดยเฉพาะ ผอ.โครงการ
ต้องใส่ใจและให้คาแนะนากับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่าเสมอเพื่อให้เกิดการพัฒนางาน คน และองค์การสืบไป
- ขอให้สื่อสารค่านิยมกรมชลประทาน ให้ฝังเข้าไปในความคิดโดยไม่ต้องท่องจา
- จัดตั้งกลุ่มไลน์ RID No.1/13 เพื่อการสั่งการ องค์ความรู้ เมื่ออ่านแล้ว เรื่องที่ต้องทราบ
ให้รับทราบด้วย
- อาคารชลประทานต้องพร้อมใช้งาน อุปกรณ์ใดถ้าหมดอายุการใช้งานขอให้ทาเรื่อง
เสนอซ่อมแซมมาได้เลย ไม่ต้องรอให้เสียหายหากเกิดอะไรขึ้นจะถือว่าเป็นการละเว้นการทางาน
- ขอให้ นิติกร สชป.13 เข้าร่วมประชุมกรณีที่จะต้องนาเสนอองค์ความรู้ คาจากัดความ
ด้ า นกฎหมาย (การรายงานเท็ จ การบุ ก รุ ก ที่ ร าชพั ส ดุ ) และ พรบ. หรื อ ระเบี ย บใหม่ ๆ ที่ ต้ อ งถื อ ปฏิ บั ติ
หรือผู้เข้าร่วมประชุมต้องการรู้ในเรื่องใด
8) การใช้รถราชการ ต้องใช้เฉพาะกรณีในราชการเท่านั้นนอกราชการถือเป็นการทุจริต
มีบทลงโทษแรง

-51.2 แนะนา...
1.2 แนะนาข้าราชการที่ย้ายมาปฏิบัติงานที่ สานักงานชลประทานที่ 13
1.2.1 นายประทีป จุงใจ ตาแหน่งผู้อานวยการส่วนเครื่องจักรกล สานักงานชลประทานที่ 10
ย้ายมาดารงตาแหน่งผู้อานวยการส่วนเครื่องจักรกล สานักงานชลประทานที่ 13 ตามคาสั่งกรมชลประทาน
ที่ ข 1433/2561 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561
1.2.2 นายจริ น ทร์ ผ่ อ งใส ต าแหน่ ง นายช่ า งเครื่ อ งกลอาวุ โ ส ฝ่ า ยปฏิ บั ติ ก าร
เครื่องจักรกลสูบน้าที่ 3 ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้า สานักเครื่องจักรกล (ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ
เครื่ อ งจั ก รกลสู บ น้ าที่ 3) ย้ า ยมาด ารงต าแหน่ ง นายช่ า งเครื่ อ งกลอาวุ โ ส ฝ่ า ยวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล
ส่ว นเครื่ องจักรกล ส านั กงานชลประทานที่ 13 (ปฏิบัติห น้าที่หั ว หน้าฝ่ ายวิศวกรรมเครื่องกล) ตามคาสั่ ง
กรมชลประทาน ที่ ข 1532/2561 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561
๑.3 ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
1.3.1 นายอานาจ ชูวงษ์ ตาแหน่งวิศวกรชลประทานชานาญการพิเศษ ฝ่ายบริหารจัดการน้า
ส่วนบริหารจัดการน้าและบารุงรักษา สานักงานชลประทานที่ 13 ย้ายมาดารงตาแหน่งผู้อานวยการ ส่วน
บริหารจัดการน้าและบารุงรักษา สานักงานชลประทานที่ 13 ตามคาสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1436/2561
ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561
1.3.2 นายกิตติ์ชญชาต เสมคา ตาแหน่งนายช่างชลประทานอาวุโส ฝ่ายวิศวกรรม
โครงการส่งน้าและบารุงรักษาดาเนินสะดวก สานักงานชลประทานที่ 13 (ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม)
ย้ายมาดารงตาแหน่งผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษาดาเนินสะดวก สานักงานชลประทาน ที่ 13
ตามคาสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1551/2561 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561
มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ประธานเสนอให้ ที่ ประชุ มพิ จารณารั บรองรายงานการประชุ ม ครั้ งที่ 7/๒๕๖1 เมื่ อวั นพุ ธที่
29 สิงหาคม ๒๕๖1 ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีการแก้ไข ดังนี้
1. หน้า 1 นามสกุลจาก ธัญรัตนกุล แก้ไขเป็น ธัญวัฒนกุล
2. หน้า 14 วาระที่ 5 ข้อ 4 โครงการส่งน้าและบารุงรักษาสมุทรสงคราม แก้ไขเป็น โครงการ
ชลประทานสมุทรสงคราม
3. หน้า 16 วาระที่ 5 ข้อ 5.3 รธบ. อนุมัติ แก้ไขเป็น รธบ. อนุมัติในหลักการแล้ว
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/๒๕๖1 เมื่อวันพุธที่ 29 สิงหาคม ๒๕๖1

