


 
การประชุมส านักงานชลประทานที่ 2 

คร้ังที่ 2/2563 
วันอังคารท่ี 30 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. 
ณ  ห้องประชุมส านักงานชลประทานที่ 2 ช้ัน 4 

 
ผู้มาประชุม 

1. นายปรีชา   จานทอง ผส.ชป.2            ประธานท่ีประชุม 
2. นายสถิต โพธิ์ดี รอง ผส.ชป.2 
3. นายสมจิต อ านาจศาล ผจบ.ชป.2 
4. นายศุภชัย พินิจสุวรรณ ผวศ.ชป.2 
5. นายสุนทร ค าศรีเมือง ผผง.ชป.2 
6. นายวินัย แสงสว่าง ผคก.ชป.2 
7. นางวาสนา การสมดี ฝบท.ชป.2 
8. นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผคป.ล าปาง 
9. นายปาโมกข์ ปิงเมือง ผคป.พะเยา 
10. นายนิพนธ ์ ฟูศรี ผคป.น่าน 
11. นายอธินันท์ นาวิกนันทน ์ วศ.คป.เชียงราย แทน ผคป.เชียงราย 
12. นายสุรศักด์ิ สุพรรณคง ผคบ.กิ่วลม- กิ่วคอหมา 
13. นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผคบ.แม่วัง 
14. นายนิธินนัท์ คชทโรภาส ผคบ.แม่ลาว  
15. นายศราวุธ โลหะโชติ วศ.คส.2 แทน ผคส.2 
16. นายนิเวศ วงษ์บุญมีเดช ผคศ.ภูฟ้าพัฒนา 
17. นายวชิร ยะถากรรม นายช่างชลประทานช านาญงาน แทน ผสก.2 
18. นายวีระพงษ ์ ประทุมโทน วศ.5 พญ. แทน ผสญ.5 
19. นายชาญวิช เกาวนันทน ์ ผจจ.2 
20. นายเฉลิมชัย จันทร์วงษา ผจจ.3 
21. นายวรเทพ วัฒนวิเชียร คพ.ชป.2 
22. นายกิตติคุณ ปวงแก้ว ยศ.ชป.2 
23. นายเกียรติกวิน เพิ่มทวีสิน ผง.ชป.2 
24. นายสุเมธ ธิมา ปข.ชป.2 
25. นายเอกสิทธิ์ ตันติมาสน์ ปบ.ชป.2 
26. นางสาวธัญญาพร ใยบัณฑิตย์ ปน.ชป.2 
27. นายเอกชัย ก้านเหลือง สป.ชป.2 
28. นายทรงชัย สุวรรณตันทุลา ปธ.ชป.2 
29. นายอติชาต วิจฝัน พค.ชป.2 
30. นายเกรียงกฤษณ์ แสนปัญญา บน.ชป.2 
31. นายกฤษฎา แดงสีพลอย อบ.ชป.2 
32. นายกิตติพงษ์ ศรีวิภาต ตป.ชป.2 
33. นางวราลักษณ์ คงศรีเจริญ ปท.ชป.2 
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34. นางกัลยกร ยลสุริยันวงศ์ ธก.ชป.2 
35. นางสาวสมจิตร บ่อวังเงิน พด.ชป.2 
36. นางสาวจันทร์จิรา ปิติ บส.ชป.2 
37. นางสาวพัชรีญา กูลสวัสด์ิ งบ.ชป.2 
38. นายธนิต ค ามีอ้าย จน.คป.ล าปาง 
39. นายอนันต์ แสงสุวรรณ จน.คป.พะเยา 
40. นายโชติกรวิชช์ ทวีศักดิ์ทินโชติ วศ.คป.น่าน 
41. นายสมบัติ แปงมูล จน.คป.น่าน 
42. นายนพพร สารพิพัฒน ์ จน.คป.เชียงราย 
43. นายวศิน ลีลาชินาเวศ วศ.คบ.กิ่วลม- กิ่วคอหมา 
44. นายกุลธร รัตนเสรี วศ.คบ.แม่วัง 
45. นายปริญญา เวชอนุรักษ์ จน.คบ.แม่วัง 
46. นายจิรยุทธ รักบุญ สบ.3 คบ.แม่วัง 
47. นายรณชัย ปราณพานิชกิจ วศ.คบ.แม่ลาว 
48. นายทรงพล พงษ์มุกดา จน.คบ.แม่ลาว 
49. นายวรชัย ธนกันต์ธัช วช.ภูฟ้าพัฒนา 
50. นายศรายุทธ งูทิพย์ วศ.2 จด. 
51. นายโกญจนาท สุทธิทักษ์ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 
52. นายพีรภัทร ข่ายม่าน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายภาณุพงษ์ ศรีนวล นายช่างโยธา 
2. นายวชิรา ศิริประยงค์ วิศวกรชลประทาน 
3. นายภีระเดช กาวิละ นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
4. นายรชต พงษ์วิเศษ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 
5. นางตุลา วรรณโวหาร พนักงานท่ัวไป 
6. นางสาวกัญญ์วรา ก้อนแก้ว พนักงานท่ัวไป 
7. นางสาวพัชริยา เข็มทอง พนักงานท่ัวไป 
8. นางสาวกุลธิดา เลิศหล้า พนักงานท่ัวไป 
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เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 
 
 ประธาน กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ 
 

ผส.ชป.2 : กล่าวเปิดประชุมโดยมีเรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
 (1) การประชุมครั้งนี้เป็นครั้งท่ีสองของปี พ.ศ. 2563 เนื่องจากมีสถานการณ์การระบาดของไวรัส 
“COVID-19” จึงไม่สามารถจัดประชุมร่วมกันได้ ซึ่งในปัจจุบันไม่พบผู้ติดเช้ือภายในประเทศมา 36 วันแล้ว และ
พรุ่งนี้อาจมีการคลายล็อกเฟส 5 โดยในช่วงสถานการณ์โควิดนี้  กรมชลประทานได้จัดงานครบรอบวันสถาปนา    
กรมชลประทานครบ 118 ปี ในรูปแบบนิทรรศการเสมือนจริง (แบบออนไลน์) และทางส านักงานชลประท่ี 2      
ได้เข้าร่วมในการจัดนิทรรศการเสมือนจริงด้วย และมียอดผู้เข้าไปชมนิทรรศการเสมือนจริงท้ังหมดมากกว่า 5 ล้านครั้ง 
ซึ่งถือว่าประสบความส าเร็จมาก 
 (2) ปีนี้ทางโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาแม่ลาว ได้เข้าประกวดรางวัลเลิศรัฐ ของส านักงาน ก.พ.ร. 
และได้เข้าเกณฑ์ดีเด่น โดยมีท่าน รธร. ได้มาร่วมการตรวจติดตามการประเมินในวันศุกร์ท่ี 26 มิถุนายน 2563   
ณ ท่ีท าการฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาท่ี 2 โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาแม่ลาว อ าเ ภอพาน จังหวัดเชียงราย       
ซึ่งกรมชลประทานเคยได้รับรางวัลในระดับองค์การสหประชาชาติ (UN) สองครั้ง คือ โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา
กระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี และโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ 
 (3) ยินดีต้อนรับ นายนิเวศ วงษ์บุญมีเดช โดยกรมชลประทานมีค าส่ังแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2563 
 

ฝบท.ชป.2 : ตามท่ีได้จัดส่งร่างรายงานการประชุมครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2563 ทาง  
Web Site และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2563 ทางฝ่ายบริหารท่ัวไป ได้จัดท า
รายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  
 

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 1/2563 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/เรื่องติดตามผลการด าเนินงาน 
  

