รายงานการประชุมสานักงานชลประทานที่ 13
ครั้งที่ 5/2561
วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 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
นายกิติพงษ์
นายไพรัตน์
นายราวี
นายนคร
นางอรทัย
นายสมศักดิ์
นายพงษ์ศักดิ์
นายวัฒนศักดิ์
นายสมชาย
นายสุทิน
นายสมบัติ
นายอัครพงษ์
นายภราดา
นายวิรัตน์
นายวรพจน์
นายฐิติพงษ์
นายวิเชียร
นายพงศกร
นายกิตติศักดิ์
นายพงษ์บริบูรณ์
นายกิตติ์ชญชาต
นายสุรเชรษฐ
นายพงษ์ศักดิ์
นายสมเกียรติ
นางพิมพ์กมน
นางสาวจินตรา
นายบรรจง

เซียวศิริถาวร
พงศ์นรภัทร
เกียรตินรากร
ทับประเสริฐ
สอนคุณแก้ว
พริ้งเพริด
ธรรมศิริ
ทรงแสงจันทร์
ฤทธิสมิต
วงศ์แก้ว
เตียวเจริญกิจ
กลั่นบุศย์
วานิชชินชัย
เอกนิธิอัครภูดล
มีอาพล
เจนจบ
เพชรนรชาติ
โสภณางกูร
เจริญศรี
อุตตนางกูร
สุภาดี
กลางบุรัมย์
เสมคา
รงคพรรณ์
ศรีสารากร
คาทวี
ศรีพัลลพ
สุวรรณภูมิ
ภู่แก้ว

ผส.ชป.13
ประธานที่ประชุม
รอง ผส.ชป.๑๓
พค.ชป.13 แทน ผวศ.ชป.13
ผจบ.ชป.13
ผง.ชป.13 แทน ผผง.ชป.13
ผคก.ชป.13
ฝบท.ชป.13
วศ.13 พก. แทน ผสก.13
ผคส.13
จน.คป.กาญจนบุรี แทน ผคป.กาญจนบุรี
ผคป.นครปฐม
วศ.คป.ราชบุรี แทน ผคป.ราชบุรี
จน.คป.สมุทรสงคราม แทน ผคป.สมุทรสงคราม
วศ.คบ.ท่ามะกา แทน ผคบ.ท่ามะกา
ผคบ.พนมทวน
ผคบ.นครปฐม
ผคบ.สองพี่น้อง
ผคบ.กาแพงแสน
ผคบ.นครชุม
ผคบ.แม่กลอง
จน.คบ.ราชบุรีฝั่งขวา แทน ผคบ.ราชบุรีฝั่งขวา
วศ.คบ.ราชบุรีฝั่งซ้าย แทน ผคบ.ราชบุรีฝั่งซ้าย
วศ.คบ.ดาเนินสะดวก แทน ผคบ.ดาเนินสะดวก
จน.คบ.บางเลน แทน ผคบ.บางเลน
วศ.27 จด. แทน ผจจ.27
แทน ผอช.ภาคตะวันตก
แทน จด.5/3 มด.
แทน สร.รว.13
ผด.13 สธ.
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
59
60
61

นายสุรศักดิ์
นายวสันต์
นายจารึก
นายชวพฤทธิ์
นายปิยะพล
นายศานติพงษ์
นายประพันธ์
นายเจริญศักดิ์
นายสัมพันธ์
นายกิติพงษ์
นายสุรศักดิ์
นายบุญฤทธิ์
นายพงษ์บริบูรณ์
นายวรสิทธิ์
นายพงษ์ศักดิ์
นายพรชัย
นายวินัย
นายชาตรี
นายนพรัตน์
นายประพันธ์
นายสุวิทย์
นายสมใจ
นายวีระศักดิ์
นายพันธุ์เทพ
นายเกียรติพงษ์
นายสันติศักดิ์
นางสาวกิติยา
นายอานาจ
นายเสน่ห์
นายเสนีย์
นายบุญธรรม
นายเอกวิทย์

สังวรกาญจน์
ดวงรัตน์
สินธุรัตน์
รักงาม
พึ่งพิน
เดือนศิริรัตน์
สพเสถียร
ทรัพย์ประดิษฐ
พิรกุลวานิช
รักจรรยา
แผ้วชมภู
สิริกาญจนชัยกุล
กลางบุรัมย์
จิตรประทักษ์
ศรีสารากร
ภู่พร้อมพันธุ์
อุทัยแสน
วงษ์ชื่น
กัณฑเจตน์
เดือนศิริรัตน์
สุขนิรันดร์
อินทร์พยุง
ทองมาก
โกมารกุล ณ นคร
วาณิชย์เจริญ
ศรีวารินทร์
เกียรตินรากร
ชูวงษ์
เขียวภักดี
คาเสมอ
ราชโสภา
ก้านเหลือง