วาระที่ 3

ติดตามผลการประชุมตามมติครั้งที่แล้ว
- ไม่มี
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วาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบ
4.1 ส่วนบริหารจัดการน้าและบารุงรักษา โดย ผจบ.ชป.13
สรุปการคาดการณ์สภาพอากาศ 7 วันข้างหน้า ช่วงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ถึง
31 ตุลาคม 2561
ในช่วงวันที่ 26 - 29 ตุลาคม 2561 ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น
สาหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง 1 - 3 องศาเซลเซียส ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง
สาหรับบริเวณอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
ส่วนในช่วงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 - 1 พฤศจิกายน 2561 ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลง โดยในภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีอากาศเย็นในตอนเช้า และอุณหภูมิจะลดลง 2 - 4 องศาเซลเซี ยส สาหรั บ
ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2
เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 2 - 3 เมตร
ข้อควรระวัง ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตก
สะสม ที่อาจจะทาให้เกิดน้าท่วมฉับพลัน น้าป่าไหลหลากไว้ด้วย ตลอดช่วง สาหรับในช่วงวันที่ 27 ตุลาคม
2561 - 1 พฤศจิกายน 2561 ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศ
ที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย
ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 27 - 30 ตุลาคม 2561 อุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยกับมีฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 20 - 30 ของพื้นที่ลมตะวันออก ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. อุณหภูมิต่าสุด 20 - 24 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 - 1 พฤศจิกายน 2561 อากาศ
เย็น ในตอนเช้า และอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส กับมีลมแรงลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว
15 - 30 กม./ชม. อุณหภูมิต่าสุด 18 - 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 32 องศาเซลเซียส
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 27 - 29 ตุลาคม 2561 อุณหภูมิจะลดลงจะลดลง
1 - 3 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ลมตะวันออก ความเร็ว
10 - 30 กม./ชม. อุ ณ หภู มิ ต่ าสุ ด 19 - 23 องศาเซลเซี ย ส อุ ณ หภู มิ สู ง สุ ด 31 - 34 องศาเซลเซี ย ส
ส่วนในช่วงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 - 1 พฤศจิกายน 2561 อากาศเย็นในตอนเช้า และอุณหภูมิจะลดลง
2 - 4 องศาเซลเซีย ส กับ มีล มแรงลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. อุณหภูมิต่าสุ ด
18 - 20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 - 31 องศาเซลเซียส
ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 26 - 30 ตุลาคม 2561 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 40 ของ
พื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาคส่วนในช่วงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 - 1 พฤศจิกายน 2561 มีฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ อุณหภูมิจะลดลงจะลดลง 1 - 2 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม.
อุณหภูมิต่าสุด 22 - 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 - 35 องศาเซลเซียส
ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 26 - 30 ตุลาคม 2561 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 40
ของพื้นที่ส่ วนในช่วงวัน ที่ 31 ตุล าคม 2561 - 1 พฤศจิกายน 2561 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 30
ของพื้น ที่ล มตะวัน ออก ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร ห่างฝั่ งคลื่ นสู งมากกว่า
2 เมตร อุณหภูมิต่าสุด 23 - 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 - 34 องศาเซลเซียส

