รายงานการประชุมสํานักงานชลประทานที่ ๑๑
ครั้งที่ 9/๒๕๕8
เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน ๒๕๕8
ณ ห)องประชุม 1 สํานักงานชลประทานที่ ๑๑
ผู)มาประชุม
๑. นายพงศศักดิ์
2. นายณัฐพงศ
3. นายสมัย
4. นายชัยฤกษ
6. นายไชยวัฒน
7. นางสินอุดม
8. นายรุ3งธรรม
9. นายอาภากร
10. นายอมรเดช
11. นางณภัทร
12. นายชูชาติ
13. นายภูริต
14. นายพร
15. นางขวัญเมือง
16. นางนันทา
17. นายมนัส
18. นายรัฐพล
19. นายนิธิวัฒน
20. นายอนุชา
21. นางยุพา
22. นายไพลิน
23. นายชัยรัต
24. นายน้ํามนต
25. นายธานี
26. นางเรณู
27. นายศุภชัย
28. นายรุ3งโรจน
29. นายสมชาย
30. นายพีระพงศ
31. นายรมยรวินท
32. นายเสกสรร
33. นายสมชาย
34. นายสากล

อรุณวิจิตรสกุล
ศิริโภค
ธรรมสัตย
ชัยสวัสดิ์
บุญมาก
อุดมคณานาท
บ3อเกิด
สนิกะวาที
ไม8อบเชย
รวยบุญส3ง
ศุภวรรธนางกูร
โกมลเกษรักษ
วินโกมินทร
ถากรงาม
อุปมาก
นิลคุปต
บุณณะ
ปานต8น
ลองทอง
คําหอม
นุชถาวร
เป@ามาลา
งามปBญญา
มีชัย
บ3อพลอย
มะพล
พึ่งอ3อน
ทนงศักดิ์
ลิมปนาธร
กลิ่นศรีสุข
ทรัพยเจริญ
นุ3มบัว
ชลคีรี

ผส.ชป.๑๑
ผผง.ชป.๑๑
ผวศ.ชป.11
ผจบ.ชป.11
แทน ผคก.ชป.๑๑
ฝบท.ชป.๑๑
ผคป.นนทบุรี
วศ.คป.นนทบุรี
ชก.คป.นนทบุรี
บท.คป.นนทบุรี
ผคป.ปทุมธานี
วศ.คป.ปทุมธานี
รก.จน.คป.ปทุมธานี
ชก.คป.ปทุมธานี
บท.คป.ปทุมธานี
ผคป.สมุทรปราการ
วศ.คป.สมุทรปราการ
จน.คป.สมุทรปราการ
ชก.คป.สมุทรปราการ
บท.คป.สมุทรปราการ
ผคป.สมุทรสาคร
วศ.คป.สมุทรสาคร
จน.คป.สมุทรสาคร
รก.ชก.คป.สมุทรสาคร
บท.คป.สมุทรสาคร

ประธาน

วศ.คบ.เจ8าเจ็ด-บางยี่หน แทน รก.บท.คบ.เจ8าเจ็ด-บางยี่หน

จน.คบ.เจ8าเจ็ด-บางยี่หน
ชก.คบ.เจ8าเจ็ด-บางยี่หน
ผคบ.พระยาบรรลือ
วศ.คบ.พระยาบรรลือ
จน.คบ.พระยาบรรลือ
ชก.คบ.พระยาบรรลือ
ผคบ.พระพิมล
35. นายคํานึง...

๒
35. นายคํานึง
36. นายเสรี
37. นายกระวิน
38. นางกัลยารัตน
39. นายประสงค
40. นายสุชาติ
41. นางมาลินี
42. นายพิสิษฐ
43. นายธานินทร
44. นายอวยชัย
45. นางพนาวัลย
46. นายทรงเกียรติ
47. นายพร
48. สิบเอกเชี่ยวชาญ
49. นางนภัสนันท
50. นายชัยพร
51. นายสุพจน
52. นายนิคม
53. นายวิทยา
54. นางมยุรี
55. นายสนธยา
56. นางประพีร
57. นายเกรียงไกร
58. นายประพจน
59. นายชยุต
60. นายชัชวาลย
61. นายคมสิทธิ์
62. นายอํานาจ
63. นายพรชัย
64. นายสิทธิพร
65. นายวิเชียร
66. นายสมศักดิ์
67. นายสมเดช
68. นายเลอบุญ
69. นายศราวุธ
70. นายประสิทธิ์
71. นายทองธัช
72. นายธีรชาติ
73. นายนิติ