 3.1 รายงานสภาพอากาศ สภาพน้ าฝน และรายงานสถานการณ์น้ า  
(ส่วนบริหารจัดการน้ าและบ ารุงรักษา) 
ปน.ชป.2 : รายงานสภาพอากาศ สภาพน้ าฝน รายงานสถานการณ์น้ า และสรุปแผน – ผล การเพาะปลูกพืช  
 (1) สภาพอากาศ ในวันท่ี 29 – 30 มิ.ย. 63 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย 
ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ าปกคลุมประเทศลาว และเวียดนามตอนบน ท าให้บริเวณประเทศไทยยังคงมี
ฝนตกหนักบางแห่ง ข้อควรระวัง ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทย ระวังอันตรายจากฝนตกหนักท่ีเกิดขึ้นในระยะ
นี้ไว้ด้วย ซึ่งอาจท าให้เกิดน้ าท่วมฉับพลันและน้ าป่าไหลหลาก 
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 (2) สภาพน้ าฝน คาดหมายฤดูฝนช่วงกลางเดือน ก.ค. – ก.ย. ฝนตก 60 – 80% ของพื้นท่ีเป็นส่วนใหญ่กับ
มีฝนตกหนักหลายพื้นท่ีและหนักมากในบางแห่ง ซึ่งก่อให้เกิดสภาวะน้ าท่วมฉับพลัน น้ าป่าไหลหลาก รวมท้ังน้ าล้นตล่ิง
ได้ในหลายพื้นท่ี ฤดูฝนปีนี้คาดว่า พายุหมุนเขตร้อนจะเคล่ือนเข้าสู่ประเทศไทยจ านวน 1-2 ลูก กราฟเปรียบเทียบ
ปริมาณฝนสะสมปี 2563 ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม – 29 มิถุนายน 2563 ท้ัง 4 จังหวัด มีปริมาณน้ าฝนสะสมต่ ากว่า
ค่าเฉล่ีย 15% การคาดการณ์ล่วงหน้า 3 วัน วันท่ี  29 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2563 ปริมาณฝนท่ีตกเพิ่มในพื้นท่ีจังหวัดน่าน 
 (3) สภาพอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่  
     (3.1) เข่ือนกิ่วลม       ปริมาตรน้ า 52.96   ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 49.86%  
            (3.2) เข่ือนกิ่วคอหมา  ปริมาตรน้ า 45.02   ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 26.44% 
 (4) สภาพอ่างเก็บน้ าขนาดกลาง 
  (4.1) จังหวัดล าปาง   จ านวน 29 อ่าง  ปริมาณน้ า  32.877  ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 20.80% 
  (4.2) จังหวัดน่าน      จ านวน   5  อ่าง  ปริมาณน้ า  17.223  ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 58.41%      
            (4.3) จังหวัดพะเยา    จ านวน  3  อ่าง  ปริมาณน้ า  24.012  ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 26.59% 
  (4.4) จังหวัดเชียงราย จ านวน  4  อ่าง  ปริมาณน้ า  35.719  ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 37.34% 
 รวมท้ังหมดจ านวนอ่าง 41 อ่าง น้อยกว่า 30% - 20 อ่าง, 31-50% - 16 อ่าง , 51-80% - 4 อ่าง 
มากกว่า 80% - 1 อ่าง  
 (5) แผนและผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2562/2563 ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563 
   แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งรวมท้ังส้ิน 118,338 ไร่ ผลการปลูกพืชแล้งรวมท้ังส้ิน 148 ,887 ไร่    
เก็บเกี่ยวแล้วเสร็จท้ังส้ิน 145,215 ไร่  คิดเป็น 97.53% 
 (6) แผนการเพาะปลูกพืชฤดูฝนปี 2563  
แผนการบริหารจัดการน้ า รวม 928.53 ล้าน ลบ.ม. 
  (6.1) อุปโภค – บริโภค 17.03   ล้าน ลบ.ม. 
  (6.2) รักษาระบบนิเวศน์  46.42   ล้าน ลบ.ม. 
  (6.3) เกษตร                  726.83    ล้าน ลบ.ม. 
  (6.4) อื่น ๆ                   138.25     ล้าน ลบ.ม. 
แผนการเพาะปลูก รวม 705,204 ไร่ 
  (6.5) ข้าวนาปี              687,205    ไร่ 
  (6.6) พืชไร่- พืชผัก            4,656   ไร ่
  (6.7) อื่น ๆ                   13,343   ไร ่
 (7) การเตรียมการช่วยเหลือฤดูฝน ปี 2563 
บัญชีเครื่องจักรเครื่องมือเพื่อเตรียมความพร้อมปี 2562/63 ดังนี้ 
  (7.1) เครื่องสูบน้ า          จ านวน  67 เครื่อง    
  (7.2) รถบรรทุกน้ า   จ านวน  4   คัน 
  (7.3) รถบรรทุก 6 ตัน      จ านวน  4   คัน 
  (7.4) รถเครนปั่นจั่น        จ านวน  2   คัน 
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ผคป.น่าน : โครงการชลประทานน่านได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อการเตรียมรับอุทกภัยของจังหวัดน่าน 
โดยปัจจุบันโครงการชลประทานน่านมีเครื่องสูบน้ าขนาด 8 นิ้ว จ านวน 12 เครื่อง และทุกปีพบว่าประสิทธิภาพ
การท างานของเครื่องสูบน้ าขนาด 8 นิ้ว นั้นไม่เพียงพอ จึงต้องการขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ าขนาด 12 นิ้ว  
ประมาณ 3 เครื่อง ไปด าเนินการติดต้ังในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับอุทกภัยในช่วงปลาย
เดือนมิถุนายน ถึงประมาณปลายเดือนกันยายนนี้ 
 

ผส.ชป.2 : ท าหนังสือขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ าขนาด 12 นิ้ว จ านวน 2 เครื่อง และเครื่องสูบน้ าขนาด 8 นิ้ว    
เพื่อไปติดต้ังเตรียมความพร้อมไว้ก่อน หากเกิดสถานการณ์แล้วจะขนย้ายไม่ทันการ เนื่องจากน้ าจังหวัดน่าน       
จะไหลท่วมเร็ว และช่วงหน้าฝนนี้ขอเน้นย้ าให้ปฏิบัติตามข้อส่ังการของท่านอธิบดีกรมชลประทาน ให้เตรียมความพร้อม 
ตรวจเช็คเครื่องจักรเครื่องมือ ก าจัดวัชพืช และตรวจเช็คสภาพอาคารให้พร้อมใช้งาน 
 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
  3.2 สรุปรายงานแผน/ผลการด าเนินงาน งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562-2563  
ในภาพรวมของ สชป.2 (ส่วนแผนงาน) 
ตป.ชป.2 : ผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562  
 (1) ผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
จ านวน 48 งาน อยู่ระหว่างด าเนินการ 9 งาน แล้วเสร็จ 39 งาน งบประมาณ 233,502,261.16 บาท     
ผลการเบิกจ่าย 164,353,353.46 บาท คิดเป็น 70.39% 
 (2) รายงานผลการ จัดซื้อ-จัดจ้าง พรบ. 2563 ส านักงานชลประทานที่ 2 ได้รับ 1 งานใหม่ คือ
ท านบดินพร้อม ระบบส่งน้ าบ้านจอมกิตติ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ประกาศจัดซื้อ- จัดจ้าง คาดว่าลงนาม ก.ค. 63 
 (3) แผนการใช้จ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 63) จ าแนกรายโครงการ อนุมัติเงินงวด 332 งาน งบประมาณ 
1,033.059 ล้านบาท อยูร่ะหว่างด าเนินการ 293 งาน แล้วเสร็จ 39 งาน ผลการเบิกจ่าย 484.849 ล้านบาท 
คิดเป็น 46.93% อยู่ล าดับท่ี 5 ต่ ากว่าเป้าหมายกรมฯ ไตรมาส 3 = -18.07% 
ผลการเบิกจ่าย 0-19% = 28 งาน                       60-79% = 74   งาน  
                20-39% = 32 งาน                        80-99% = 106 งาน 
                40-59% = 53 งาน                            100% = 39  งาน 
 (4) งบกลาง รายการส ารองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง ส าหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และ
แก้ปัญหาภัยแล้ง โครงการเร่งด่วน เพื่อเก็บกักน้ าในฤดูฝน ปี 2563 ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 
30 มิถุนายน 2563 จ านวน 31 งาน งบประมาณ 250,686,191 บาท ผลการเบิกจ่าย 42,007,939.02 บาท 
คิดเป็น 16.76%  
ผลการเบิกจ่าย 0-19% = 18 งาน                       60-79% =   1   งาน  
                20-39% =   8 งาน                        80-99% =  3   งาน 
                40-59% =   1 งาน                            100% = -    งาน 
 
ผผง.ชป.2 : ประเด็นท่ี 1 ขอให้ทุกโครงการด าเนินการแผนการเบิกจ่าย ตามเป้าหมายแผนการเบิกจ่ายของรัฐบาล
ท่ี 100% ซึ่งตามข้อมูลปัจจุบัน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 หน่วยงานได้จัดท าแผนการเบิกจ่าย อยู่ท่ี 99.42% 
จึงขอให้ทุกโครงการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนฯ 
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  ประเด็นท่ี 2 ขอให้ผู้อ านวยการโครงการ เข้าไปเร่งรัดการด าเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     
ในรายการท่ีมีผลการด าเนินงาน ต่ ากว่าร้อยละ 20 
  ประเด็นท่ี 3 ส าหรับงานงบกลางแก้ไขปัญหาภัยแล้งของส านักงานชลประทานท่ี 2 มีท้ังหมด 31 งาน 
แบ่งเป็นงานจ้างเหมา 11 งาน และงานท่ีด าเนินการเอง 20 งาน และรัฐบาลมีมติให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จในวันท่ี 
30 มิถุนายน 2563 นั้น ส่วนแผนงานได้ตรวจสอบแล้ว ณ ปัจจุบัน (30 มิ.ย. 2563) พบว่ามรีายการท่ีด าเนินการ
แล้วเสร็จเพียง 3-4 งานเท่านั้น จึงขอให้ทุกโครงการท่ีได้รับงบประมาณและคาดว่าจะด าเนินการไม่แล้วเสร็จ       
ท าเรื่องขอขยายระยะเวลาการด าเนินการเข้ามาท่ีส านักงานชลประทานท่ี 2 เพื่อรวบรวมเสนอกรมฯ ต่อไป  
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
   3.3 รายงานแผน/ผลการด าเนินงานงบประมาณ พ.ศ. 2562/2563 และปัญหาอุปสรรค 
 (ทุกส่วน, โครงการ) 
 