-7ภาคใต้...
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง
ตลอดช่วงลมตะวันออก ความเร็ว 20 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
คลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่าสุด 23 - 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 - 34 องศาเซลเซียส
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ ตลอดช่วง กับมีฝนตก
หนักบางแห่งลมตะวันออก ความเร็ว 20 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
คลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่าสุด 23 - 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 - 34 องศาเซลเซียส
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ในช่วงวันที่ 26 - 30 ตุลาคม 2561 มีฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 - 1 พฤศจิกายน 2561 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ
10 - 30 ของพื้ น ที่ล มตะวัน ออก ความเร็ ว 10 - 30 กม./ชม. อุณ หภู มิต่าสุ ด 23-25 องศาเซลเซีย ส
อุณหภูมิสูงสุด 32 - 34 องศาเซลเซียส
การคาดหมายลักษณะอากาศ ในระยะ 3 เดือนนี้
1. ในระยะ 3 เดือนนี้คาดว่า ปริมาณฝนรวมของประเทศไทย จะต่ากว่าค่าปกติ ในทุกภาค
ดังนี้ภ าคเหนือ ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนื อ ภาคกลาง รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีค่าต่ากว่า
ค่าปกติ ร้อยละ 20 โดยจะมีปริมาณฝนรวมประมาณ 130 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 165 มม.), 100 มิลลิเมตร
(ค่าปกติ 136 มม.), 160 มิลลิ เมตร (ค่าปกติ 207 มม.) และ 260 มิล ลิเมตร (ค่าปกติ 301 มม.)
ตามลาดับ สาหรับภาคตะวันออก จะมีค่ าต่ากว่าค่าปกติร้อยละ 10 โดยจะมีปริมาณฝนรวมประมาณ 240
มิ ล ลิ เ มตร (ค่ า ปกติ 286 มม.) ส่ ว นภาคใต้ จ ะมี ค่ า ต่ ากว่ า ค่ า ปกติ ร้ อ ยละ 5 โดยภาคใต้ ฝั่ ง ตะวั น ออก
จะมีปริมาณฝน รวมประมาณ 850 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 891 มม.) และภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมี ปริมาณฝนรวม
ประมาณ 610 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 635 มม.) สาหรับอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยตอนบน จะมีค่าสูงกว่าค่า
ปกติเล็กน้อย โดยจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยประมาณ 31-33 องศาเซลเซียส (ค่าปกติ 31.4 °ซ.) และอุณหภูมิ
ต่าสุดเฉลี่ยประมาณ 24 - 25 องศาเซลเซียส (ค่าปกติ 21.4 °ซ.) ในขณะที อุณหภูมิ เฉลี่ยบริเวณภาคใต้
จะใกล้ เคีย งค่า ปกติโ ดยจะมีอุ ณหภูมิสู งสุ ดเฉลี่ ยประมาณ 30 - 31 องศาเซลเซียส (ค่าปกติ 30.9 °ซ.)
และอุณหภูมิต่าสุดเฉลี่ยประมาณ 23 - 24 องศาเซลเซียส (ค่าปกติ 23.3 °ซ.)
2. เดือนตุลาคม คาดว่า บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีปริมาณฝนรวมต่ากว่าค่าปกติ
ประมาณร้อยละ 10 (ปริมาณฝนรวมภาคเหนือ 110 มม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 100 มม. ภาคกลาง
150 มม. ภาคตะวันออก 200 มม. กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 220 มม.) ส่วนภาคใต้จะมีปริมาณฝน
รวมต่ากว่า ค่าปกติประมาณร้อยละ 5 (ปริมาณฝนรวมภาคใต้ฝั่งตะวันออก 240 มม. และภาคใต้ฝั่งตะวันตก
350 มม.) ส่าหรับอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยตอนบนในเดือนตุลาคมจะมีค่าสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย โดยจะ
มีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยประมาณ 32 - 34 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่าสุดเฉลี่ยประมาณ 23 - 25 องศาเซลเซียส
ในขณะที่ ภาคใต้จะมีอุณหภูมิเฉลี่ยใกล้เคียงค่าปกติ โดย จะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยประมาณ 31 - 33 องศาเซลเซียส
และอุณหภูมิต่าสุดเฉลี่ยประมาณ 23 - 25 องศาเซลเซียส