ชูชาติ
ปGมณี
โพธิ์นาคเงิน
เตียงรัตน
อินดนตรี
อินทรปรุง
มีชัย
พิบูลยศิริ
เนื่องทศเทศ
แย8มสํารวล
ผาสุก
ขําทอง
วินโกมินทร
โตโคกสูง
สุวรรณกิจ
พรหมสุวรรณ
สุวรรณจิตร
วัชรดิเรกรัตน
สายน้ํา
ดีไทย
จั่นบํารุง
อุมะวิชนี
ภาคพิเศษ
กระโจมแก8ว
ธรรมนิตยกุล
วงษเมือง
สุทธิรักษ
หนูอุไร
ส8อตระกูล
สุทธิรักษ
แก8ววรรณดี
พ3อค8าชํานาญ
สุขสวัสดิ์
อุดมทรัพย
สากล
มนตเทวา
เฟKLองถี
พันธุหอม
พานิชการ

วศ.คบ.พระพิมล
จน.คบ.พระพิมล
ชก.คบ.พระพิมล แทน
บท.คบ.พระพิมล
ผคบ.ภาษีเจริญ
วศ.คบ.ภาษีเจริญ
บท.คบ.ภาษีเจริญ
ผคบ.รังสิตเหนือ
วศ.คบ.รังสิตเหนือ
ชก.คบ.รังสิตเหนือ
บท.คบ.รังสิตเหนือ
แทน วศ.คบ.รังสิตใต8
จน.คบ.รังสิตใต8
ชก.คบ.รังสิตใต8
บท.คบ.รังสิตใต8
ผคบ.ชลหารพิจิตร
วศ.คบ.ชลหารพิจิตร
จน.คบ.ชลหารพิจิตร
ชก.คบ.ชลหารพิจิตร
บท.คบ.ชลหารพิจิตร
แทน ผคบ.พระองคไชยานุชิต
บท.คบ.พระองคไชยานุชิต
ผคส.11
แทน ผสก.11
วศ.คส.1๑
ผจก.11
วศ.จก.11
จด.3/3 มด.
นิติกร ประจํา สชป.11
แทน ผอส.2 ลก.
แทน ผบค.6 คก.
ผคส.คก.
ผด.11 สธ.
บน.ชป.11
ปบ.ชป.11
ปน.ชป.11
สพ.ชป.11
ยศ.ชป.11
ผง.ชป.11
74. นายยงยุทธ...

๓
74. นายยงยุทธ
75. นายสหะ
76. นายเอวิสันต
77. นายวรชัย
78. นายสินธิ
79. นายไพฑูรย
80. นายไชยวัฒน
81. นายธานินทร
82. นายประสิทธิ์
83. นางสาวสุภาพร
84. นางนุจรี
85. นางอรญา
86. นางมาลีรัตน
87. นางประจวบ

วงษาไฮ
อังสนันทสุข
กู8เกียรติศักดิ์
สุขผลธรรม
มีพงษ
เกื้อกิจ
บุญมาก
พิทักษวงศ
เสือทอง
คุมดวง
บางน8อย
เจริญนฤภัทร
เทียนถวาย
พ3วงศรี

คพ.ชป.11
ตป.ชป.11
พค.ชป.11
อบ.ชป.11
สป.ชป.11
แทน ปธ.ชป.11
วค.ชป.11
ปส.ชป.11
ฟท.ชป.11
ธก.ชป.๑๑
งบ.ชป.๑๑
พด.ชป.11
ปท.ชป.11
เจ8าพนักงานธุรการชํานาญงาน ฝOายบริหารทั่วไป