    3.3.1 ส่วนวิศวกรรม 
ผวศ.ชป.2 : สรุปแผน – ผลการเบิกจ่ายลงทุน ตาม พ.ร.บ. ปีงบประมาณ 2563 
 (1) ส่วนวิศวกรรม จ านวน 225 งาน งบประมาณ 14,156,500 บาท ผลการเบิกจ่าย 3,530,022.40 บาท 
คิดเป็น 24.94% ผลการด าเนินงาน 39%  
พค.ชป.2 : (2) ฝ่ายพิจารณาโครงการ ผลการเบิกจ่าย 47.51% ผลการด าเนินงาน 54% จ านวน 92 งาน    
แล้วเสร็จ 43 งาน อยู่ระหว่างด าเนินการ 32 งาน ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 17 งาน 
 (2.1) จังหวัดเชียงราย จ านวน 12 งาน แล้วเสร็จ 4 งาน อยู่ระหว่างด าเนินการ 5 งาน ยังไม่ได้ด าเนินการ 3 งาน 
 (2.2) จังหวัดน่าน จ านวน 27 งาน แล้วเสร็จ 10 งาน อยู่ระหว่างด าเนินการ 13 งาน ยังไม่ได้ด าเนินการ 4 งาน 
  (2.3) จังหวัดพะเยา จ านวน 30 งาน แล้วเสร็จ 18 งาน อยู่ระหว่างด าเนินการ 4 งาน ยังไม่ได้ด าเนินการ 8 งาน 
 (2.4) จังหวัดล าปาง จ านวน 23 งาน แล้วเสร็จ 11 งาน อยู่ระหว่างด าเนินการ 10 งาน ยงัไมไ่ด้ด าเนินการ 2 งาน 
สป.ชป.2 : (3) ฝ่ายส ารวจภูมิประเทศ ผลการเบิกจ่าย 17.14% ผลการด าเนินงาน 23% จ านวน 53 งาน   
แล้วเสร็จ 12 งาน อยู่ระหว่างด าเนินการ 10 งาน ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 31 งาน 
 (3.1) จังหวัดเชียงราย จ านวน 17 งาน แล้วเสร็จ 4 งาน ยังไม่ได้ด าเนินการ 13 งาน 
 (3.2) จังหวัดน่าน จ านวน 16 งาน แล้วเสร็จ 2 งาน อยู่ระหว่างด าเนินการ 6 งาน ยังไม่ได้ด าเนินการ 8 งาน 
  (3.3) จังหวัดพะเยา จ านวน 8 งาน แล้วเสร็จ 2 งาน อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 งาน ยังไม่ได้ด าเนินการ 5 งาน 
 (3.4) จังหวัดล าปาง จ านวน 12 งาน แล้วเสร็จ 4 งาน อยู่ระหว่างด าเนินการ 3 งาน ยังไม่ได้ด าเนินการ 5 งาน 
อบ.ชป.2 : (4) ฝ่ายออกแบบ ผลการเบิกจ่าย 26.92% ผลการด าเนินงาน 54% จ านวน 76 งาน แล้วเสร็จ 8 งาน 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 68 งาน  
 (4.1) จังหวัดเชียงราย จ านวน 22 งาน แล้วเสร็จ 2 งาน อยู่ระหว่างด าเนินการ 20 งาน 
 (4.2) จังหวัดน่าน จ านวน 16 งาน แล้วเสร็จ 1 งาน อยู่ระหว่างด าเนินการ 15 งาน  
  (4.3) จังหวัดพะเยา จ านวน 14 งาน แล้วเสร็จ 4 งาน อยู่ระหว่างด าเนินการ 10 งาน  
 (4.4) จังหวัดล าปาง จ านวน 24 งาน แล้วเสร็จ 1 งาน อยู่ระหว่างด าเนินการ 23 งาน  
ปธ.ชป.2 : (5) ฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยา ผลการเบิกจ่าย 22.77% ผลการด าเนินงาน 25% จ านวน 4 งาน 
  (5.1) จังหวัดเชียงราย จ านวน 1 งาน โครงการอา่งเก็บน้ าห้วยป่าด า แล้วเสร็จ 1 งาน 
  (5.2) จังหวัดพะเยา จ านวน 3 งาน อยู่ระหว่างด าเนินการ 3 งาน 
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   - โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยขามพร้อมระบบส่งน้ า จ.พะเยา คาดว่าแล้วเสร็จ ก.ค. 63 
   - โครงการอ่างเก็บน้ าน้ ารวบ จ.พะเยา ได้รับจัดสรรงบประมาณวันท่ี 1 มิ.ย. 63 
   - โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยแพะ จ.พะเยา ได้รับจัดสรรงบประมาณวันท่ี 1 มิ.ย. 63 
 
ผส.ชป.2 : ให้โครงการพิจารณาว่าตามท่ีส่วนวิศวกรรมเตรียมความพร้อมให้กับโครงการต่าง ๆ นั้น ตรงกับ     
ความต้องการของโครงการหรือไม่ หากต้องการเร่งด าเนินการหรือปรับเปล่ียนโครงการสามารถแจ้งส่วนวิศวกรรมได้ 
 
    3.3.2 ส่วนบริหารจัดการน้ าและบ ารุงรักษา 
ปข.ชป.2 : รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
ฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อนและอาคารชลประทาน ส่วนบริหารจัดการน้ าและบ ารุงรักษา มิถุนายน 2563 
จ านวน 5 งาน 
 (1) โครงการจ้างจัดหาและติดต้ังเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเข่ือน อ่างเก็บน้ าดอยงู ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า 
จ.เชียงราย ติดต้ัง Observation Well เรียบร้อยแล้ว คาดว่าแล้วเสร็จภายใน ส.ค. 63 
 (2) โครงการงานปรับปรุงอาคารทางระบายน้ าล้นอ่างเก็บน้ าห้วยอ่วม อันเนื่องมาจากพระราชด าริ บ้านร่องส้าน 
ต.ร่มเย็น อ.เชียงค า จ.พะเยา งบประมาณ 5,376,790 บาท ผลการเบิกจ่าย 1,518,681.95 บาท คิดเป็น  28.25% 
ผลการด าเนินงาน 85.55% ต่ ากว่าแผน 2.13% 
 (3) ปรับปรุงอาคารส่งน้ า อ่างเก็บน้ าห้วยเคียน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ล าปาง 
งบประมาณ 2,941,760 บาท ผลการเบิกจ่าย 984,263.60 บาท คิดเป็น 33.46% ผลการด าเนินงาน 55.58% 
ต่ ากว่าแผน 9.32% 
 (4) ปรับปรุงอาคารทางระบายน้ าล้น อ่างเก็บน้ าห้วยเป้ง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน 
จ.ล าปาง งบประมาณ 4,793,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 1,734,980.85 บาท คิดเป็น 36.46%  
ผลการด าเนินงาน 47.65% เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน 
 (5) โครงการปรับปรุงท านบดินและอาคารระบายน้ าล้นอ่างเก็บน้ าห้วยตุ่น อันเนื่องมาจากพระราชด าริ    
บ้านห้วยหม้อ ต.ตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา งบประมาณ 20,000,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 1,071,358.15 บาท   
คิดเป็น 5.36% ผลการด าเนินงาน 17.32% ต่ ากว่าแผน 64.87% 
 