-83. เดือน...
3. เดือนพฤศจิกายน คาดว่า ปริมาณฝนรวมของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะต่ากว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 20 (ประมาณ 20 มม. ,
10 มม., 20 มม., และ 30 มม. ตามลาดับ) ภาคตะวันออกจะมีปริมาณฝนรวมต่ากว่าค่าปกติร้อยละ 10
(ประมาณ 40 มม.) ส่วนภาคใต้มีปริมาณฝนรวมใกล้เคียงค่าปกติ (ปริมาณฝนรวมภาคใต้ฝั่งตะวันออก 360 มม.
และภาคใต้ฝั่งตะวันตก 190 มม.) ส่าหรับอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยตอนบนในเดือนพฤศจิกายนจะมีค่าสูง
กว่าค่าปกติโดยจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยประมาณ 31 - 34 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่าสุดเฉลี่ยประมาณ
21 - 24 องศาเซลเซีย ส ส่ ว นภาคใต้ จ ะมี อุณ หภู มิ เฉลี่ ย สู งกว่ า ค่ าปกติ เ ล็ ก น้ อ ย โดยจะมี อุ ณ หภูมิ สู ง สุ ด
เฉลี่ยประมาณ 31 - 33 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่าสุดเฉลี่ยประมาณ 23 - 25 องศาเซลเซียส
4. เดือนธันวาคม คาดว่า ปริมาณฝนรวมของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะต่ากว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 30 (ปริมาณฝนรวมน้อย
กว่า 5 มม.) ในขณะที ภาคตะวัน ออกจะมีปริมาณฝนรวมต่ากว่าค่าปกติร้อยละ 20 (น้อยกว่า 10 มม.)
ส่วนภาคใต้มีปริมาณฝนรวมใกล้เคียงค่าปกติ (ปริมาณฝนรวมภาคใต้ฝั่งตะวันออก 240 มม. และภาคใต้
ฝั่งตะวัน ตก 70 มม.) โดยอุ ณหภูมิเฉลี่ ยของประเทศไทยตอนบนในเดือนธันวาคม จะมีค่าสู งกว่าค่าปกติ
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยประมาณ 30 - 33 องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิต่าสุดเฉลี่ยประมาณ 19 - 22 องศาเซลเซียส
ส่วนภาคใต้จะมีค่าใกล้เคียงค่าปกติ อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยประมาณ 30 - 32 องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิต่าสุด
เฉลี่ยประมาณ 23 - 25 องศาเซลเซียส
ปริมาณน้ากักเก็บในอ่างเก็บน้า กฟผ. ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2561

-9สรุปสถานการณ์...
สรุปสถานการณ์น้าในเขื่อน กฟผ. ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2561 เวลา 24.00 น.

แผนการบริหารจัดการน้าฤดูแล้ง ปี 2561/2562
ตารางสรุป ปริมาณน้าเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทาน ปี 2561/2562

ตารางสรุป น้าต้นทุนเพื่อการเกษตรและแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2561/2562

-10มาตรการ...
มาตรการรับมือภัยแล้งปี 2562 การเตรียมการให้ความช่วยเหลือกรณี เกิดการขาด
แคลนน้าฉุกเฉิน ในฤดูแล้ง ปี 2561/2562
เครื่องสูบน้าเคลื่อนที่ กรมชลประทานได้จัดเตรียมเครื่องสูบน้าเคลื่อนที่กระจายอยู่ตาม
สานักงานชลประทานและโครงการชลประทานทั่วประเทศ พร้อมใช้งานประมาณ 1,856 เครื่อง เพื่อให้ความช่วยเหลือ
เมื่ อพื้ นที่ การเกษตรขาดแคลนน้ าโดยให้ เป็ นไปตามหลั กเกณฑ์ และระเบี ยบกรมชลประทานว่ าด้ วยการใช้
เครื่องสูบน้าเคลื่อนที่ ปี พ.ศ. 2544
รถยนต์บรรทุกน้า กรมชลประทานมีรถยนต์บรรทุกน้าที่ใช้ปฏิบัติงานกระจายอยู่ในทุกภูมิภาค
ทั่วประเทศประมาณ 164 คัน แบ่งเป็น ภาคเหนือ 59 คัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 35 คัน ภาคกลาง
ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 15 คัน ภาคใต้ 55 คัน เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในช่วงฤดูแล้ง ปี 2561
ผจบ.ชป.13

กล่าวเพิ่มเติมดังนี้
1. เนื่องจากปีหน้าคาดการณ์ว่าจะเกิดปรากฏการณ์ ดิคีนิโญ อาจจะมีปริมาณฝนที่ลดน้อยลง
รธบ. ได้สั่งการให้ทางชลประทานจังหวัดดูแลในส่วนของอ่างเก็บน้าขนาดกลางและอ่างเก็บน้าขนาดเล็ก ขอให้ทาแผน
การจัดสรรน้าเพื่อกิจการต่างๆ ต่อผู้อุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศน์เพื่อกิจการอุตสาหกรรม
2. พื้นที่นอกเขตชลประทาน ขอให้ ผอ.ชลประทานจังหวัด ช่วยนาเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด
ในการสั่งการไปยังท้องถิ่น เรื่องการกักเก็บน้า
ผส.ชป.13
กล่าวเพิ่มเติมรัฐมนตรีสั่งการว่าไม่อยากรับรู้ว่าข้อมูลน้าในอ่างมีเท่าไหร่เพราะชาวบ้านไม่รู้เรื่อง
อยากรู้ว่าน้าที่มีอยู่ปลูกอะไรได้บ้าง กี่ไร่ ในช่วงเดือนไหนจะใช้น้าได้เท่าใด
มติที่ประชุม