ผู)ไม/มาประชุม
1. นายพฤทธิพงศ
ทัศนอัญชุลีกุล
ผคบ.รังสิตใต8
ติดราชการ
2. นายอนันต
เจริญรัตน
ผคบ.เจ8าเจ็ด-บางยี่หน
3. นายวิรัช
สาทรานุวัฒน
จน.คบ.ภาษีเจริญ
ติดราชการ
4. นายชัยณรงค
คล3องวานิชย
ชก.คบ.ภาษีเจริญ
ติดราชการ
5. นายอนุสรณ
เจริญผล
จน.คบ.รังสิตเหนือ
6. นางนวลจันทร
ชมภูบุตร
บท.คบ.พระยาบรรลือ
7. นายจิรศักดิ์
ลิปPการวงศ
จน.คบ.พระองคไชยานุชิต
8. นายวุฒชิ ัย
วงศเฉลียว
ชก.คบ.พระองคไชยานุชิต
ติดราชการ
9. นายสุธรรม
กอแก8วปฐมกุล
ชก.จก.11
10. นางสาวอนุสรา
บูรณะจารุ
บท.คส.11
11. นายนิรันดร
แสงใน
สร.รว.11
ติดราชการ
12. นายชัยโรจน
อุปรารัตน
บส.ชป.11
อบรม
ผู)เข)าร/วมประชุม
1. นายนพดล
วรหาญ
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส3วนวิศวกรรม
2. นายทวีวัฒน
บุรมยชัย
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส3วนแผนงาน
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส3วนบริหารจัดสรรน้ําฯ
3. นายฉลาด
พันธุไพร
4. นายวสันต
ชินคําน8อย
นายช3างชลประทานปฏิบัติงาน
5. นางสาวณปภัช
หล8าวิเศษ
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส3วนบริหารจัดสรรน้ําฯ
6. นายณัฐ
ก8านทอง
วิศวกรชลประทานชํานาญการ ส3วนบริหารจัดการน้ําฯ
7. นางเมธาวี
สุทธิรักษ
วิศวกรชลประทาน ส3วนบริหารจัดการน้ําฯ
8. นายจรินทร
ผ3องใส
นายช3างเครื่องกลอาวุโส ส3วนสูบน้ํา
9. นายบรรยาย
พุ3มวิเศษ
นายช3างเครื่องกลชํานาญงาน ส3วนสูบน้ํา
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ฝบท.ชป.11
- เรียนเชิญ ผผง.ชป.11 เปTนผู8แทนแสดงความยินดี ผส.ชป.11 คนใหม3
ผส.ชป.11...

๔
ผส.ชป.11
ระเบียบวาระที่ ๑

ระเบียบวาระที่ ๒
ฝบท.ชป.๑๑

ระเบียบวาระที่ 3
ผส.ชป.11
บน.ชป.11

- แสคงความยินดี ผจบ.ชป.11 ผคบ.พระพิมล และ ผคบ.ชลหารพิจิตร
- กล3าวเปPดการประชุมสํานักงานชลประทานที่ ๑๑ ครั้งที่ 9/๒๕๕8 เมื่อวันอังคารที่
24 พฤศจิกายน ๒๕๕8 และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต3าง ๆ ดังต3อไปนี้
เรื่องที่ประธานแจ)งที่ประชุมทราบ
- วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558 อธช. เชิญผู8บริหารกรม สํานัก/กอง/ผคป./
ผคบ. ประชุมเพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน ประจําปG