แทน คร.6 คก.
แทน คข.6 คก.
ทน.9 บอ.
สบ.2 คป. แทน วศ.คป.กาญจนบุรี
วศ.คป.นครปฐม
วศ.คป.สมุทรสงคราม
วศ.คบ.พนมทวน
วศ.คบ.นครปฐม
วศ.คบ.กาแพงแสน
วศ.คบ.สองพี่น้อง
วศ.คบ.นครชุม
วศ.คบ.แม่กลอง
วศ.คบ.ราชบุรีฝั่งซ้าย
วศ.คบ.บางเลน
วศ.27 จด.
วศ.คส.13
จน.คป.นครปฐม
จน.คบ.ท่ามะกา
จน.คบ.พนมทวน
จน.คบ.นครปฐม
จน.คบ.กาแพงแสน
จน.คบ.สองพี่น้อง
จน.คบ.นครชุม
จน.คบ.ราชบุรีฝั่งซ้าย
จน.คบ.ดาเนินสะดวก
อบ.ชป.13
ตป.ชป.13
บน.ชป.13
ปบ.ชป.13
วค.ชป.13
ฟท.ชป.13
ธก.ชป.13

ผู้ไม่มา...

-3-

1
2
3
4

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)
นายสุรยุทธ
สันตจิต
นายณรงค์
วงษ์ศิริ
นายธีระ
อุนทะอ่อน
นายเฉลิมวรรษ
อินทรชัยศรี

ผจจ.28
คส.6 คก.
จน.คป.ราชบุรี
จน.คบ.แม่กลอง

1
2
3
4
5
6
7
8

ผู้เข้าร่วมประชุม
นางดาราวรรณ
นายสุรชัย
นางสาววารุณี
นายวิรัตน์
นางสาวกาไรทิพย์
ว่าที่ร้อยตรีสิงห์ควร
นายจารึก
นางสาวณัฐกันต์

ช่างเขียน ช3
นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
นิติกร สชป.13
นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
นิติกร สชป.13
ปก. 6.2-6.3
ช่างเขียน ช3
เจ้าพนักงานธุรการ

ม่วงงาม
กลิ่นนาค
พิณพรมราช
บุญกล้า
มากทอง
กันยะมี
ม่วงงาม
น้าเพชร

เริ่มประชุมเวลา 14.00น.
ประธาน

กล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1) ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันที่ 9 มีนาคม 2561
เน้นกาชับข้อ 2 ให้เจ้าหน้าที่กรมชลประทานประสานงานกับเกษตรกรชุมชนเดือนละครั้งเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานการณ์น้ าตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และข้อ 3 ข้อมูลการบริหารจัดการน้าและพัฒนาแหล่งน้าตามที่
ประสบผลสาเร็จเป็นรายภาค
2) ให้โครงการชลประทานราชบุรี และโครงการก่อสร้าง ดาเนินการเรื่องด่วนงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบลยากหัก และมอบหมายให้ ผคส.13 เข้าร่วมประชุมที่องค์การบริหารส่วนตาบลยางหัก
เวลา 10.00 น. ศาลาเอนกประสงค์บ้านหินสี หมู่ที่ 4 ตาบลยางหัก
3) ขอให้ ผวศ.ชป.13 มอบหมายให้ ปธ.ชป.13 ลงพื้นที่ดาเนินการเรื่องเจาะบ่อบาดาล
ให้โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านถ้าหิน เวลา 10.00 น. และอธิบายขั้นตอนการทางานให้กับเจ้ากรมทหาร
1.2 แนะนาข้าราชการที่ย้ายมาปฏิบัติงานที่ สานักงานชลประทานที่ 13
1.2.1 นายวิ รั ต น์ เจนจบ ต าแหน่ ง นายช่ า งชลประทานอาวุ โ ส ฝ่ า ยก่ อ สร้ า งที่ 4
โครงการก่อสร้าง สานักงานชลประทานที่ 2 (ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4) ย้ายมาดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษานครปฐม สานักงานชลประทาที่ 13 ตามคาสั่งกรมชลประทาน
ที่ ข 669/2561 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561

1.2.2 นางสาว...