รับทราบและดาเนินการ

4.2 ส่วนแผนงาน โดย ผผง.ชป.13
4.2.1 ผลการดาเนิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และกันเงินเหลื่อมปี
งบกันเงินเหลื่อมปี 2561 วันสุดท้ายที่ประชุม คาดการณ์ไว้ที่ ที่ 50 ล้านบาท
แต่เมื่อสิ้นปีงบประมาณแจ้งกันเงิน 176.475 ล้านบาท ทาให้ผลการเบิกจ่าย 2561 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
สรุปรายการกันเงินเหลื่อมปี (งบ พ.ร.บ.) พ.ศ.2561 (ข้อมูลจากโครงการ
วันที่ 2 ตุลาคม 2561)

-11งบประมาณ...
งบประมาณปี 2562 ตั้งงบไป 1,303,735,300 บาท ปัจจุบันได้รับจัดสรร
เงินงบประมาณมาแล้ว 486,127,523 บาท โครงการใดที่ได้รับจดสรรงบประมาณมาแล้ว ให้ลงนามในสัญญา
และเริ่มดาเนินงานได้ทันที
กราฟแสดงการโอนจัดสรรงบประมาณ งบรายจ่ายลงทุนประจาปีงบประมาณ 2562
รายโครงการ (สชป.13) GFMIS ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561

แผนการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ประจาปีงบประมาณ 2562

-12ผลการ...
ผลการด าเนิน การจัดซื้อจัดจ้า ง งบ พ.ร.บ. พ.ศ.2562 (ข้อมูลจากระบบ
ติดตาม online ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น.)

ผผง.ชป.13 กล่าวเพิ่มเติม รธร. กาชับรายการใดหรือโครงการใดที่ไม่พร้อมจะยึดเงินคืน ให้ กับโครงการ
ที่มีความพร้อมมากกว่า
4.2.2 แผน - ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. MTEF คาขอตั้งปี 2563 สานักเสนอไป 4,000 ล้านบาท เดือนกันยายน 2561
กองแผนงานได้ตรวจสอบแล้วมีการปรับแก้ไขเป็น 1,570 ล้านบาท
2. MTEF ปี 2562 - ปี 2568 เมื่อส่งเข้ากรมแล้วกองแผนงานตรวจสอบปรากฏว่า
การวางแผนในแต่ละปีมีวงเงินไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กองแผนงานกาหนดและเชิญ ผวศ.ชป.13 มาประชุม
นารายการมาดูใหม่เพื่อที่จะได้ให้เป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ 20 ปี ต่อไป MTEF จะมีความสาคัญ กรอบวงเงิน
ของปี 2563 ณ ปัจจุบันปฏิทินงบประมาณได้ออกมาแล้ว ขอให้โครงการเข้าไปตรวจสอบด้วย ล่าสุดกอง
แผนงานแจ้งมาในการขอเพิ่มงบประมาณปี 2563 จะต้องเสนอ อธช. เห็นชอบในหลักการก่อนถึงจะนารายการ
เข้าแผนได้ ทางกองแผนงานได้แจ้งมาที่สานักแล้ว สานักไม่สามารถเสนอกองแผนงานได้ตรงตามเวลาจึงต้องเรียน
ให้ อธช. ทราบ
3. การกาหนดให้ MTEF มีความสาคัญ จากที่โครงการได้กรอกข้อมูลเข้ามา ยังมี
ข้อมูลที่น่าเป็น ห่วงอยู่ อาจจะเกิดจากความไม่เข้าใจของเจ้าหน้า ที่ซึ่ง ต้องเชิญเจ้าหน้าที่มาประชุมอีกรอบ
เรื่องที่ 1 เนื่องจากนาข้อมูลรายการงบซ่อมแซมกรอกเข้าพื้นที่ชลประทาน ขอให้ วศ. โครงการช่วยตรวจสอบด้วย
เรื่องที่ 2 ที่ตรวจพบคือ พื้นที่ชลประทาน พื้นที่และประโยชน์ครัวเรือนขอให้ใกล้เคียงกันและชัดเจนด้ว ย
เรื่องที่ 3 งานลักษณะเดียวกัน ปริมาณงานไม่เท่ากัน ราคาเท่ากันแต่ระยะเวลาการทางานเท่ากัน คนงานเท่ากัน
ขอให้ตรวจสอบดูด้วย