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อให8การขับเคลื่อนการทํางานของกรมชลประทานบรรลุ
เป@าหมายตามภารกิจและสอดคล8องกับยุทธศาสตรและนโยบายของรัฐบาล ดังนี้
1. เรื่องสถานการณน้ํา ติดตามเฝ@าระวัง ลงพื้นที่พบปะชาวบ8าน และประชาสัมพันธ
อย3างต3อเนื่อง
2. เรื่องผลการเบิกจ3าย ต8องเร3งรัด รายงาน และสรุปผลการดําเนินงานในรอบ 3
เดือน (ต.ค.-ธ.ค. 58) และให8ข8อมูลที่รวดเร็ว
3. เรื่องการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ8าอยู3หัว ในวันที่ 5 ธันวาคม
2558 ให8จัดงานอย3างสมพระเกียรติ
4. เรื่องการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนตําแหน3งหน8าที่ ไม3ให8มีการสับเปลี่ยนภายใน
โครงการ
5. เรื่องโครงการส3งน้ําและบํารุงรักษา ต8องดําเนินการส3งน้ํา จัดตั้งกลุ3มผู8ใช8น้ํา และ
ควรจะดูแลบํารุงรักษามากกว3าการซ3อมแซม
6. เรื่องการมอบหมายงานให8เหมาะสมกับเจ8าหน8าที่ ให8ความรู8และความสามัคคีในหมู3
คณะเพื่อการทํางานบรรลุวัตถุประสงคทั้งภายในและภายนอกองคกร
7. การปฏิบัติงานในพื้นที่ สชป.11 ค3อนข8างจะมีปBญหามาก ฝากเจ8าหน8าที่ช3วยกัน
ดูแลเพื่อสนองนโยบายของกระทรวงและกรม โดยเฉพาะในเรื่องความผาสุก
สถานที่ทํางาน และด8านการให8ความรู8แก3เจ8าหน8าที่ต8องชัดเจน
ที่ประชุมรับทราบ
เรื่ องรั บรองรายงานการประชุ ม ครั้ งที่ 8/๒๕๕8 เมื่ อวั น จั น ทรที่ 28 กั น ยายน
2558
แนะนํา ธก.ชป.11 นางสาวสุภาพร คุมดวง ย8ายมาจาก สลก.
เสนอให8ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 8/๒๕๕8 เมื่อวันจันทรที่ 28 กันยายน
2558
ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุม
ติดตามผลการประชุมสํานักงานชลประทานที่ 11 ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันจันทรที่
28 กันยายน 2558
- การขึ้นบัญชีครุภัณฑเครื่องสูบน้ํา เนื่องจากมีปBญหามานาน ฝาก ผคก.ชป.11 พิจารณา
ความชัดเจน
- การประกาศทางน้ํามาตรา 5 และมาตรา 8
ขณะนี้ที่มีความก8าวหน8ามาตรา 5 ของแม3น้ําเจ8าพระยา ได8ตรวจสอบผิดท8องที่ ผิด
ตําบล ทําเรื่องยกเลิกพร8อมประกาศมาตรา 5 ใหม3แล8ว ส3วนมาตรา 8 ต8องรอเพราะ
ยังไม3ประกาศ แผนปGหน8าขอให8โครงการเร3งรัด ติดตาม
ผส.ชป.11...