-41.2.2 นายสุรชัย กลิ่นนาค ตาแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ส่วนเครื่องจักรกล
สานักงานชลประทานที่ 14 ย้ายมาดารงตาแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ส่วนเครื่อ งจักรกล สานักงาน
ชลประทานที่ 13 ตามคาสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 611/2561 ลงวันที่ 26 เมษายน 2561
มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ประธานเสนอให้ ที่ ประชุ มพิ จารณารั บรองรายงานการประชุ ม ครั้ งที่ 4/๒๕๖1 เมื่ อวั นพุ ธที่
18 เมษายน ๒๕๖1 ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/๒๕๖1 เมื่อวันพุธที่ 18 เมษายน ๒๕๖1

วาระที่ 3

ติดตามผลการประชุมตามมติครั้งที่แล้ว
ไม่มี

มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบ
4.1 ส่วนบริหารจัดการน้าและบารุงรักษา โดย บน.ชป.13
4.1.1 รายงานสภาพฝน สถานการณ์น้า แผนการจัดสรรน้า การเพาะปลูกพืชฤดูฝนปี 2561
สรุ ปการคาดการณ์ สภาพอากาศ 7 วั นข้ างหน้ า ช่ วงวั นที่ 14 พฤษภาคม 2561 ถึ ง
20 พฤษภาคม 2561
ในช่วงวันที่ 15 - 18 พฤษภาคม 2561 ประเทศไทยจะมีฝนลดลง ส่วนในช่วงวันที่
19 - 20 พฤษภาคม 2561 ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น
ข้อควรระวัง ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวัง
อัน ตรายจากฝนตกหนั ก และฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย ส าหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควร
เดินเรือด้วยความระมัดระวังในขณะที่มีฝนฟ้าคะนอง
ลักษณะสาคัญทางอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 15 - 18 พฤษภาคม 2561 ลมตะวันออกเฉียงใต้
ที่พัดปกคลุ มประเทศไทยมี กาลั งอ่อนลง ทาให้ บริเวณประเทศไทยมีฝ นลดลง ส่ ว นในช่ว งวันที่ 19 - 20
พฤษภาคม 2561 คลื่ น กระแสลมตะวั น ตกจากประเทศเมี ย นมาเคลื่ อ นเข้ า ปกคลุ ม ภาคเหนื อ และ
ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนื อตอนบน ประกอบกับมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุ มทะเลอันดามันและภาคใต้
ทาให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น

ปริมาณ้า...

-5ปริมาณน้าใช้งานได้ในอ่างเก็บน้า กฟผ. ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2561

สถานการณ์น้า เขื่อนวชิราลงกรณ และเขื่อนศรีนครินทร์ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2561
1. เขื่อนวชิราลงกรณ น้าไหลเข้า
6.90 ล้านลูกบาศก์เมตร
น้าใช้การ 1,775.07 ล้านลูกบาศก์เมตร ร้อยละ 30.35
2. เขื่อนศรีนครินทร์ น้าไหลเข้า
9.52 ล้านลูกบาศก์เมตร
น้าใช้การ 4,069.49 ล้านลูกบาศก์เมตร ร้อยละ 54.40
แผนการจัดสรรน้าและเพาะปลูกพืชฤดูฝนปี 2561
มาตรการของกรมชลประทานในการบริหารจัดการน้าในช่วงฤดูฝน ปี 2561 เพื่อให้
ปริมาณน้าต้นทุนในอ่างเก็บน้ามีเพียงพอสาหรับการใช้น้าตลอดฤดูฝน 2561 และเก็บกักไว้ใช้ในฤดูแล้งที่จะถึง
กรมชลประทานพิจารณาดาเนินการดังนี้
1. จัดสรรน้าเพื่อการอุปโภค - บริโภค และรักษาระบบนิเวศให้เพียงพอตลอดทั้งปี
2. การส่งเสริมการปลูกพืชฤดูฝนให้ใช้น้าฝนเป็นหลัก ใช้น้าชลประทานเสริมกรณีฝนทิ้ง
ช่วงเท่านั้น
3. บริหารจัดการน้าท่าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยระบบและอาคารชลประทาน
4. ด าเนิ น การเก็ บ กั ก น้ าในเขื่ อ นให้ ม ากที่ สุ ด ไม่ ต่ ากว่ า เกณฑ์ เ ก็ บ กั ก น้ าต่ าสุ ด
ตามช่วงเวลา เพื่อความมั่นคงด้านการอุปโภค - บริโภค และรักษาระบบนิเวศ

การจัดสรร...