ปัญหา อุปสรรค 
 (1) บริษัท พรีเมียร์ ไลนิ่ง รีนิวเอเบิล จ ากัด ได้ท าหนังสือแจ้งมาในวันท่ี 12 พ.ค. 63 ส าหรับโครงการ
ปรับปรุงท านบดินและอาคารระบายน้ าล้นอ่างเก็บน้ าห้วยตุ่น อันเนื่องมาจากพระราชด าริ บ้านห้วยหม้อ ต.ตุ่น อ.เมือง       
จ.พะเยา ไม่สามารถส่งมอบแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ได้ทันตามสัญญา กรณีเหตุสุดวิสัยผลกระทบการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด19 ส่งผลให้ประเทศมาเลเชียผู้ผลิตสินค้าไม่สามารถผลิตแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ได้ และจะส่งมอบ
แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2563 
 (2) ฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อน ท าหนังสือตอบกลับ บริษัท พรีเมียร์ ไลนิ่ง รีนิวเอเบิล จ ากัด เรื่อง แจ้งการปรับ
ส่งให้เมื่อวันท่ี 4 มิถุนายน 2563 
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   3.3.3 ส่วนแผนงาน 
ผผง.ชป.2 : รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 (1) RID NO.1 Express 2020 เม่ือวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ก าหนดแนวทาง 6 แนวทาง ดังนี้ 
  (1.1) เร่งรัดการด าเนินงานโครงการตามพระราชด าริ 
  (1.2) ส่งเสริมการร่วมทุนภาครัฐและเอกชนมาใช้ในการท างานชลประทาน  
  (1.3) ผลักดันการพัฒนาระบบแพร่กระจายน้ าในระดับแปลงนาให้ครอบคลุม  
  (1.4) ขับเคล่ือนแผนงานรองรับโครงการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
   (1.5) เร่งรัดการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) และอาสาสมัครชลประทานให้เต็ม
พื้นท่ีชลประทาน 
  (1.6) เร่งรัดการปรับโครงการหน่วยงาน และปรับปรุงระดับต าแหน่งของบุคลากรให้สูงขึ้น  
 ซึ่งอธิบดีจะเข้ามาติดตามเร่งรัดด้วยตนเองในด้าน เร่งรัดการด าเนินงานโครงการตามพระราชด าริ         
โดยได้ก าหนดให้ สชป.2 เร่งรัดการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2563 จ านวน 2 งาน คือ 
  - ท านบดินห้วยนกเค้าพร้อมอาคารประกอบ 
  - โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านท่าหลวงพร้อมระบบส่งน้ า 
เร่งรัดการด าเนินงานโครงการตามพระราชด าริ ระหว่างก่อสร้าง 5 งาน ยังไม่ด าเนินการ 18+1 งาน  
แผนงานปี 63 อยู่ระหว่างรอจัดสรรงบประมาณ 2 งาน เตรียมความพร้อม 7 งาน 
แผนงานปี 64 = 9+1 งาน ได้แก่ 
  - โครงการก่อสร้าง สชป.2 จ านวน 4 งาน 
   1. ปรับปรุงก่อสร้างฝายนาม่วงพร้อมระบบส่งน้ า จ.ล าปาง (ร.10)  
   2. ฝายทุ่งส้านพร้อมระบบส่งน้ าเหมืองทุ่งแพะ จ.ล าปาง (ร.10) 
   3. อ่างเก็บน้ าแม่เสลียมพร้อมระบบส่งน้ า จ.ล าปาง (ร.10) 
   4. ฝายทุ่งข้าวหล่อพร้อมระบบส่งน้ า จ.ล าปาง (ร.10) 
  - โครงการชลประทานเชียงราย จ านวน 2 งาน 
   1. จัดหาน้ าสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ต ารวจตระเวนชายแดนบ้านจะนูและราษฎรหมู่บ้านใกล้เคียง    
                  ต.ห้วยชมพู อ.เมือง จ.เชียงราย (905) 
   2. จัดหาน้ าให้แก่โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ ารุงท่ี 112 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง  
                  จ.เชียงราย (905) 
  - โครงการชลประทานน่าน จ านวน 1 งาน 
   1. จัดหาแหล่งน้ าสนับสนุนอุทยานแห่งชาติดอยภูคาท่ี 12 (ธารเสด็จ) และโรงเรียนต ารวจตระเวน  
                  ชายแดนพีระยานุเคราะห์ 3 บ้านสว่าง หมู่ท่ี 10 ต าบลหนองแดง อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน (905) 
   2. ฝายบ้านสบปืนพร้อมระบบส่งน้ า จ.น่าน (905) 
  - โครงการชลประทานพะเยา จ านวน 2 งาน 
   1. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงแหล่งน้ าสัตว์ป่า และปลูกพืชอาหารสัตว์ป่า ระบบประปาภูเขา  
                 เพื่อการอนุรักษ์และการคุ้มครองพื้นท่ีอย่างมีส่วนร่วมในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง  
                 ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี จ.พะเยา (905) 
   2. ฝายห้วยด้ันพร้อมระบบส่งน้ า จัดหาสนับสนุนศูนย์การเรียน ต ารวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา  
                 (บ้านห้วยปุ้ม) จ.พะเยา (905) 
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 (2) แผนงานตาม พรบ.งบประมาณ ปี 2564 (สชป.2 รวม 372 งาน งบประมาณ 1,308,274,600) 
  (2.1) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม จ านวน 45 งาน 
งบประมาณ 69,459,100 บาท 
  (2.2) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพช ีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
จ านวน 269 งาน งบประมาณ 385,762,500 บาท 
  (2.3) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค จ านวน 9 งาน งบประมาณ 244,000,000 บาท 
  (2.4) แผนงานบรูณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า จ านวน 49 งาน งบประมาณ 609,053,000 บาท 
 (3) การรายงานผลตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์ 
  (3.1) ไตรมาส 2 คะแนนสะสมท่ีได้ 1.5000 เริ่มรายงานผลตัวช้ีวัดฯ ต้ังแต่ส้ินเดือนมีนาคมตามค าส่ังของกรม 
  (3.2) ไตรมาส 3 คะแนนสะสมท่ีได้ 2.7390 ขอเปล่ียนแปลงรายการและเป้าหมายตัวชี้วัด ชป.1 (KL1)        
เรื่อง จ านวนปริมาตรเก็บกักน้ าท่ีเพิ่มขึ้น แก้ไขจากรายการเดิมคือ แก้มลิงร่องขุยพร้อมอาคารประกอบ ต.สันป่าหนาด 
อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา เป้าหมาย 0.40 ล้าน ลบ.ม. ของ คป.พะเยา เป็น อ่างเก็บน้ าห้วยแม่ลู่บ้านผาแมว ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ   
จ.ล าปาง เป้าหมาย  0.44 ล้าน ลบ.ม. ของ คส.ชป.2 
  (3.3) ไตรมาส 4 คะแนนสะสมท่ีคาดการณ์ 5.0000 (มีท้ังหมด 24 ตัวชี้วัด แก้ไข 1 ตัวชี้วัด) 
 (4) แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ (KM) 7 กิจกรรม คาดการณ์ปี 63 คะแนนท่ีได้ 88.09% ซึ่งกิจกรรมท่ี 
7 เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้และน ามาถ่ายทอดให้บุคลากรในองค์กรให้ทราบ    
กรมชลประทาน ไม่สามาถจัดกิจกรรมท่ี 7 ได้เนื่องจากติดปัญหา Covid19 
      (5) เร่ืองร้องขอร้องเรียน จ านวน 109 งาน ตรวจสอบและตอบกลับแล้ว 92 งาน อยู่ระหว่างด าเนินการ
ตรวจสอบ 17 งาน 
 
ผส.ชป.2 : ท่านอธิบดีกรมชลประทาน ได้เน้นย้ าให้กลับไปฟื้นฟูฝายชะลอน้ า หรืออ่างเก็บน้ าโครงการพระราชด าริฯ 
เดิมท่ีชลประทานดูแลอยู่และยังไม่ได้ถ่ายโอนให้ส านักงานอื่น 
 
  3.3.4 ส่วนเคร่ืองจักรกล 
ผคก.ชป.2 : รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 
 (1) รายงานผลการด าเนนิงาน ส่วนเคร่ืองจักรกล สชป.2 ปีงบประมาณ 2563 
  (1.1) งานก่อสร้างฝายใหม่บ้านหนองกอก ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง งบประมาณ 1,485,284.62 บาท 
ผลการเบิกจ่าย 1,426,644 บาท คิดเป็น 96% ผลการด าเนินงาน 90%  
  (1.2) งานโครงการปรับปรุงอาคารระบายน้ าฉุกเฉิน MC กิ่วคอหมา กม.0+200 ความยาว 410 เมตร    
ต.ปงดอน อ.แจ้งห่ม จ.ล าปาง งบประมาณ 637,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 637,700 บาท คิดเป็น 100%     
ผลการด าเนินงาน 60%  
  (1.3) งานโครงการอ่างเก็บน้ าห้วยแม่ ลู่บ้านผาแมว ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ล าปาง งบประมาณ 
19,270,507 บาท ผลการเบิกจ่าย 6,595,590 บาท คิดเป็น 34.25% ผลการด าเนินงาน 50%  
 (2) สรุปปริมาณการใช้น้ าส่วนกลางของส านักงานชลประทานที่ 2 ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563 
            (2.1) การใช้น้ าส่วนกลางของส านักงานชลประทานท่ี 2 ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563 น้ ามันดีเซล 
3,202 ลิตร น้ ามันเบนซิน 189 ลิตร 
  (2.2) ยอดคงเหลือในคลัง น้ ามันดีเซล 31,887 ลิตร น้ ามันเบนซิน 2,800 ลิตร 
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  (2.3) ข้อมูลเปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ ามัน ในปีงบประมาณ 62 - 63 เดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 62 
ใช้น้ ามัน 4,402 ลิตร ปีงบประมาณ 63 ใช้น้ ามัน 3,391 ลิตร 
        (3) สรุปการใช้พลังงานประจ าเดือนพฤษภาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (4) รายงานปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง และสารหล่อลื่น เดือนมิถุนายน 2563  
  (4.1) ปริมาณการใช้น้ ามันดีเซล   จ านวน     693  ลิตร 
  (4.2) ยอดคงเหลือน้ ามันดีเซล     จ านวน 11,382 ลิตร 
  (4.3) ปริมาณการใช้สารหล่อล่ืน   จ านวน           - ลิตร 
  (4.4) ยอดคงเหลือสารหล่อล่ืน     จ านวน   2,241 ลิตร 
 (5) รายงานการปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ า ส่วนเคร่ืองจักรกล ประจ าปี 2563 
  (5.1) เครื่องสูบน้ าเข้าท่าสูบเพื่ออุทกภัยและภัยแล้ง ประจ าเดือนมิถุนายน 2563 จ านวน 1 เครื่อง 
  (5.2) เครื่องสูบน้ าท่ีสนับสนุนงานก่อสร้าง ประจ าเดือนมิถุนายน 2563 จ านวน 23 เครื่อง 
   
ผส.ชป.2 : ฝากโครงการช่วยตรวจสอบและรักษาคุณภาพงานให้เรียบร้อย และหากฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายจัดสรรน้ าฯ 
และ ผอ.โครงการ ได้ออกไปตรวจงานแล้วพบจุดท่ีบกพร่องไม่เรียบร้อย ให้แจ้งเตือนปรับปรุงแก้ไขด้วย เนื่องจาก
หากโครงการด าเนินการเสร็จแล้วจะแก้ไขได้ยาก เช่น งานดาดคอนกรีต พื้นผิว หรือความตรงของคลอง เป็นต้น 
  
    3.3.5 โครงการชลประทานจังหวัด 
 
 (1) โครงการชลประทานล าปาง 
จน.คป.ล าปาง : รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 
26 มิถุนายน 2563 
  (1) โครงการชลประทานล าปาง จ านวน 47 งาน งบประมาณ 138,251,500 บาท ผลการเบิกจ่าย 
60,541,518.38 บาท คิดเป็น 57% 