๕
ผส.ชป.11
ระเบียบวาระที่ 4
ผจบ.ชป.11
บน.ชป.11

ผส.ชป.11

เรื่องนี้ต8องทบทวนให8ชัดเจน เร3งรัด ติดตาม ทราบว3ากรมพยามยามแก8ไขเนื่องจากเปTน
ตัวชี้วัดของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานด8วย
ที่ประชุมรับทราบ
เรื่องเพื่อทราบ / เพื่อพิจารณา
4.๑ ส3วนบริหารจัดการน้ําและบํารุงรักษา
เนื่องจากมารับหน8าที่ใหม3มอบ บน.ชป.11 รายงานสถานการณน้ํา
สถานการณน้ํา ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558
- เขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ํา 5,033 ล8าน ลบ.ม. คิดเปTน 37% น้ําไหลเข8าอ3างฯ 4.78
ล8านลบ.ม. ระบาย 4 ล8าน ลบ.ม.
- เขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ํา 4,982 ล8าน ลบ.ม คิดเปTน 52% น้ํา น้ําไหลเข8าอ3างฯ
7.30 ล8าน ลบ.ม. ระบาย 8.54 ล8าน ลบ.ม.
- เขื่อนแควน8อยมีปริมาณน้ํา 409 ล8าน ลบ.ม. คิดเปTน 44% น้ําไหลเข8าอ3างฯ 0.54
ล8าน ลบ.ม. ระบาย 1.04 ล8าน ลบ.ม.
- นครสวรรคมีปริมาณน้ํา 180 ล8าน ลบ.ม.
- เขื่อนเจ8าพระยามีปริมาณน้ํา 75 ล8าน ลบ.ม.
- เขื่อนปOาสักมีปริมาณน้ํา 592 ล8าน ลบ.ม. คิดเปTน 62% น้ําไหลเข8าอ3างฯ 0 ล8าน
ลบ.ม. ระบาย 1.62 ล8าน ลบ.ม.
- การับน้ํา – ระบายน้ํา ในพื้นที่ สชป.11 ฝBLงตะวันออก แม3น้ําบางปะกง น้ําไหลเข8า 4.02
ล8าน ลบ.ม. ฝBLงตะวันตก แม3น้ําท3าจีน น้ําไหลเข8า 0.81 ล8าน ลบ.ม. รวม 2 ฝBLง น้ําไหล
เข8า 4.43 ล8าน ลบ.ม.
- จุดเฝ@าระวังระดับน้ําในเขต สชป.11 ฤดูแล8งปG 2558/59 อยู3ในระดับปกติเกือบ
ทั้งหมด
- จุดเฝ@าระวังค3า DO สชป.11 ปกติ
- จุดเฝ@าระวังค3าความเค็ม สชป.11 ส3วนใหญ3อยู3ในระดับปกติ จะมีที่คลองพระองค
ไชยานุชิต และคลองนครเนื่องเขต
- โครงการผันน้ําจากพื้นที่ลุ3มน้ําเจ8าพระยาฝBLงตะวันออก - อ3างเก็บน้ําบางพระ จ.ชลบุรี
สชป.9 สูบน้ําจากคลองพระองคไชยานุชิตไปเติมที่อ3างเก็บน้ําบางพระ สูบประมาณ
วันละ 500,000 ลบ.ม. ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 รวมปริมาณการสูบ
25,259,259 ลบ.ม.
- แผนผังการจัดสรรน้ําของลุ3มน้ําเจ8าพระยา ในช3วงฤดูแล8งปG 2558/59 (1 พ.ย.5830 เม.ย. 59) สชป.11 ได8รับโควตาน้ํา 300 ล8าน ลบ.ม. แบ3งเปTนฝBLงตะวันตก
100 ล8าน ลบ.ม. ฝBLง ตะวันออก 200 ล8าน ลบ.ม.
- การเพาะปลูกในเขต สชป.11 ฤดูแล8งปG 2558/59 ตั้งแต3วันที่ 1-24 พ.ย.58
ปลูก 317,319 ไร3 ฤดูฝน 2 ก3อน พ.ย.58 ปลูก 703,547 ไร3 เก็บเกี่ยวแล8ว
53,400 ไร3
- การเปรียบเทียบพื้นที่เพาะปลูกข8าวนาปรัง 2558/59 ระหว3าง GISDA กับข8อมูล
ระบบ Online จะแตกต3างกันมาก สัปดาหหน8าจะเชิญเจ8าหน8าที่ประชุม
- การเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ติดปBญหาเรื่องงบประมาณ ไม3มีพื้นที่ และการตั้งกลุ3ม
ผู8ใช8น้ําต8องรีบดําเนินการ
- กรมห3วง...