-6การจั ด สรรน้ าและเพาะปลูก พื ช ในช่ ว งฤดู แ ล้ง ปี 2560/2561 ข้ อมู ล ณ วั น ที่
2 พฤษภาคม 2561
ข้าวนาปรัง
พืชไร่-พืชผัก
รวม
แผน (ล้านไร่) ผล (ล้านไร่) % เกีย่ ว (ล้านไร่) แผน (ล้านไร่) ผล (ล้านไร่) % เกีย่ ว (ล้านไร่) แผน (ล้านไร่) ผล (ล้านไร่) % เกีย่ ว (ล้านไร่)
เหนือ
0.50
0.93 186.49 0.59
0.24
0.27 115.68 0.24
0.73
1.20 163.77 0.83
ตะวันออกเฉียงเหนือ
1.04
1.16 111.52 0.33
0.08
0.06 78.10 0.03
1.12
1.22 109.25 0.37
กลาง
0.06
0.06 97.89 0.02
0.002
0.001 50.95 0.001
0.06
0.06 96.32 0.02
ตะวันออก
0.29
0.32 108.23 0.29
0.06
0.05 87.16 0.03
0.35
0.37 104.60 0.31
ตะวันตก
1.08
1.04 96.14 0.11
0.24
0.17 73.68 0.06
1.32
1.21 92.11 0.17
ใต้
0.21
0.11 53.93 0.02
0.03
0.01 46.64 0.002
0.24
0.13 53.01 0.02
ลุม่ น้าเจ้าพระยา
5.17
5.89 113.93 5.21
0.06
0.06 104.32 0.05
5.23
5.95 113.81 5.26
ทัง้ ประเทศ
8.35
9.51 113.86 6.57
0.70
0.64 90.88 0.41
9.05
10.15 112.07 6.98
ภาค

ผจบ.ชป.13

กล่าวเพิ่มเติม ดังนี้
1. หลังจากผ่านฤดูฝนไปแล้วคาดการว่าการใช้น้าในฤดูแล้ง มีปริมาณน้าเพียงพอต่อความต้องการ
2. ขอความร่วมมือ ผอ.โครงการ วศ. และ จน. ช่วยประสานงานเจ้าหน้าที่ในส่วนที่ปฏิบัติงานระดับล่างด้วย
3. ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอให้รายงานเข้ามาและมอบหมาย
ให้มผี ู้รับผิดชอบดาเนินการด้วย
4. ขอขอบคุณโครงการส่งน้าและบารุงรักษาท่ามะกา ที่ ได้มีการบูรณาการร่วมกันกับองค์การ
บริหารส่วนตาบลธรรมเสน ในพื้นที่คลองบางสองร้อย โดยใช้เครื่องจักรจาก สชป.13 และเครื่องจักรของ
องค์การบริหารส่วนตาบลธรรมเสน โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตาบลธรรมเสน ให้การสนับสนุน
5. แผนงานกาจัดวัชพืช ณ ปัจจุบัน ได้ดาเนินการจัดส่งกรม เรียบร้อยแล้ว
6. ขอความร่ ว มมื อ โครงการส่ ง น้ าและบ ารุ ง รั ก ษาสองพี่ น้ อ ง และโครงการส่ ง น้ าและ
บารุงรักษาบางเลน วางแผนการเพาะปลูกอย่างรัดกุมด้วย
7. ขอให้ โครงการส่ งน้ าและบ ารุงรักษาราชบุ รีฝั่ งซ้าย ตรวจสอบน้าในคลองตาคต – ดาเนิ น
และสารวจผักตบชวาที่กาลังดาเนินการอยู่ โดยใช้เครื่องจักรเครื่องมือที่มีอยู่ให้ได้มากที่สุด
ผส.ชป.13
กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการบริหารน้าจัดการน้าอ่างเก็บน้าขนาดกลางที่เกิน ร้อยละ 80 ขอให้อัพเดทข้อมูล
และบริหารจัดการตามแผนที่เสนอกรม เนื่องจากข้อมูลนี้จะต้องส่งถึงสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ
ผคก.ชป.13 หารือที่ประชุมว่า เครื่องสูบน้าที่ได้นาไปช่วยเหลือโครงการที่มีผลกระทบกับน้าท่วมแบบเร่งด่วน
เรื่องน้ามันเชื้อเพลิง ขอให้ใช้ของโครงการก่อนแล้วค่อยเบิกของสานักไปทดแทนภายหลังได้หรือไม่
ผจบ.ชป.13 ชี้แจงว่า ขณะนี้สานักยังไม่ได้รับงบประมาณเชื้อเพลิง ขอให้ใช้น้ามันเชื้อเพลิง ของโครงการ
ดาเนินการไปพลางก่อน
มติที่ประชุม

รับทราบและดาเนินการ

4.2 ส่วนแผน...