มาตรฐานไฟ ใช้จริง มาตรฐานน ้ามนั ใช้จริง หมายเหตุ

11,906                27,071              4,256                     2,374              

7,098                   8,199                2,450                     1,017              

9,322                   12,377              2,585                     3,720              

20,913                7,648                6,561                     6,790              

10,918                16,272              2,755                     2,042              

10,389                10,872              3,253                     5,109              

13,070                11,712              2,901                     1,049              

16,854                5,108                4,722                     8,376              

9,546                   1,056                2,243                     4,207              

8,466                   6,935                3,155                     1,130              

4,684                   4,293                1,556                     752                 

9,081                   17,486              2,396                     1,875              

โครงการก่อสร้าง ส านกัชลประทานท่ี 2 

ส านกังานจดัรูปท่ีดินและจดัระบบน ้าเพ่ือเกษตรกรรมท่ี 2

ส านกังานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางท่ี 2 กองพฒันา

แหล่งน ้าขนาดกลาง

โครงการชลประทานน่าน

โครงการชลประทานเชียงราย

โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาก่ิวลม-ก่ิวคอหมา

โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาแม่วงั

โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษา แม่ลาว

โครงการ

ส านกังานชลประทานท่ี 2  

ส่วนเคร่ืองจกัรกล 

โครงการชลประทานล าปาง 

โครงการชลประทานพะเยา 
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  (2) แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   (2.1) โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ค่าก่อสร้างอื่น ๆ (ซ่อมแซมพระราชด าริ) 
จ านวน 2 งาน งบประมาณ 2,000,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 1,039,187.10 บาท คิดเป็น 53.17% 
   (2.2) โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ าชลประทาน งบประมาณ 35,706,500 บาท ผลการ
เบิกจ่าย 22,630,800.89 บาท คิดเป็น 76.12% 
   (2.3) ค่าซ่อมแซมเพิ่มประสิทธิภาพโครงการชลประทาน จ านวน 29 งาน งบประมาณ 27,514,000 บาท       
ผลการเบิกจ่าย 22,587,759.89 บาท คิดเป็น 88.32% 
   (2.4) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จ านวน 1 งาน งบประมาณ 192,500 บาท ผลการเบิกจ่าย 43,041 บาท 
คิดเป็น 79.93% 
   (2.5) ค่าขุดลอกอ่างเก็บน้ า จ้างเหมา จ านวน 3 งาน งบประมาณ 8,000,000 บาท  
  (3) แผนงาน : บูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม งบประมาณ 29,000,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 8,760,719.96 บาท คิดเป็น 46.58% 
   (3.1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ า จ านวน 1 งาน งบประมาณ 17,000,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 
8,452,353.96 บาท คิดเป็น 54.12% 
   (3.2) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ จ านวน 1 งาน โครงการแก้มลิงบ้านแม่ทะพร้อมอาคารประกอบ ระยะ1 
งบประมาณ 12,000,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 308,366 บาท คิดเป็น 9.66% ผลการด าเนินงาน 12% 
  (4) แผนงาน : บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  
   (4.1) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ า จ านวน 4 งาน งบประมาณ 45,000,000 บาท 
ผลการเบิกจ่าย 19,099,442.90 บาท คิดเป็น 59.89% 
   (4.2) โครงการจัดหาแหล่งน้ าและเพิ่มพื้นท่ีชลประทาน ค่าก่อสร้างแหล่งน้ า จ านวน 3 งาน งบประมาณ 
21,500,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 6,837,212.08 บาท คิดเป็น 36.40% 
  (5) งบประมาณรายจ่ายงบลงทุนอื่น ๆ ปีงบประมาณ 2563 
   (5.1) งบกลาง ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า
พร้อมระบบส่งน้ าบ้านท่าหลวง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ต.เถินบุรี อ.เถิน จ.ล าปาง จ านวน 1 งาน งบประมาณ 
46,000,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 1,512,630.85 บาท คิดเป็น 3.42% ผลการด าเนินงาน 10% 
 
 (2) โครงการชลประทานพะเยา 
ผคป.พะเยา : รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  (1) แผนงาน : บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า พรบ. 2563 จ านวน 40 งาน งบประมาณ 
70,604,677 บาท ผลการเบิกจ่าย 36,588,216.60 บาท คิดเป็น 51.78% 
  (1.1) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการ (ภารกิจพื้นฐาน) (โครงการปรับปรุงงานชลประทาน, 
โครงการพระราชด าริ) จ านวน 38 งาน งบประมาณ 37,488,182 บาท ผลการเบิกจ่าย 27,314,626 บาท    
คิดเป็น 72.86% 
  (1.2) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างความมั่นคงภาคการผลิต (การจัดหาแหล่งน้ าและเพิ่มพื้นท่ีชลประทาน) 
จ านวน 2 งาน งบประมาณ 33,116,495 บาท ผลการเบิกจ่าย 9,243,590.60 บาท คิดเป็น 27.91% 
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 (2) แผนงาน : โครงการเร่งด่วนเพื่อกักเก็บน้ าในฤดูฝน (งบกลาง) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการ 
(ภารกิจพื้นฐาน) (ขุดลอก) จ านวน 9 งบประมาณ 214,839,201.03 บาท ผลการเบิกจ่าย 28,167,688.71 บาท 
คิดเป็น 13.11% 
 (3) แผนงาน : โครงการเพื่อด าเนินการในภาวะเร่งด่วนในการรองรับผลกระทบภัยแล้ง (เงินกู้) 
2563 จ านวน 8 งาน งบประมาณ 406,023,700 บาท 
  (3.1) โครงการเพื่อด าเนินการในภาวะเร่งด่วนในการรองรับผลกระทบภัยแล้ง (เงินกู้) 2563 จ านวน 
6 งาน งบประมาณ 238,943,700 บาท 
  (3.2) งบเพิ่มเติม 2563 จ านวน 1 งาน งบประมาณ 47,080,000 บาท 
  (3.3) แผนงาน/ โครงการ เพื่อด าเนินการในภาวะเร่งด่วนในการรองรับผลกระทบภัยแล้ง (เงินกู้) 
2563 (ผ่านจังหวัด) จ านวน 1 งาน งบประมาณ 120,000,000 บาท 
 
ผส.ชป.2 : ในการประชุมคร้ังต่อไปให้เชิญ ผบค.1 คก. เข้าร่วมด้วย 
 
 (3) โครงการชลประทานน่าน 
ผคป.น่าน : รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 (1) แผนงาน/ โครงการ ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 20 งาน งบประมาณ 71,938,100 บาท     
ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น 46.38% ผลการด าเนินงาน 40.12% 
  (1.1) งานบ ารุงรักษา/ งานซ่อมแซมระบบชลประทาน จ านวน 18 งาน งบประมาณ 17,938,100 บาท     
ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น 66.12% ผลการด าเนินงาน 50.61% 
  (1.2) งานปรับปรุงงานชลประทาน จ านวน 2 งาน 
   - ฝายทดน้ าและระบบส่งน้ าด้านท้ายอ่างเก็บน้ าห้วยแฮต (พรด) ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 
จ านวน 1 งาน งบประมาณ 25,000,000 บาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น 54.36% ผลการด าเนินงาน 50% 
   - ปรับปรุงระบบส่งน้ าฝายหลวง ต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง จ.น่าน จ านวน 1 งาน งบประมาณ 
15,000,000 บาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น 43.04% ผลการด าเนินงาน 34% 
  (1.3) งบกลาง จ านวน 2 งาน 
   - ปรับปรุงอ่างเก็บน้ าห้วยโก๋น จ านวน 1 งาน งบประมาณ 4,000,000 บาท ผลการเบิกจ่าย
คิดเป็น 29.43% ผลการด าเนินงาน 15% 
   - ขุดลอกอ่างเก็บน้ าน้ าแหง จ านวน 1 งาน งบประมาณ 10,000,000 บาท ผลการเบิกจ่าย
คิดเป็น 3.95% ผลการด าเนินงาน 2% 
 
 (4) โครงการชลประทานเชียงราย 
วศ.คป.เชียงราย : รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ประจ าเดือนมิถุนายน 2563 
 (1) สรปุการด าเนินงาน งบประมาณ พรบ. ประจ าปี พ.ศ. 2563 จ านวน 83 งาน งบประมาณ 
274,574,634.73 บาท ผลการเบิกจ่าย 122,415,878.55 บาท คิดเป็น 44.58% ผลการด าเนินงาน 48.40% 
  (1.1) แผนงาน ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม จ านวน 71 งาน งบประมาณ 118,904,394.36 บาท ผลการเบิกจ่าย 75,547,128.03 บาท คิดเป็น 
63.54% ผลการด าเนินงาน 70.99% 
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  (1.2) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค จ านวน 2 งาน งบประมาณ 29,756,887.78 บาท 
ผลการเบิกจ่าย 5,858,815.27 บาท คิดเป็น 19.69% ผลการด าเนินงาน 30.18% 
  (1.3) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า จ านวน 11 งาน งบประมาณ 125,915,847.96 บาท 
ผลการเบิกจ่าย 36,928,057.34 บาท คิดเป็น 32.57% ผลการด าเนินงาน 48.10% 
 (2) สรุปการด าเนินงาน งบประมาณ กลาง ประจ าปี พ.ศ. 2563 แผนงาน/ โครงการเร่งด่วนเพื่อเก็บกกัน้ า
ในฤดูฝน (กรมชลประทาน) จ านวน 16 งาน งบประมาณ 18,197,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 2,372,603.21 บาท 
คิดเป็น 13.04% ผลการด าเนินงาน 50.32% 
 (3) สรุปการด าเนินงาน งบประมาณ กปร. ประจ าปี พ.ศ. 2563 จ านวน 2 งาน งบประมาณ 
76,168,200 บาท 
  (3.1) โครงการฝายปางไคร้พร้อมระบบส่งน้ าอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 
จ านวน 1 งาน งบประมาณ 34,629,000 บาท ได้รับจัดสรรงบประมาณ ณ วันท่ี 28 พ.ค. 2563 
  (3.2) โครงการวังกอกพร้อมระบบส่งน้ าอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย   
จ านวน 1 งาน งบประมาณ 41,539,200 บาท ได้รับจัดสรรงบประมาณ ณ วันท่ี 10 มิ.ย. 2563  
 