๖

ตป.ชป.11
ผผง.ชป.11

ผผง.ชป.11

ผคส.11

ผู)แทน ผสก.11

- กรมห3วงเรื่องการประปานครหลวง สถานีสูบน้ําสําแล มอบ ผจบ.ชป.11 ประสาน
กรมให8ชัดเจน โครงการประสานในพื้นที่เพื่อ เปPด/ปPด ประตู สถานีสูบน้ําให8เปTนเวลา
- เรื่องน้ําเสีย มอบฝOายบริหารจัดสรรน้ําทําแผนให8ชัดเจน ประสานสํานักอุทกฯ
ทําหนังสือขออนุญาต อธช.
- การประปาธัญบุรีมอบโครงการฯ รังสิตเหนือ ติดตามเพื่อไม3ให8เกิดปBญหา ตรงนี้
เข8าใจว3าน้ําที่ผ3านไซฟOอนพระธรรมราชาน8อย และ ผจบ.ชป.11 (บน.ชป.11)
ประสานโครงการวางแผนในการหมุนเวียนน้ํา
- ฝBLงตะวันตกน3าเปTนห3วงเพราะน้ําค3อนข8างน8อย พื้นที่ที่มีการปลูกมากเร3ง
ประชาสัมพันธ ลงพื้นที่ ทําหนังสือแจ8ง และเรียนสํานักฯ ทราบด8วย
- การรายงานพื้นที่เพาะปลูก มีการประชุมแก8ไขผลสํารวจ และต8องเปลี่ยนระบบใหม3
- การลง Online ข8อมูล ขอให8ดําเนินการอย3างระมัดระวัง
- สระพระราม 9 พระองคท3านฯ จะเสด็จเดือนกุมภาพันธ 2559 ฝาก ผคบ.
รังสิตเหนือ
ที่ประชุมรับทราบ
4.2 ส3วนแผนงาน
(1) การติดตามผลการใช8จ3ายงบประมาณ และผลการลงข8อมูลในระบบติดตาม Online
สชป.11 ได8รับการจัดสรรงบประมาณ 964,752,308 บาท เปTนงานจ8างเหมา
152,217,248 บาท งานทําเอง 812,535,060บาท เบิกจ3ายแล8ว 23,509,120
บาท คิดเปTน 2.44%
ฝากโครงการติดตามผลการเบิกจ3ายในระบบ Online แจ8งค3าไฟฟ@าให8กับกองแผนงาน
ทราบด8วย
ที่ประชุมรับทราบ
(2) รายงานความก8าวหน8าโครงการสําคัญ
- ประตูระบายน้ํากลางคลองสําโรง ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2552
มีการแก8ไขแบบและแก8ไขสัญญา สั่งเข8าทํางานปรากฏว3า บริษัท เอ็ม วี เอส
ก3อสร8าง 1688 จํากัด ปPดกิจการ ขณะนี้กําลังติดตาม
(3) ติดตามงานประตูระบายน้ําและสถานีสูบน้ํา 4 แห3ง (พระอุดม บางกรวย บางบัวทอง
และปากคลองรังสิต) รายงานความก8าวหน8า
- งานก3อสร8างอาคารควบคุมและติดตามการบริหารจัดการน้ําเพื่อการชลประทาน
กรมชลประทานสามเสน ผลเบิกจ3าย 77,772,040.85 บาท คิดเปTน 34.28%
แผนการดําเนินงานสะสม 32.15% สั่งหยุดงาน 3 เดือน ปBญหาอุปสรรคสายไฟฟ@า
ใต8ดิน แจ8งการไฟฟ@ามารื้อย8าย และมีการขยายอายุสัญญาขณะนี้เรื่องอยู3ที่สํานัก
กฎหมายและที่ดิน
- งานก3อสร8างสถานีสูบน้ําคลองโยง 2 ผลงาน 39% เร็วกว3าแผน 20%
- งานก3อสร8างประตูระบายน้ําและสถานีสูบน้ําคลองบางบัวทอง ผลงาน 100%
อยู3ระหว3างส3งมอบให8โครงการฯ นนทบุรี
- งานก3อสร8างสถานีสูบน้ําจุฬาลงกรณ 2 อยู3ระหว3างการแก8ไขแบบ
- งานประตูระบายน้ําคลองสามวา อยู3ระหว3างดําเนินการเตรียมงานเบื้องต8น
- งานก3อสร8าง...