-74.2 ส่วนแผนงาน โดย ผผง.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 30 เมษายน 2561 ผลการเบิกจ่ายของกรมชลประทาน
ร้อยละ 44.22 เป้าหมายรัฐบาล ร้อยละ 50.44 สชป.13 ร้อยละ 35.89 ต่ากว่าเป้าหมายรัฐบาล ร้อยละ14.55
2. ผลการเบิ ก จ่ า ยงบรายจ่ า ยลงทุ น ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561
รายโครงการ สชป.13 (ข้อมูล GFMIS ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2561) ในภาพรวมเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 40.72
ซึง่ เป้าหมายรัฐบาลไตรมาส 3 จะต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 67.75

4. กราฟแสดงจัดสรรผลเบิกจ่าย งบรายจ่ายลงทุนประจาปีงบประมาณ 2561
รายโครงการ สชป.13 GFMIS ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2561

5 ระบบ...

-85. ระบบติดตามออนไลน์ (งบ พ.ร.บ.) ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันที่
15 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น.

ผส.ชป.13

กล่าวเพิ่มเติม ดังนี้
1. วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น.นัดประชุมหารือกับ ผผง.ชป.13
ผจบ.ชป.13 และ ผวศ.ชป.13 เรื่ องเงิ นที่ เ หลื อ จากการจั ดหา งานเร่ ง ด่ว นที่ ส านั กรั บ มาจะดาเนิน การ
และเรื่องคืนเงินพร้อมกับของบประมาณจะดาเนินการพร้อมกันไป
2. โครงการใดที่มีแผนอยู่แล้วที่มีความพร้อม ขอให้แจ้งส่วนแผนงานด้วย
3. รองนายกรัฐมนตรีได้ติดตามงานพื้นที่แปลงใหญ่ ของโครงการส่งน้าและบารุงรักษาบางเลน
ทั้งนีส้ านักได้เตรียมความพร้อมให้กับโครงการส่งน้าและบารุงรักษาบางเลนแล้ว
4. งานของโครงการส่งน้าและบารุงรักษานครปฐม เรื่องมูลนิธิชัยพัฒนา จะประสานงาน
เรื่องการขอใช้งบมูลนิธิให้
4.2 การเตรียมความพร้อมของงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย ผง.ชป.13
รายการงานของ สชป.13 มีทั้งหมด จานวน 486 รายการ ส่งประมาณการไปแล้ ว
จานวน 438 รายการ ที่ยังไม่ได้ส่งประมาณการ จานวน 43 รายการ และมีการแจ้งยกเลิกในการตรวจสอบ
จานวน 5 รายการ ขอแจ้งโครงการที่ยังไม่ได้ส่งประมาณการดังนี้
1. ส่วนวิศวกรรมบริหาร
จานวน 1 รายการ
2. ส่วนบริหารและจัดการน้าและบารุงรักษา
จานวน 11 รายการ
3. โครงการชลประทานกาญจนบุรี
จานวน 12 รายการ
4. โครงการชลประทานราชบุรี
จานวน 1 รายการ
5. โครงการส่งน้าและบารุงรักษาดาเนินสะดวก
จานวน 5 รายการ
6. โครงการส่งน้าและบารุงรักษาพนมทวน
จานวน 5 รายการ
7. โครงการส่งน้าและบารุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย
จานวน 8 รายการ

ผผง.ชป.13...

-9ผผง.ชป.13 ได้สั่งการไว้ว่าจะส่งให้กองแผนงานวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เนื่องจาก
รธร. จะติดตามงานในเดือนมิถุนายน ฝ่ายแผนงานขอให้ส่งภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เพื่อจะได้
ตรวจสอบและแก้ไขหากมีข้อผิดพลาด
รายการที่ขอทราบความก้าวหน้าของแบบ ดังนี้
1. มี โ ครงการฝายทดน้ าทุ่ ง สามพร้ อ มขุ ด ลอก ของโครงการชลประทานราชบุ รี
และโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืช ของโครงการชลประทานกาญจนบุรี ตอนนี้ได้เช็คกับทางกองแผนงานแล้วล่าสุด
อยู่ระหว่างดาเนินการ
2. งานปรั บ ปรุ ง สระศู น ย์ เ รี ย นรู้ พ นมทวน ของโครงการชลประทานกาญจนบุ รี
อยู่ในขั้นตอนการดาเนินงาน
3. งานโครงการขุดลอกโดยรถขุดดาเนิน ของโครงการส่งน้าและบารุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย
อยู่ขั้นตอนที่ 3
4. งานฝ่ ายปรั บ ปรุ งอาคารบั งคั บน้ าปลายคลอง ของโครงการชลประทานนครปฐม
อยู่ลาดับที่ 3
5. งาน ปตร. กม.5+300 คั้ น กั้ น น้ าเค็ ม สายพรมแดง ของโครงการชลประทาน
สมุทรสงคราม ยังไม่ได้ดาเนินการ
6. งานประตู ร ะบายน้ าทั บ เที ยม ของโครงการส่ ง น้าและบ ารุง รั ก ษาราชบุ รี ฝั่ ง ขวา
อยู่ลาดับที่ 2 ขอทราบความก้าวหน้าเรื่องแบบว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ เนื่องจากงานตัวนี้ได้ส่งเข้าสานักงบหมดแล้ว
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
ผส.ชป.13