    3.3.6 โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา 
 
 (1) โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาก่ิวลม-ก่ิวคอหมา 
วศ.คบ.ก่ิวลม-ก่ิวคอหมา : รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
  (1) โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาก่ิวลม-ก่ิวคอหมา สรุปรายละเอียดงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2563 
จ านวน 29 งาน งบประมาณ  97,338,363.59 บาท ผลการเบิกจ่าย 62,829,004.73 บาท คิดเป็น 
64.55% ผลการด าเนินงาน 55.05% 
  (2) แผนงาน บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า จ านวน 9 งาน งบประมาณ  41,697,829.42 บาท 
ผลการเบิกจ่าย 23,142,567.94 บาท คิดเป็น 55.50% ผลการด าเนินงาน 49.32% 
 (3) แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จ านวน 3 งาน 
งบประมาณ  9,597,583.34 บาท ผลการเบิกจ่าย 5,564,825.55 บาท คิดเป็น 57.98% ผลการด าเนินงาน 50.19% 
 (4) แผนงาน ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม จ านวน 17 งาน งบประมาณ  46,042,950.83 บาท ผลการเบิกจ่าย 32,121,611.24 บาท      
คิดเป็น 74.11% ผลการด าเนินงาน 60.94% 
 (5) งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเปน็ ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ าสายใหญ่ก่ิวลม- 
ก่ิวคอหมา งบประมาณ  5,128,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 4,044,778.50 บาท คิดเป็น 78.88%              
ผลการด าเนินงาน 79% 
  (6) สรุปยอดเบิกจ่าย ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2563 งบ พรบ. ปี 2563 เบิกจ่าย 62,829,004.73 บาท 
คิดเป็น 64.55% ข้อผูกพัน 10,733,429.01 บาท คิดเป็น 11.03% 
 
 
 
 



-๑๔- 
 
 (2) โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาแม่วัง  
วศ.คบ.แม่วัง : รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานงบลงทุน พรบ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ านวน 45 งาน 
รายงานผลเบิกจ่าย ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2563 
 (1) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 (1.1) ผลผลิตโครงการจัดการน้ าชลประทาน 5 งาน งบประมาณ 8,605,526 บาท ผลการเบิกจ่าย
4,610,285 บาท คิดเป็น 53.57%  
 (2) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
      (2.1) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ าชลประทาน 37 งาน งบประมาณ 
30,971,276 บาท ผลการเบิกจ่าย 25,195,970 บาท คิดเป็น 81.35%  
 (3) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
      (3.1) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน 2 งาน งบประมาณ 20,279,017 บาท ผลการ
เบิกจ่าย 7,384,097 บาท คิดเป็น 36.41%  
      (3.2) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ า 1 งาน งบประมาณ 15,333,306 บาท      
ผลการเบิกจ่าย 8,638,635 บาท คิดเป็น 56.34%  
 สรุป ผลการด าเนินงานงบลงทุน พรบ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ได้รับเงินประจ างวด 75,189,126 บาท 
(จากงบประมาณ 83,677,500บาท) ผลการเบิกจ่าย 45,828,989 บาท คิดเป็น 60.95%  
 
       (3) โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาแม่ลาว 
วศ.คบ.แม่ลาว : รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 (1)  งบประมาณตาม พ.ร.บ .  ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 38 งาน อนุมั ติ เงินงวดรวม 
136,199,378.95 บาท 
  (1.1) งานซ่อมแซมและบ ารุงรักษาโครงการ จ านวน 24 งาน งบประมาณ 36 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 
29 ล้านบาท คิดเป็น 67% 
  (1.2) งานปรับปรุง จ านวน 14 งาน งบประมาณ 100 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 10 ล้านบาท คิดเป็น 10% 
จ้างเหมา 62,844,964 บาท ด าเนินการเอง 73,354,414.95 บาท ผลการเบิกจ่าย 38,788,927.14 บาท      
คิดเป็น 28.48% งปม.ผูกพัน 79,210,778.39 บาท คิดเป็น 58.16% 
 
    3.3.7 โครงการก่อสร้าง ส านักงานชลประทานที่ 2 
วศ.คส.2 : รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ดังนี้  
 (1) งาน พรด. ปี พ.ศ. 2562 – 2563 งบประมาณ 55,129,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 17,487,428.06 บาท   
คิดเป็น 31.72% ผลการด าเนินงาน 47.50% 
  (1.1) งานก่อสร้าง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ปี พ.ศ.  2562 โครงการท านบดินห้วยนกเค้า   
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ.ดอกค าใต้ จ.พะยา งบประมาณ 25,029,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 17,487,428.06 บาท 
คิดเป็น 69.87% ผลการด าเนินงาน 95% อนุมัติเงินงวด มิถุนายน 2562  
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  (1.2) งานก่อสร้าง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ปี พ.ศ.  2563 โครงการฝายแม่อางบ้านดง   
พร้อมระบบส่งน้ าอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ.เมือง จ.ล าปาง งบประมาณ 30,100,000 บาท รออนุมัติ
งบประมาณอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง 
 (2) โครงการจัดหาแหล่งน้ าและสนับสนนุพื้นทีอ่พยพราษฎร (เงินนอกงบประมาณ) 
  (2.1) โครงการระบบส่งน้ าอ่างเก็บน้ าห้วยแม่เฟือง อ.เมือง จ.ล าปาง งบประมาณ 19,686,000 บาท 
ผลการเบิกจ่าย 14,718,964.72 บาท คิดเป็น 74.77% ผลการด าเนินงาน 80.70% คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนก.ค. 63 
 (3) งานก่อสร้างแหล่งน้ าและระบบส่งน้ า งบประมาณ 151,357,077 บาท ผลการเบิกจ่าย 
61,447,459.66 บาท คิดเป็น 42.12% ผลการด าเนินงาน 36.55% 
  (3.1) โครงการฝายใหม่ (แม่สุกหนองกอก) พร้อมระบบส่งน้ า จ.ล าปาง งบประมาณ 14,862,000 บาท   
ผลการเบิกจ่าย 7,618,217.82 บาท คิดเป็น 52.77% ผลการด าเนินงาน 48% อนุมัติเงินงวด 28 ก.พ. 2563 
  (3.2) โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยแม่ลู่บ้านผาแมว จ.ล าปาง งบประมาณ 34,801,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 
14,976,781.93 บาท คิดเป็น 44.30% ผลการด าเนินงาน 47% อนุมัติเงินงวด 28 ก.พ. 2563 
  (3.3) โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยข้าวหลาม จ.น่าน งบประมาณ 23,000,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 
11,061,374.18 บาท คิดเป็น 49.97% ผลการด าเนินงาน 57% อนุมัติเงินงวด 28 ก.พ. 2563 
  (3.4) โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยท่าง จ.น่าน งบประมาณ 31,500,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 
16,208,671.03 บาท คิดเป็น 55.86% ผลการด าเนินงาน 41.90% อนุมัติเงินงวด 28 ก.พ. 2563 
  (3.5) โครงการฝายทุ่งอีแจ้พร้อมระบบส่งน้ า จ.พะเยา งบประมาณ 11,800,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 
4,594,653.78 บาท คิดเป็น 41.40% ผลการด าเนินงาน 38% อนุมัติเงินงวด 28 ก.พ. 2563 
 (3.6) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการกักเก็บอ่างเก็บน้ าแม่ต  า (งานปรับปรุงอาคารท่อระบายน้ าลงล าน้ าเดิม)      
จ.พะเยา งบประมาณ 25,594,077 บาท ผลการเบิกจ่าย 5,335,716.67 บาท คิดเป็น 20.85% ผลการ
ด าเนินงาน 0.96% เริ่มอายุสัญญา 6 พ.ค. 2563 ส้ินสุดอายุสัญญา 1 ธ.ค. 2563 
  (3.7) โครงการระบบส่งน้ าฝายต้นล าใย จ.ล าปาง งบประมาณ 9,800,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 
1,652,044.25 บาท คิดเป็น 16.86% ผลการด าเนินงาน 23% อนุมัติเงินงวด 31 มี.ค. 2563 
 
   3.3.8 โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
วช.ภูฟ้าพัฒนา : รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 (1) งบ (กปร.) ปีงบประมาณ 2563 รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 4 งาน   
รวมงบประมาณท้ังส้ิน 3,030,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 99.76% ผลการด าเนินงาน 100% 
  (1.1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ขอรับการสนับสนุน กปร. 37,560,350 บาท กปร. อนุมัติใช้จริง 37,310,676 บาท 
  (1.2) งบบุคลากร (ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว) ขอรับการสนับสนุน กปร. 11,124,900 บาท กปร. อนุมัติใช้จริง 
11,124,900 บาท 
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  (1.3) งบด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ขอรับการสนับสนุน กปร. 7,273,075 บาท     
กปร. อนุมัติใช้จริง 7,125,501 บาท 
  (1.4) งบลงทุน ขอรับการสนับสนุน กปร. 19,781,375 บาท กปร. อนุมัติใช้จริง 19,060,275 บาท 
  (1.5) รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการฝายห้วยล้ิมพร้อมระบบส่งน้ า
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ได้รับจัดสรรงบประมาณ วันท่ี 15 มิถุนายน 2563 กปร. อนุมัติใช้จริง 
8,257,000 บาท  
  (1.6) โครงการท่ีเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กปร. อนุมัติใช้จริง 
19,950,000 บาท 
 
ผส.ชป.2 : ใหเ้ร่งรัดโครงการฝายห้วยล้ิมพร้อมระบบส่งน้ าอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ให้แล้วเสร็จ
ภายในปีงบประมาณนี้ เนื่องจากเป็นโครงการขนาดไม่ใหญ่มาก จึงไม่ควรด าเนินการข้ามปีงบประมาณ 
 