-13ผส.ชป.13...
ผส.ชป.13
กล่าวเพิ่มเติมกรณีมีการผิดพลาดบ่อยๆ เช่น เรื่องราคากลาง ท่าน รธร. กล่าวว่าต้องให้ ผอ.โครงการ
และ วศ. เข้ารับการ Unit School เป็นหลัก ถ้าเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องให้ ผอ.โครงการ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เข้ารับการ Unit School เป็นหลัก และได้พดู ถึงโครงการส่งน้าและบารุงรักษาราชบุรีฝั่งขวาว่ายังไม่ส่งประมาณการ
ผคบ.ราชบุรีฝั่งขวา กล่าวเพิ่มเติมว่าตอนนี้กาลังตามเรื่องราคาบานอยู่ ผวศ.ชป.13 ช่วยเร่งเรื่องแบบให้แล้ว
และได้ส่งแบบไปให้สานักเครื่องจักรกลเรียบร้อยแล้ว เป็นงานตามแผนและงานนโยบาย
ผส.ชป.13
กล่าวเพิ่มเติมว่า วันที่ 15 ตุลาคม 2561 ตามบันทึก รธร. ทุกรายการจะต้องประกาศเชิญชวน
หาตัวผู้รับจ้าง
มติที่ประชุม

รับทราบและดาเนินการ

4.3 สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 โดย ผสก.13
มีงานทั้งหมด 3 โครงการ ซึ่งเป็นงานต่อเนื่อง ตอนนี้การจัดหาได้ผู้รับจ้างแล้วรอเซ็น
สัญญาที่เหลือ ส่วนงานท่อซึ่งตอนนี้ติดเรื่องราคากลาง ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
มติที่ประชุม

รับทราบและดาเนินการ

4.4 สานักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้าเพื่อเกษตรกรรมที่ 27 โดย ผจจ.27
รับผิดชอบในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุ รี และนครปฐม ปี 2562 รับผิดชอบในเขตพื้นที่
โครงการส่งน้าและบารุงรักษา ดังนี้
1. โครงการส่งน้าและบารุงรักษานครปฐม 4 งาน
2. โครงการส่งน้าและบารุงรักษากาแพงแสน 1 งาน
3. โครงการส่งน้าและบารุงรักษาพนมทวน 1 งาน
ขณะนี้ได้ดาเนินการในการจัดหาผู้รับจ้างอยู่ระหว่างทาข้อผูกพัน
มติที่ประชุม

รับทราบ

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.
ได้รับงบประมาณ 1 งาน งานบารุงรักษาหัว งานอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง
และขอประชาสั มพัน ธ์ ขณะนี้ ที่ส ถานีได้ขยายพันธุ์กล้ าหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่ายกับเกษตรกรและหน่ว ยงาน
สามารถขอรับได้ทสี่ ถานีทดลองการใช้น้าชลประทานที่ 9 ท่าม่วง

-144.6.3 ฝ่าย...
4.6.3 ฝ่ายเครื่องจักรกลรถขุดที่ 6 โดย คข.6 คก.
ได้รับงบประมาณจากโครงการ 5 โครงการ 29 คลอง งบประมาณ 19 ล้านบาท
ปริมาตรดิน 897,000 ลูกบาศก์เมตร
4.6.4 ฝ่ายเครื่องจักรกลเรือขุดและเรือกาจัดวัชพืชที่ 6 โดย คร.6 คก.
มีงบประมาณ ปี 2561 โดยกันเงินเหลื่อมปี เป็นแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
1. งานกาจัดวัชพืช 13 คลอง ปริมาณวัชพืช 309,720 ตัน งบประมาณ 10 ล้านบาท
2. งานกาจัดกีดขวางทางน้า จานวน 13 คลอง งบประมาณ 6 ล้านบาท เบื้องต้น
ได้กันเงินเหลื่อมปีแล้ว
ผส.ชป.13

กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้โครงการนาข้อมูลนี้มารายงาน ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ด้วย
4.6.5 ฝ่ายเครื่องจักรกลก่อสร้างงานดินที่ 6 โดย คส.6 คก.
มีงานที่ต้องร่วมกับสานักงานก่อสร้างขนาดกลางที่ 13 และ ผจจ.27
4.6.6 ฝ่ายสารวจทาแผนที่ทางพื้นดินที่ 13 สานักสารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
โดย ผด.13 สธ.
- ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
4.6.7 ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 5 ส่วนจัดหาที่ดินที่ 3 โดย จด.5/3 มด.
- ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน

ผส.ชป.13

กล่าวเพิ่มเติมว่าประเด็นคุณทรงธรรม ขอให้ จด.5/3 มด. ศึกษาเพิ่มเติมและจะหารืออีกครั้ง
4.6.8 สารวจกันเขต 13 ฝ่ายสารวจกันเขตที่ 4 โดย สร.รว.13
- ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน

มติที่ประชุม
วาระที่ 5

รับทราบและดาเนินการ

เรื่องเพื่อพิจารณา โดย ผคบ.ราชบุรีฝั่งขวา
5.1 ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี เกี่ยวกับการแก้ปัญหาบุกรุก โครงการส่งน้าและบารุงรักษา
ราชบุรีฝั่งขวาต้องติดตามผลต่อเนื่องในการดาเนินคดีผู้บุกรุกพื้นที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน
ซึ่งมีปั ญหาเรื่องหลักฐาน หลั กฐานกรรมสิทธิ์ที่ดิน เราจะสามารถรู้ได้อย่างไรว่าซื้อแล้ ว โครงการจะสนอง
นโยบายไม่เต็มที่ขึ้นอยู่กับหลักฐานแต่ รว.43 ก. ไม่สามารถยืนยันได้ว่าแปลงไหนซื้อหรือไม่ซื้อ ต้องขึ้ นเป็น
หนังสือสาคัญที่หลวง จากที่ ผส.ชป.13 ยกตัวอย่างการบุกรุกเก่าบุกรุกใหม่เข้าใจว่ามีฎีกาตัดสินยังไม่รู้ว่าถูกต้องหรือไม่
การบุกรุกที่ราชพัสดุถ้ายังบุกรุกอยู่ไม่มีการนับอายุความถือว่านับ 1 ตลอด สามารถดาเนินคดีอาญาได้ตลอดเวลา
ซึ่งมีฎีกาแล้ว ขอให้ผู้รู้ไปศึกษาความหมายที่จะดาเนินคดีทางแพ่ง
5.2 งานกาจัดวัชพืช ปี 2561 นโยบายกรมได้โอนเงินงบประมาณให้สานักเครื่องจักรกลทั้งหมด
และโครงการส่งน้าและบารุงรั กษาราชบุรีฝั่งขวา ไม่ทราบข้อมูลว่าถึงขั้นตอนไหนโครงการไม่ได้รับรายงาน
เรื่องนีจ้ ึงไม่สามารถตรวจสอบผลการดาเนินงานได้
5.3 โครงการส่ งน้ าและบารุงรักษาราชบุรีฝั่ งขวา ล่ าช้าเรื่องการเบิกจ่าย เนื่องจากไม่มี วศ.
ทาให้ปัญหาในการทาราคากลางล่าช้า และหัวหน้า เจ้าหน้าที่พัสดุเพิ่งมารับตาแหน่งใหม่โดยจะพยายามเร่งรัด
ให้เร็วขึ้น
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ผส.ชป.13
กล่าวเพิ่มเติม ขอให้ คร.6 คก. รายงานแผนและผลการกาจัดวัชพืชที่ดาเนินการในพื้นที่ ของ
โครงการส่งน้าและบารุงรักษา ให้โครงการส่งน้าและบารุงรักษาทราบด้วย
ฝบท.ชป.13