๗
- งานก3อสร8างประตูพระธรรมราชา เปTนนโยบายเร3งด3วนของกรม ปตร.ชลหารพิจิตร 3
ขณะนี้ดําเนินการด8านจัดซื้อจัดจ8าง e-bidding เรียบร8อยแล8ว เรื่องอยู3ที่กระทรวง
ผผง.ชป.11
ประชุมครั้งต3อไปขอให8รายงานความก8าวหน8างานก3อสร8างต3างๆ ด8วย
ที่ประชุมรับทราบ
4.๓ ส3วนวิศวกรรม
(1) งานศึกษาพิจารณาโครงการ สํารวจ ออกแบบ และธรณีวิทยา
ผวศ.ชป.๑๑
- ส3วนวิศวกรรม รับผิดชอบ 5 ฝOาย ผลการดําเนินงาน ปGงบประมาณ พ.ศ. 2559
ขณะนี้มี 49 งาน แล8วเสร็จ 4 งาน คิดเปTน 8.16% งานนอกแผน 58 งาน แล8ว
เสร็จ 53 งาน
- หลักการ/ขั้นตอนการพิจารณา งานก3อสร8าง ซ3อมแซม ปรับปรุง จะต8องผ3านการ
พิจารณาโครงการ สํารวจ เมื่อได8ผลสํารวจแล8วออกแบบ ถ8าโครงการมีงานเร3งด3วน
ขั้นตอนต8องครบ
- เรื่องผลสํารวจหมุดหลักฐานปรับโครงข3าย ที่จะนํามาประกอบการพิจารณาบริหาร
จัดการน้ํา ปBจจุบันยังไม3ได8รับผลสํารวจที่สมบูรณ ฝาก ผด.11 สธ. ประสาน สํานัก
สํารวจฯ เร3งดําเนินการให8เปTนเล3มที่สมบูรณ และกรณีที่ตั้งแผนงานในเขต สชป.11
สําเนาให8ทราบด8วยเพื่องานจะได8ไม3ซ้ําซ8อน
ปบ.ชป.11
ภารกิจด8านการจัดทําพิจารณาโครงการของส3วนบริหารจัดการน้ําและบํารุงรักษาจะ
ซ้ําซ8อนกับส3วนวิศวกรรม ในหลักการการพิจารณาโครงการที่เปTนการปรับปรุงเฉพาะ
จุด ให8ฝOาย พิจารณาโครงการเปTนผู8ดําเนินการ ถ8าเปTนลักษณะที่เกี่ยวกับระบบลุ3มน้ํา
ฝOายปรับปรุงบํารุงรักษาเปTนผู8พิจารณา นํามาใช8ในการวางแผนในการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ และในปGนี้โครงการฯ เจ8าเจ็ด-บางยี่หน จะเปTนโครงการนําร3องและเปTน
รูปแบบฐานข8อมูลของอาคารชลประทาน
ที่ประชุมรับทราบ
4.๔ ส3วนเครื่องจักรกล
รายงานสถานภาพเครื่องจักรกลสูบน้ํา ในเขตพื้นที่สํานักงานชลประทานที่ ๑๑
ผู)แทน ผคก.ชป.๑๑ ส3วนเครื่องจักรกล สชป.11 มีสถานีสูบน้ํา 159 แห3ง เครื่องสูบน้ํา 637 เครื่อง ใช8งาน
ได8 597 เครื่อง ชํารุด 68 เครื่อง คิดเปTน 10.68% ได8ตั้งงบประมาณที่ในการ
ซ3อมแซมครุภัณฑ 33 เครื่อง ส3วนที่เหลือมีปBญหาเรื่องการขึ้นทะเบียนครุภัณฑ
ที่ประชุมรับทราบ
4.5 รายงานการดําเนินงานจัดการความรู8
ปบ.ชป.11
ปGงบประมาณที่ผ3านมามีการประกวดหน3วยงานการจัดการความรู8ดีเด3น คณะกรรมการ
ของกรมได8ทําการประเมินช3วงวันที่ 25–28 ตุลาคม 2558 ซึ่งปBจจุบันยังไม3ได8
รายงานผล ถ8ามีผลประกวดเปTนทางการเมื่อใดจะได8รายงานให8ทราบ ส3วนใน
ปGงบประมาณ พ.ศ. 2559 ยังไม3มีแผนการดําเนินงาน
ผส.ชป.11
- ปGงบประมาณ พ.ศ. 2559 มอบคณะทํางานจัดการความรู8ในเรื่องการประกวด
หน3วยงานการจัดการความรู8ดีเด3น
- ปGงบประมาณ พ.ศ. 2559 ฝOายส3งน้ําฯ ดีเด3นจะต8องได8รับรางวัลอย3างน8อยในระดับ
ภาค
ที่ประชุมรับทราบ
4.6 หน3วยงาน...
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ผจก.11

จด.3/3 มด.
นิติกร สชป.11
ผส.ชป.11

สร.รว.11
ผด.11 สธ.

ผู)แทน ผบค.6 คก.

ผคส.คก.