วช.ภูฟ้าพัฒนา : รับทราบ และจะด าเนินการเร่งรัดให้แล้วเสร็จ  
 
                           3.3.9 ส านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 กองพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 
นายวชิร ยะถากรรม : รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 (1) คาดการณ์การเบิกจ่ายของส านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  (1.1) งบตาม พรบ. 919,955,200 บาท ได้รับจัดสรร 796,873,942 บาท เบิกจ่าย 
288,291,210.63 บาท คิดเป็น 31.34% เทียบกับงบตาม พรบ. คิดเป็น 36.18% เทียบกับงบได้รับจัดสรร 
 (2) รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณตาม พรบ. 
919,955,200 บาท งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 860,267,442 บาท ผลการเบิกจ่าย 289,001,240.63 บาท 
คิดเป็น 36.27% 
  (2.1) งานก่อสร้างประตูระบายน้ าและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ าน้ าอิง บ้านร่องริว         
จ.เชียงราย งบประมาณตาม พรบ. 5,950,000 บาท งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 50 ,950,000 บาท ผลการ
เบิกจ่าย 50,950,000 บาท คิดเป็น 100% ผลการด าเนินงาน 67.013% 
  (2.2) ท านบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 1.2125 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยช่ืน
พร้อมระบบส่งน้ า ต.ทุ่งศรีทอง อ.เวียงสา จ.น่าน งบประมาณตาม พรบ. 94,556,700 บาท งบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร 46,064,200 บาท ผลการเบิกจ่าย 42,758,451.06 บาท คิดเป็น 93.80% ผลการด าเนินงาน 98.75%  
  (2.3) ระบบส่งน้ าพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบอ่างเก็บน้ าแม่พริก (ผาวิ่งชู้) ความยาว 49.45 กม. 
ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ล าปาง งบประมาณตาม พรบ. 50,000,000 บาท งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
50,000,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 37,786,581.62 บาท คิดเป็น 88.76% ผลการด าเนินงาน 47.39% 
  (2.4) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยรู อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ต.งิม อ.ปง     
จ.พะเยา งบประมาณตาม พรบ. 15,802,000 บาท งบประมาณท่ีได้รับ จัดสรร 15,802,000 บาท ผลการ
เบิกจ่าย 9,606,633.81 บาท คิดเป็น 88.43% ผลการด าเนินงาน 20.08% 
  (2.5) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ าและอาคารประกอบบ้านดอยอิสาน           
ต.อ่างทอง อ.เชียงค า จ.พะเยา งบประมาณตาม พรบ. 12,500,000 บาท งบประมาณท่ีได้รับ จัดสรร 
12,500,000  บาท ผลการเบิกจ่าย 7,956,339.96 บาท คิดเป็น 75.63% ผลการด าเนินงาน 21.17% 
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  (2.6) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ าน้ าอิง บ้านร่องริว ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 
งบประมาณตาม พรบ. 17,600,000 บาท งบประมาณท่ีได้รับ จัดสรร 15,108,748 บาท ผลการเบิกจ่าย 
8,111,131.74 บาท คิดเป็น 60.49% ผลการด าเนินงาน 11.38% 
   (2.7) ประตูระบายน้ าและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ าบ้านแก่นเจริญ ขนาด 10.00x8.00ม. 
จ านวน 6 ช่อง ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย งบประมาณตาม พรบ. 85,013,500 บาท งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
82,948,816 บาท ผลการเบิกจ่าย 37,278,282.32 บาท คิดเป็น 50.89% ผลการด าเนินงาน 57.86% 
  (2.8) ท านบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 10.070 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยรู          
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา งบประมาณตาม พรบ. 80,000,000 บาท งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
80,000,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 20,102,143.25 บาท คิดเป็น 28.56% ผลการด าเนินงาน 2.74% 
  (2.9) ท านบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 3.10 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ าแม่อาง       
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ล าปาง งบประมาณตาม พรบ. 105,690,000 บาท งบประมาณ       
ท่ีได้รับจัดสรร 104,485,190 บาท ผลการเบิกจ่าย 26,312,645.62 บาท คิดเป็น 27.50% ผลการ
ด าเนินงาน 57.67% 
  (2.10) ประตูระบายน้ าหัวงานและอาคารประกอบ ขนาด 8.00x6.00 ม. จ านวน 6 ช่อง โครงการประตู
ระบายน้ าและอาคารประกอบ บ้านดอยอิสาน ต.อ่างทอง อ.เชียงค า จ.พะเยา งบประมาณตาม พรบ. 93,500,000 บาท 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 91,871,950 บาท ผลการเบิกจ่าย 21,047,860.75 บาท คิดเป็น 25.74% ผลการ
ด าเนินงาน 1.23% 
  (2.11) ระบบส่งน้ าพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 13.10 กม. โครงการระบบส่งน้ าอ่างเก็บน้ าแม่อ้อน 2 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ต.บ้านอ้อน อ.งาว จ.ล าปาง งบประมาณตาม พรบ. 80,000,000 บาท งบประมาณ     
ท่ีได้รับจัดสรร 78,371,642 บาท ผลการเบิกจ่าย 7,740,223.27 บาท คิดเป็น 10.14% ผลการด าเนินงาน 5.05% 
  (2.12) ระบบส่งน้ าพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ าน้ าริมพร้อมระบบส่งน้ า  อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ความยาว 7.50 กม. ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน งบประมาณตาม พรบ. 80,000,000 บาท งบประมาณ     
ท่ีได้รับจัดสรร 79,209,192 บาท ผลการเบิกจ่าย 7,083,090.60 บาท คิดเป็น 9.12% ผลการด าเนินงาน 6.86% 
  (2.13) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ าแม่อาง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ต.บ้านแลง 
อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง งบประมาณตาม พรบ. 29,343,000 บาท งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 29,343,000 บาท     
ผลการเบิกจ่าย 2,059,264.55 บาท คิดเป็น 8.08% ผลการด าเนินงาน 37.18% 
  (2.14) อาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน 
จ.ล าปาง งบประมาณตาม พรบ. 70,000,000 บาท งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 23,612,704 บาท ผลการเบิกจ่าย 
2,575,029.16 บาท คิดเป็น 11.48% ผลการด าเนินงาน 0% 
   (2.15) ระบบส่งน้ าพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 10.777 กม. โครงการระบบส่งน้ าอ่างเก็บน้ าห้วยแม่นึง
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ล าปาง งบประมาณตาม พรบ. 100,000,000 บาท งบประมาณ
ท่ีได้รับจัดสรร 100,000,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 7,633,562.92 บาท คิดเป็น 7.63% ผลการด าเนินงาน 35.49% 
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     3.3.10 ส านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ท่ี 5 ส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดใหญ ่
วศ.5 พญ. : รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานข้อมูล ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563  
 (1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563  งบตาม พรบ. 377,062,800 บาท งบจัดสรร 259,222,779.83 บาท 
ผลการเบิกจ่าย 59,196,036.72 บาท คิดเป็น (พรบ.) 15.07% คิดเป็น (จัดสรร) 22.84% 
  (1.1) โครงการฝายน้ ายาวพร้อมระบบส่งน้ า จ.น่าน งบตาม พรบ. 83,521,200 บาท งบจัดสรร 
50,555,400 บาท ผลการเบิกจ่าย 19,081,397 บาท คิดเป็น (พรบ.) 22.85% คิดเป็น (จัดสรร) 37.74% 
  (1.2) โครงการอ่างเก็บน้ าน้ าปี้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ งบตาม พรบ. 103,586,600 บาท งบจัดสรร 
53,392,364 บาท ผลการเบิกจ่าย 22,479,466.93 บาท คิดเป็น (พรบ.) 21.70% คิดเป็น (จัดสรร) 42.10% 
  (1.3) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพหัวงานฝายแม่ยม จ.แพร่ งบตาม พรบ. 189,955,000 บาท 
งบจัดสรร 151,457,380 บาท ผลการเบิกจ่าย 16,304,338.40 บาท คิดเป็น (พรบ.) 8.58% คิดเป็น (จัดสรร) 10.76% 
 (2) โครงการฝายน้ ายาวพร้อมระบบส่งน้ า จ.น่าน 
             ความก้าวหน้าทั้งโครงการ 
        แผนงานก่อสร้างถึงปัจจุบัน                       81.70% 
        ผลงานก่อสร้างปัจจุบัน                                 75.32% 
        ช้ากว่าแผนงาน      6.38% 
             ความก้าวหน้าประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
             แผนงานก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563        61.27% 
             ผลงานก่อสร้างเฉพาะปี                              52.49% 
             ช้ากว่าแผนงาน              8.78% 
 (3) โครงการอ่างเก็บน้ าน้ าปี้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.พะเยา 
   งานจ้างเหมาเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น 
             แผนงานก่อสร้างสะสม          100.000% 
             ผลงานก่อสร้างสะสม            20.659% 
             ช้ากว่าแผนงาน              79.341% 
             ความก้าวหน้าประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งานด าเนินการเอง) 
             แผนงานก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562          79.130% 
             ผลงานก่อสร้างเฉพาะปี            68.035% 
             ช้ากว่าแผนงาน              10.995% 
 