กล่าวเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้ ตป.ชป.13 ทาหนังสือแจ้งโครงการขอทราบความก้าวหน้าของแบบตามรายชื่อที่

ผง.ชป.13 แจ้ง
2. ให้ ผวศ.ชป.13 สรุปรายละเอียดแบบเตรีย มความพร้อมงานปี 2562 ที่ยังไม่ได้
ดาเนินการและดาเนินการแล้ว รธร. สั่งการว่าเนื่องจากแต่ละปีมีปัญหาเรื่องการเบิกจ่าย และการเตรียมความพร้อม
ในเดือนมิถุนายน รธร. จะประชุมเตรียมความพร้อมงบประมาณปี 2562
มติที่ประชุม

รับทราบและดาเนินการ
4.3 สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 โดย ผสก.13
มีงานดาเนินการ 5 รายการงาน ผลการเบิกจ่ายรวมของโครงการ ร้อยละ 76.94 ดังนี้
1. โครงการอ่างเก็บน้าห้วยลาทรายพร้อมระบบส่งน้า มี 2 ส่วน
1.1 ทานบดิน ผลงานปัจจุบัน ร้อยละ 57
1.2 อาคารประกอบส่วนอื่นๆ ผลงานปัจจุบัน ร้อยละ 59.76
2. อาคารทดน้าบ้านช่องด่านพร้อมอาคารประกอบ ผลงานปัจจุบัน ร้อยละ 34.31
3. อาคารทดน้าบ้านวังกุ่มพร้อมระบบส่งน้า ผลงานปัจจุบัน ร้อยละ 84

โครงการ...

-10โครงการเปิดใหม่ 2 โครงการ
1. ระบบส่งน้าพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้าห้วยกระพร้อยพระราชดาริ ผลงาน ร้อยละ 100
2. สถานีสูบน้าพร้อมระบบส่งน้าอาคารประกอบกลอนโด - รางสาลี่ มี 2 ส่วน
2.1 สถานีสูบน้าพร้อมระบบส่งน้าอาคารประกอบ ผลงาน ร้อยละ 66.13
2.2 ค่าส่วนประกอบอื่นๆ ผลงาน ร้อยละ 50.12
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.4 สานักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้าเพื่อเกษตรกรรมที่ 27 โดย ผจจ.27
มีงานที่รับผิดชอบ 8 งาน ผลงานก่อสร้างภาพรวม ร้อยละ 74 ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 73.78
ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

รับทราบ
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.
1. งานโครงการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการใช้น้าชลประทานของพืช
และโครงการระบบสูบน้าการแพร่กระจายน้าโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้เกษตรทฤษฎีใหม่ใช้น้าปลอดภัย
ได้ดาเนินการทั้งการปลูกพืชวิ ธีการส่งน้าโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ระบบโซล่าเซลได้ดาเนินการติดตั้งเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว โดยมีทั้งหมด 6 แผง ใช้แบตเตอรี่ 8 ลูก มีความจุอยู่ทลี่ ูกละ 165 แอมม์ สามารถปั๊มน้าโดยใช้
วิธีการส่งน้าแบบน้าหยด แบบสปิงเกอร์กับเครื่องต่างๆ
2. การปลูกหญ้าแฝก ได้สนับสนุ นหญ้าแฝกให้กับเกษตรกรและหน่วยราชการ
ล่าสุดได้ให้ความอนุเคราะห์กับ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านถ้าหิน ทั้งหมด 6,000 ถุง จานวน 30,000 ต้น
3. ศูนย์เรียนรู้เรื่องเกษตรชลประทานได้ทางานร่วมกับศูนย์พันธมิตร 882 ศูนย์
ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 13 อาเภอ 13 ศูนย์หลัก และมีศูนย์ย่อยอีก ได้ให้ความร่วมมือไปจัดนิทรรศการให้
ความรู้ต่างๆ ตั้งเป็นศูนย์พันธมิตรในสถานีมี 4 ฐานเรียนรู้
4. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนได้ขอเข้าศึกษาดูงานโครงการเกี่ยวกับ Smart Farmer
ขณะนี้อยู่ระหว่างการเข้าศึกษาดูงาน
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. โครงการ...