ผู)แทน ผอส.2 ลก.
ระเบียบวาระที่ 5
ปท.ชป.11

4.6 หน3วยงานสนับสนุนรายงานผลการปฏิบัติงาน
(1) โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรมที่ 11
ปG ง บประมาณ พ.ศ. 2559 ได8 รั บ งบประมาณ งานก3 อ สร8 า งคั น คู น้ํ า และอาคาร
ประกอบโครงการฯ บางบาล เริ่มดําเนินการเดือนธันวาคม 2558
ที่ประชุมรับทราบ
(2) ฝOายจัดหาที่ดิน 11
ในปGงบประมาณ พ.ศ. 2559 สชป.11 ไม3มีการจัดซื้อที่ดิน
ที่ประชุมรับทราบ
(3) นิติกร สชป. 11
สํานักกฎหมายและที่ดิน ส3งแผนการปฏิบัติงานเร3งรัดคดีความเกี่ยวกับการบุกรุกหรือ
รุกล้ําที่ดิน ได8แจ8งโครงการแล8ว
โครงการแจ8งแผนในอํานาจหน8าที่ ผจบ.ชป.11 ประสานโครงการในการทําแผนให8
ถูกต8อง
ที่ประชุมรับทราบ
(4) งานสํารวจกันเขต 11
ติดราชการ
ที่ประชุมรับทราบ
(5) ฝOายสํารวจทําแผนที่ทางพื้นดิน 11
- เรื่องผลสํารวจหมุดหลักฐานปรับโครงข3าย ผด. 11 สธ. จะดําเนินการติดตามให8
- เรื่องแผนงานที่ซ้ําซ8อนขอเรียนว3าเวลาตั้งแผน ผด.11 สธ. จะดูตามภารกิจ
ที่ประชุมรับทราบ
(6) ส3วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6
ส3วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 เร3งรัดออกคําสั่งให8ฝOายรถขุด ฝOายเรือขุด นําเครื่องจักร
ออกไปปฏิบัติงานตามที่ได8รับมอบหมายจากโครงการ พร8อมทั้งเร3งรัดการเบิกจ3ายให8
เปTนไปตามแผน
ที่ประชุมรับทราบ
(7) ส3วนเครื่องจักรกลสูบน้ํา
ขณะนี้ภารกิจในด8านการป@องกันน้ําท3วมเสร็จสิ้นแล8วและถอนเครื่องสูบน้ํากลับหมด
แล8ว ต3อไปจะเปTนภารกิจป@องกันภัยแล8งซึ่งกําลังดําเนินการอยู3หลายโครงการ
ที่ประชุมรับทราบ
(8) ส3วนอาคารสถานที่ที่ 2
ส3วนอาคารสถานที่ที่ 2 ปBจจุบันนี้กําลังเร3งรัดการปรับพื้นที่บริเวณกองโรงงาน
ที่ประชุมรับทราบ
เรื่องอื่นๆ
การประชาสัมพันธเพื่อเสริมสร8างภาพลักษณขององคกรระดับภูมิภาค ปGงบประมาณ
พ.ศ. 2559 จากการประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 กองแผนงานได8จัดสรร
งบประมาณให8 สชป.11 จํานวน 500,000 บาท เพื่อจัดทําการประชาสัมพันธฯ
โดยทําแผนส3งประชาสัมพันธกรมและรายงานค3าใช8จ3าย แผนการประชาสัมพันธของ
กรม แบ3งเปTน...

๙
กรม แบ3งเปTน 8 ช3องทางคือ สื่อโทรทัศน สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อสิ่งพิมพ ชุดสื่อ
นิทรรศการ/ป@ายประชาสัมพันธ สื่ออินเตอรเน็ต NEW MEDIA สื่อกิจกรรม และผลิต
สื่อ และเอกสารสิ่งพิมพ สชป.11 จะดําเนินการคือ ชุดนิทรรศการ/ป@ายประชาสัมพันธ ผลิตสื่อและเอกสารสิ่งพิมพ โครงการเห็นควรเพิ่มเติมสื่อประเภทใดหรือไม3
ผคบ.พระพิมล
ควรทําสปอรตโฆษณา ความยาวประมาณ 3 นาที แจกจ3ายไปตาม อบต. อบจ.
ประชาสัมพันธเสียงตามสายเพราะสามารถเข8าถึงชุมชนได8
ปท.ชป.11
สรุป สชป.11 จัดทําชุดนิทรรศการ/ป@ายประชาสัมพันธ ผลิตสื่อและเอกสารสิ่งพิมพ
และสปอรตโฆษณา
ผส.ชป.11
- มอบ ปท.ชป.11 สรุปข8อมูลในภาพรวม พด.ชป.11 พิจารณาเรื่องการจัดซื้อจัดจ8าง
ผจบ.ชป.11 กลั่นกรองเพื่อเสนอสํานักนําเรียนกรม
- ในการประชุมสํานักครั้งต3อไปจะเชิญประชุมเท3าที่จําเปTน (ผอ.ส3วน/ผอ.โครงการ/
ส3วน/ฝOาย/วศ./จน. โครงการ) ส3วน บท. ชก.โครงการ และงานสนับสนุนเชิญเปTนครั้ง
คราวเพื่อไม3รบกวนเวลาในการปฏิบัติงาน
ที่ประชุมรับทราบ
ท8ายการประชุม ผส.ชป.11 ขอขอบคุณทุกท3านที่เข8าประชุมโดยพร8อมเพรียงกัน
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
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(นางสาวสุภาพร คุมดวง)
ผู)ตรวจรายงานการประชุม

...................................
(นางประจวบ พ/วงศรี)
ผู)จดรายงานการประชุม