    3.3.11 ส านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ าเพื่อเกษตรกรรมที่ ๒ 
วศ.2 จด. : รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 22 
มิถุนายน 2563 
 (1) ผลการเบิกจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 3 งาน งบประมาณ 43,000,000 บาท    
ผลการเบิกจ่าย 25,533,369.60 บาท คิดเป็น 65% ผลการด าเนินงาน 83% 
  (1.1) งานจัดระบบน้ าโครงการฝายแม่แก้ว (ระยะท่ี 4) อ.พาน จ.เชียงราย งบประมาณ 15,000,000 บาท 
ผลการเบิกจ่าย 9,438,342.43 บาท คิดเป็น 70% ผลการด าเนินงาน 86%  
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  (1.2) งานจัดระบบน้ าโครงการอ่างเก็บน้ าน้ าจุน (ฝ่ังขวา) อ.จุน จ.พะเยา งบประมาณ 13,000,000 บาท 
ผลการเบิกจ่าย 7,716,489.63 บาท คิดเป็น 65% ผลการด าเนินงาน 80%  
  (1.3) งานจัดระบบน้ าโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาแม่วังฝ่ังซ้าย (แม่ปุง) (ระยะท่ี 2) อ.เกาะคา จ.ล าปาง 
งบประมาณ 15,000,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 8,378,537.54บาท คิดเป็น 60% ผลการด าเนินงาน 83%       
 (2) แผนการเตรียมความพร้อมงานจัดระบบน้ า (เพิ่มเติม 63) 
  (2.1) โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาแม่วัง (แม่ปุง) ต.น้ าโจ้-ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ล าปาง พื้นท่ี โครงการส่งน้ า
และบ ารุงแม่วัง 
  (2.2) โครงการอ่างเก็บน้ าแม่พริก (ผาวิ่งชู้) ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ล าปาง พื้นท่ี โครงการชลประทานล าปาง
และ ส านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางท่ี 2 
  (2.3) งานจัดระบบน้ าโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาแม่วังฝ่ังซ้าย (แม่ปุง)  ต.น้ าโจ้ อ.แม่ทะ จ.ล าปาง 
พื้นท่ี โครงการส่งน้ าและบ ารุงแม่วัง 
  (2.4) งานจัดระบบน้ าโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาแม่วัง (ฝายแม่ปุง) ต.วังพร้าว อ.อเกาะคา จ.ล าปาง 
พื้นท่ี โครงการส่งน้ าและบ ารุงแม่วัง 
  (2.5) งานจัดระบบน้ าโครงการอ่างเก็บน้ าแม่ใจ ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา พื้นท่ี โครงการ
ชลประทานพะเยา 
  (2.6) งานจัดระบบน้ าโครงการอ่างเก็บน้ าแม่ก าลัง ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา พื้นท่ี โครงการชลประทานพะเยา 
 
ผส.ชป.2 : ฝากส านักงานจัดรูปท่ีดิน ให้ท าโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาหรือโครงการพระราชด าริก่อน เพื่อจะได้ 
มีน้ าต้นทุนและท าให้ระบบกระจายน้ าในพื้นท่ีชลประทานมีประสิทธิภาพการส่งน้ าเพิ่มสูงขึ้น 
 
 
    3.3.12 ส านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ าเพื่อเกษตรกรรมที่ 3 
ผจจ.3 : รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 (1) งานจัดระบบน้ าโครงการฝายวังเคียน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย พื้นท่ี 2,190 ไร่ ความยาว 11.820 กม. 
งบประมาณ 12,250,000 บาท 
 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 
ไม่มีเรื่องเสนอพิจารณา 
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ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองอื่น ๆ 
 
ปน.ชป.2 : (1) การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนัก 
 ขอใหโ้ครงการส่งข้อมูลภายในช่วงเวลา 07.30 น.ของทุกวัน ต้ังแต่เกิดเหตุการณ์จนถึงเข้าสู่ภาวะปกติและ
หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขอให้รายงานทันทีท่ีเกิดเหตุการณ์ 
 1. สาเหตุการเกิดอุทกภัย 
 2. สถานการณ์ปัจจุบัน 
 3. แนวโน้มและการคาดการณ์ 
 4. การให้ความช่วยเหลือ  
  5. การบริหารจัดการน้ าในพื้นท่ี 
 6. รูปถ่ายสถานการณ์ท่ีเกิดอุทกภัย แผนท่ีบริเวณท่ีเกิดเหตุ 
แนบหลักฐาน 
 1. ภาพถ่ายสถานท่ีเกิดเหตุ 
 2. ภาพถ่ายการช่วยเหลือ แผนท่ีจุดเกิดเหตุแสดงขอบเขตพื้นท่ีน้ าท่วม  ทิศทางการไหลของน้ าจนถึงล าน้ า
สายหลัก  พร้อมจุดติดต้ังเครื่องสูบน้ า  
   3. สรุปรายงานเป็นบันทึกข้อความ ส่งศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ า กรมชลประทาน ส าเนา ศูนย์
ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ า ส านักงานชลประทานท่ี 2  
ส่งข้อมูลทาง  
E-mail = wmsc.1460@gmail.com  
กลุ่ม Line = SWOC F&D 
กลุ่ม Line = ติดตามอุทกภัย Rio.2 
หลังเหตุการณ์อุทกภัย  
 1. ส ารวจความเสียหายของอาคารชลประทาน 
 2. รายงานความเสียหายของอาคารชลประทานให้  สชป.2 เพื่อต้ังกรรมการสอบสวนความเสียหายของ
อาคารชลประทาน 
เวลาท าการของศูนย์น้ าอัฉริยะ SWOC 2 
 1. สถานการณ์ปกติ สีเขียว 
 2. สถานการณ์วิกฤติระดับ 1  สีเหลือง ร่องความอากาศต่ าพัดผ่านประเทศไทยมีฝนตกชุก มีน้ าท่วม 
            เป็นแห่งๆเนื่องจากน้ าป่าไหลหลาก 
 3. สถานการณ์วิกฤติระดับ 2 สีม่วง 1. ร่องหรือหย่อมความกดอากาศต่ าก าลังแรงปกคลุมประเทศไทย 
      2. เกิดฝนตกหนักในพื้นท่ีต่างๆมีแนวโน้มเกิดปัญหาน้ าท่วมมาก 
      3. เกิดพายุจรในทะเลจีนใต้หรือทะเลอันดามันและมีผลกระทบกับ 
                                                        สภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ท าให้เกิดฝนตกหนัก 
 4. สถานการณ์วิกฤติระดับ 3 สีแดง 1. มีพายุจรหรือหย่อมความกดอากาศต่ าปกคลุมประเทศไทย 
                                                        ซึ่งจะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและเกิดปัญหาน้ าท่วม 
      2. มีฝนตกหนักมากเกิดสภาวะน้ าท่วมหนักเป็นบริเวณบริเวณกว้าง 
                                                        ประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ าท่วมมาก 
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ปข.ชป.2 : (2) การจัดท าเกณฑ์ปฏิบัติงานกรณีน้ าล้นสันเขื่อน 
 ค าส่ังส านักงานชลประทานท่ี 2 ท่ี ข11/505/2560 เรื่อง แต่งต้ังคณะท างานพิจารณาก่อสร้าง 
Emergency Spillway ของอ่างเก็บน้ าขนาดกลางและอ่างเก็บน้ าอันเนื่องมาจากพระราชด าริในเขตส านักงาน
ชลประทานท่ี 2 ลงวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 โดยมี ดร.สมภพ สุจริต และรศ.ดร. สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ เป็นท่ีปรึกษา
คณะท างาน  
การจัดท าเกณฑ์ปฏิบัติงานกรณีน้ าล้นสันเข่ือน มีแนวทาง 6 แนวทาง 
 1. การติดตามระดับน้ าในอ่างเก็บน้ า 
  1.1 อ่างเก็บน้ าท่ีได้ติดต้ังเครื่องมือวัดพฤติกรรมเข่ือนและเครื่องมือวัดระดับน้ าในอ่างแล้วสามารถติดตาม 
                 อ่านค่าระดับน้ าได้เป็นรายช่ัวโมง 
    1.2 อ่างเก็บน้ าท่ียังไม่ได้ติดต้ังเครื่องมือวัดระดับน้ าในอ่าง 
 2. การท าหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
  2.1  เมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาหรือหน่วยงานพยากรณ์อากาศ คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นท่ี ซึ่งอาจ 
                  ท าให้น้ าล้น Spillway (แต่ละอ่างฯ ประเมินเอง 70%, 80%, 60%) หนังสือแจ้งเตือนระดับ 1 
  2.2 เมื่อระดับน้ า ≥100% (เริ่มมีน้ าล้น Spillway) และคาดว่าจะมีฝนตกหนัก หนังสือแจ้งเตือนระดับ 2 
  2.3 เมื่อระดับน้ า ≥ ระดับเก็บกักสูงสุดอาจจะล้นข้ามท านบดิน หนังสือแจ้งเตือนระดับ 3 
  2.4 เมื่อน้ าล้นข้ามท านบดินแล้ว หนังสือแจ้งเตือนระดับ 4 
     หน่วยงานที่จะต้องท าหนังสือด้วย 

- ผู้ว่าราชการจังหวัด 
- ปภ.จังหวัด 
- นายอ าเภอ 
- นายกอบต., อบจ. 
- ก านัน, ผู้ใหญ่บ้าน 
- ส่ือมวลชน 

3. การเตรียมและขนย้ายเคร่ืองสูบน้ าหรือท่อกาลักน้ าเข้าไปติดต้ังเพื่อช่วยระบายน้ าออกจากอ่างเก็บน้ า 
4. การก าหนดจุดที่จะตัดท านบดิน 
5. การจัดเตรียมและขนย้ายเคร่ืองจักรเพื่อตัดท านบดิน 

 6. การด าเนินการตัดท านบดินเพื่อระบายน้ า 
 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
เลิกประชุม เวลา 17.45 น. 
 
 
 
 
 
 