-112. 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.
แผนกาจัดวัชพืช ผลงานจะครบ ร้อยละ 100 ภาพรวมของการเบิกจ่ายร้อยละ
97 งานขุดลอกปริมาณงานร้อยละ 59 ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 82 ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
และขณะนี้มีเครื่องจักรปฏิบัติงานที่โครงการส่งน้าและบารุงรักษาพระพิมล รว.10 และ รว.15 เรือกาจัดวัชพืช
อยู่ที่คลองโยง รถ.838 อยู่ที่ประตูน้าพระพิมล
ผจบ.ชป.13
กล่าวเพิ่มเติม ว่างานของโครงการส่งน้าและบารุงรักษาบางเลน และโครงการส่งน้าและ
บารุงรักษานครปฐม กาหนดเสร็จสิ้นเดือนพฤษภาคม ขอให้โครงการส่งน้าและบารุงรักษากาแพงแสนรับช่วงต่อ
และประสานงานกับทางฝ่ายเครื่องจักรกลเรือขุดและเรือกาจัดวัชพืชที่ 6 ด้วย และให้ คร.6 คก. ทาแผนงานส่งให้กับ
ผจบ.ชป.13 เพื่อจะได้แจ้งกับทางโครงการและผู้ร้องเรียนเรื่องเครื่องจักรในการลงพื้นที่
ผส.ชป.13
กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้โครงการตรวจสอบปริมาณวัชพืช ถ่ายรูป และทาแผนงานรายงาน
มาให้ ผจบ.ชป.13 จะได้ทาหนังสือถึงสานักเครื่องจักรกล และเชิญ รธบ. มาดูพื้นที่ที่ถูกร้องเรียน
4.6.5 ฝ่ายเครื่องจักรกลก่อสร้างงานดินที่ 6 โดย คส.6 คก.
- ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
4.6.6 ฝ่ายสารวจทาแผนที่ทางพื้นดินที่ 13 สานักสารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
โดย ผด.13 สธ.
มีงานโครงการพระราชดาริ 4 โครงการ ดาเนินการสารวจแล้ว 1 โครงการ
เหลืออีก 3 โครงการ กาลังดาเนินการสารวจ แล้วเสร็จสิ้นเดือนพฤษภาคม
4.6.7 ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 5 ส่วนจัดหาที่ดินที่ 3 โดย จด.5/3 มด.
งานอ่างเก็บน้าห้วยลาทราย รอเงินงบประมาณยังไม่ได้ทาการเบิกจ่าย
มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ 5

เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตาแหน่ง) และกลุ่ มงานลูกจ้างประจา ตามที่สานักได้ดาเนินการ
เปลี่ยนสายงาน (ชื่อตาแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจา เสนอกรมพิจารณารวม 124 ราย ปรากฏว่ามีบาง
รายขาดคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง จานวน 29 ราย จึงไม่สามารถเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตาแหน่ง) และกลุ่มงาน
ลูกจ้างประจาได้ สืบเนื่องจากการมอบหมายให้ลูกจ้างประจาปฏิบัติหน้าที่ ต้องจัดทาเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้
1. ก่อนปี 2553 สามารถใช้คาสั่ง ส่วน/โครงการ หรือหนังสืออนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่
2. ตั้งแต่...