กล่าวเพิ่มเติม ดังนี้
1. จากกรณี โครงการส่ งน้ าและบ ารุ งรั กษาราชบุ รี ฝั่ งขวา การบุ ก รุ ก ที่ ร าชพั ส ดุ มี ป ระเด็ น
ข้าราชการด้วยหลายรายโดนคดีอาญา ม.157 อยู่ในขั้นตอนการหาหลักฐานเพื่อจะชี้แจงคณะกรรมการ ปปช.
แม้จะเกษียณอายุราชการไปแล้ว ดังนั้นขอให้เพิ่มความระมัดระวังอย่าละเลยเรื่องการบุกรุก
2. โครงการส่งน้าและบารุงรักษากาแพงแสน รว.43 ก. ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นที่ราชพัสดุหรือไม่
การขออนุญาตวางท่อแก๊สของโครงการส่งน้าและบารุงรักษากาแพงแสน และโครงการส่งน้าและบารุงรักษานครปฐม
ยังไม่สามารถดาเนินการได้ เนื่องจากธนารักษ์นครปฐมเข้มงวดมาก ถ้ าไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นที่ราชพัสดุ
แม้จะมี รว.43 ก. ไปแนบก็ตาม ผคบ.กาแพงแสน เคยเสนอในที่ประชุมเรื่องแต่งตั้งคณะทางาน โดยให้ทุกโครงการ
สารวจว่า รว.43 ก. แต่ละแปลงมีการจ่ายเงินค่าทดแทนหรือยัง ได้มีการยื่นทะเบียน ทร.03 ปัจจุบันยังไม่มี
การตั้งคณะทางานขึ้นแต่อย่างใด
ผส.ชป.13
กล่ าวเพิ่มเติมว่า ขอความรู้จาก จด.5/3 มด. เรื่องการได้มาซึ่งที่ดิน หลั กฐานที่ไม่ชัดเจน
สามารถสืบหาสืบค้นได้จากที่ไหนบ้าง
จด.5/3 มด. ชี้แจงว่ากรณีคลองในเขตพื้นที่โครงการส่งน้าและบารุงรักษากาแพงแสน จัดหาที่ดินเคยทาหนังสือ
ถึงที่ราชพัสดุ ปรากฏว่าธนารักษ์นครปฐมให้ทาส่งทั้งคลองไม่ให้ส่งเป็นแปลง ในกรณีของจังหวัดราชบุรี จังหวัด
เพชรบุ รี และจั ง หวัด สมุท รสงคราม ไม่มี ปั ญหาได้ ดาเนิน การจัด ซื้ อในส่ ว นที่ ต กค้ า งไปที่ธ นารั กษ์ ไ ด้ห มด
เมื่อจัดซื้อแล้ว กรณีที่ดินมีเอกสิทธิ์จะทาเรื่องส่งธนารักษ์จังหวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินให้
ผส.ชป.13
กล่าวเพิ่มเติมว่า ครั้งต่อไปการประชุมเรื่องเพื่อพิจารณาให้เสนอมาในวาระเพื่อพิจารณา
ก่อนการประชุม หากไม่มีหน่วยงานใดเสนอก็ระบุว่า - ไม่มี - ยกเว้นการพิจารณากรณีเร่งด่วนเท่านั้น
มติที่ประชุม
วาระที่ 6

รับทราบและดาเนินการ

เรื่องอื่นๆ
6.1 แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในระบบสาธารณูปโภคของกรม กองแผนงานขอติดตามเรื่องการตรวจสอบ
ข้อมูลไม่ครบ ขอแจ้งยืนยันเพิ่มเติมว่าได้ข้อมูลหมดแล้วทุกโครงการ และมีโครงการที่ถ่ายโอนแล้ว คือโครงการ
ชลประทานกาญจนบุ รี ขอให้แจ้งผู้ ใช้ไฟฟ้าให้ทราบด้ว ยว่าจะไม่จ่ายค่ากระแสไฟฟ้าให้ แล้ วพร้อมตั้งเรื่อง
พิจารณาต่อไป
6.2 กีฬาสีของกรมชลประทาน วันที่ 21 ธันวาคม 2561 สานักงานชลประทานที่ 13 อยู่สีเหลือง
และมอบหมายให้ ตว.ชป.13 เป็นผู้ประสานงานเรื่องนักกีฬา
6.3 แจ้ ง การใช้ ง านระบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-Saraban) ขอให้ ส่ ว น/โครงการ
แจ้งขอเปิดตะกร้างานและระบุชื่อผู้ใช้งานให้สานักด้วย และจะขออนุมัติในหลักการจัดทาแผนเพื่อประชุม
เชิงปฏิบัติการใช้ระบบสารบรรณให้กับเจ้าหน้าที่ต่อไป

-166.4 ตาม...
6.4 ตามหนั งสื อรั ฐมนตรี และอธิ บดี ส านักจะเวี ยนให้ รั บทราบเรื่ องเก่ าๆ ที่ ราษฎรเดื อดร้ อน
ขอให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้าไปพบชาวบ้านทาความเข้าใจและรายงานผู้บังคับบัญชา ต้องตอบคาถามรวดเร็ว ถูกต้อง
ตรงเป้า ขออย่าละเลยและต้องมีเครือข่าย รับรู้ รับทราบ โดยเร็วเพื่อลดความเสียหาย
มติที่ประชุม

รับทราบและดาเนินการ

เลิกประชุมเวลา 11.20 น.

นางสาวณัฐกันต์ น้าเพชร ผู้จดรายงานการประชุม
นางสาววันดี น้าใจเย็น ผู้ตรวจรายงานการประชุม