-122. ตั้งแต่ปี 2553 กรมชลประทานได้มอบอานาจให้ ผส.ชป.13 เห็นชอบและลงนาม
คาสั่งมอบหมายให้ลูก จ้างประจาในสังกัดสานักปฏิบัติหน้าที่ ภายในสานัก ดังนั้นหลักฐานที่ใช้ประกอบการ
พิจารณาจะต้องเป็นคาสั่งกรมชลประทาน ที่ จ 22 /..... / ปีงบประมาณนั้นๆ การจัดทาคาสั่งดังกล่าวนี้ ส่วน/โครงการ
จะต้องพิจารณาเหตุผลความจาเป็นและความเหมาะสมสอดคล้องของตาแหน่งตามภารกิจ โดยคานึงถึงหน้าที่
ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติและคุณภาพงานที่มอบหมายตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว.14
ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 เรื่องการจัดระบบตาแหน่งลูกจ้างประจาของส่วนราชการ โดยจัดทาแบบบรรยาย
ลักษณะงาน (Job Deseviption) ของตาแหน่งลูกจ้างประจา (แบบ ลปจ.2) เสนอสานักโดยเน้นย้าหัวข้อ
ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมายใส่ข้อมูลให้ละเอียดสอดคล้องกับหน้าที่โดยย่อของตาแหน่ง ตามหนังสื อ
ที่ นร1008/ว.14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 ซึ่งการจัดทาคาสั่งกรมชลประทาน เรื่องการมอบหมายให้
ลูกจ้างประจาปฏิบัติหน้าที่จะทาทุกๆ ปีงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอให้ ส่วน/โครงการ จัดส่ง ลปจ.2
ภายในเดือนมิถุน ายน 2561 ด้วย หาก ส่ วน/โครงการ ยังเข้าใจคลาดเคลื่ อนในการมอบหมายหน้าที่ให้
ลูกจ้างประจา ขอให้ประสานงานกับ ฝบท.ชป.13 เพื่อจะได้จัดทีมงานออกไปชี้แจงสร้างความเข้าใจ เพื่ อให้
เกิดความเท่าเทียมกันในโอกาสต่อไป
5.2 การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการสายงาน
วิศวกร ขอให้ ผอ.โครงการ ติดตามและกาชับให้วิศวกรชลประทานในสังกัดที่ครบระยะเวลาการประเมินส่ง
ผลงานด้วย เช่น โครงการส่งน้าและบารุงรักษากาแพงแสน และโครงการส่งน้าและบารุงรักษาพนมทวน ทั้งนี้
จะต้องเป็นไปตามประกาศ ก.พ. กรมชลประทาน ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
มติที่ประชุม

รับทราบและดาเนินการ

วาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ
6.1 องค์พระพิฆเนศ เกิดความเสียหายเนื่องจากลมพายุพัด สานักจะปรับปรุงห้องกระจก
โดยรอบองค์ พ ระพิ ฆ เนศ โดยใช้ ง บประมาณ จ านวน 300,000 บาท ปาง “โภคทรั พ ย์ ” พระนามองค์
พญานาค“จันทรคุปต์นาคราชวิสุทธเทวา”เป็นพญานาคประจาองค์พระพิฆเนศมีพระวรกายสีฟ้า เศียรสีทอง
และเป็นเทพวิศวกรรม แห่งสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกา ทาพิธีบวงสรวง ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 06.00 น.
6.2 กาหนดการวันวิสาขบูชา ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณองค์พระหลวง
พ่อเขื่อนแม่กลอง จึงขอเชิญผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมทาบุญตามกาหนดการดังนี้
เวลา 06.00 น. บวงสรวง ตั้งองค์พระพิฆเนศ
เวลา 06.15 น. ถวายภัตตราหารเช้าแด่พระสงฆ์
เวลา 06.45 น. ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง
เวลา 09.30 น. ปล่อยพันธุ์ปลา
เวลา 18.30 น. สวดมนต์ นั่งสมาธิ
เวลา 19.00 น. เวียนเทียนรอบองค์พระ
เวลา 19.30 น. มหรสพลิเก ฉลององค์พระพิฆเนศ
6.3 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 สานักได้ดาเนินการรับรายงานตัว พนักงานราชการ
14 อัตรา คือ นายช่างชลประทาน 12 อัตรา นายช่างสารวจ 1 อัตรา และ ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา

6.4 วันที่...

-136.4 การประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้าและบารุงรักษา/โครงการ
ชลประทาน ระดับภาค (ภาคใต้) ประจาปี 2562 กาหนดการประเมิน ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 ดังนี้
1. เวลา 08.30 น. – 10.00 น. ตรวจประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารฯ ฝ่ายส่งน้า
และบารุงรักษาที่ 4 โครงการชลประทานกาญจนบุรี ณ ห้องประชุม สชป.13
2. เวลา 10.15 น. – 11.45 น. ตรวจประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารฯ ฝ่ายส่งน้า
และบารุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้าและบารุงรักษากาแพงแสน ณ ห้องประชุม สชป.13
3. ขอมอบหมายให้ ผจบ.ชป.13 รับผิ ดชอบเรื่ องที่พั กและอาหาร และ ผคก.ชป.13
จัดเตรียมยานพาหนะในการรับ - ส่งคณะทางานด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบและดาเนินการ

เลิกประชุมเวลา 15.50 น.

นางสาวณัฐกันต์ น้าเพชร ผู้จดรายงานการประชุม
นายเอกวิทย์ ก้านเหลือง ผูต้ รวจรายงานการประชุม

