




 
การประชุมส านักงานชลประทานที่ 2 

คร้ังที่ 4/2563 
วันพฤหัสบดีท่ี 24 กันยายน 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. นายศุภชัย พินิจสุวรรณ ผวศ.ชป.2 
4. นายสุนทร ค าศรีเมือง ผผง.ชป.2 
5. นายวินัย แสงสว่าง ผคก.ชป.2 
6. นางวาสนา การสมดี ฝบท.ชป.2 
7. นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผคป.ล าปาง 
8. นายปาโมกข์ ปิงเมือง ผคป.พะเยา 
9. นายนิพนธ ์ ฟูศรี ผคป.น่าน 
10. นายทวีชีย โค้วตระกูล ผคป.เชียงราย 
11. นายสุรศักด์ิ สุพรรณคง ผคบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา 
12. นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผคบ.แม่วัง 
13. นายนิธินนัท์ คชทโรภาส ผคบ.แม่ลาว 
14. นายวีระยุทธ เข่ือนแก้ว กส.3 ชป..2 แทน ผคส.2 
15. นายวรชัย ธนกันต์ธัช วช.ภูฟ้าพัฒนา แทน ผคศ.ภูฟ้าพัฒนา 
16. นายทรงพล มงคลพันธุ์ วศ.2 พก. แทน ผสก.2 
17. นายวีระพงษ ์ ประทุมโทน วศ.5 พญ. แทน ผสญ.5 
18. นายธนฤทธิ์ แสงกระจุย แทน ผจจ.2 
19. นายโกญจนาท สุทธิทักษ์ กส.3 จด. แทน ผจจ.3 
20. นายอ าเภอ บุญประเสริฐ ผด.2 สธ. 
21. นายสิทธิศักดิ์ เหมือนมี  ผบค.1 คก. 
22. นายเอกสิทธิ์ ตันติมาสน์ ปบ.ชป.2 
23. นายนพดล กันทะธง สพ.ชป.2 
24. นายกิตติคุณ ปวงแก้ว ยศ.ชป.2 
25. นายเอกชัย ก้านเหลือง สป.ชป.2 
26. นายเกียรติกวิน เพิ่มทวีสิน ผง.ชป.2 
27. นางสาวสมจิตร บ่อวังเงิน พด.ชป.2 
28. นายสุเมธ ธิมา ปข.ชป.2 
29. นายรัฐไกร ปุกค า ฟท.ชป.2 
30. นายศักดิ์สิทธิ์ เสาร์ค า ปส.ชป.2 
31. นายสายัณห์ ลังกาพินธุ ์ วค.ชป.2 
32. นางสาวพัชรีญา กูลสวัสด์ิ งบ.ชป.2 
33. นางสาวจันทร์จิรา ปิติ บส.ชป.2 



-๒- 
 

34. นางกัลยกร ยลสุริยันวงศ์ ธก.ชป.2 
35. นายเกรียงกฤษณ์ แสนปัญญา บน.ชป.2 
36. นายกฤษฎา แดงสีพลอย อบ.ชป.2 
37. นายวิชาญ กวินภูมิเสถียร วศ.คป.ล าปาง 
38. นายธนิต ค ามีอ้าย จน.คป.ล าปาง 
39. นายอนันต์ แสงสุวรรณ ์ จน.คป.พะเยา 
40. นายโชติกรวิชช์ ทวีศักดิ์ทินโชติ วศ.คป.น่าน 
41. นายวศิน ลีลาชินาเวศ วศ.คบ.กิ่วลม- กิ่วคอหมา 
42. นายกุลธร รัตนเสรี วศ.คบ.แม่วัง 
43. นายปริญญา เวชอนุรักษ์ จน.คบ.แม่วัง 
44. นายรณชัย ปราณพานิชกิจ วศ.คบ.แม่ลาว 
45. นายทรงพล พงษ์มุกดา จน.คบ.แม่ลาว 
46. นายจิรยุทธ รักบุญ สบ.3 คบ.แม่วัง 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายเกียรติพงษ ์ เพชรศรี ลนก. 
2. นางพยุงศร ี มโนรถ ผอป.ลก. 
3. นางวิไลลักษณ์ วันทอง ชอ.ลก. 
4. นายชานนท์ วงค์อินทร ์ นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน 
5. นายชานนท์ ต๋ันไชยยา นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน 
6. นางสาวยศธน แป้นชุม นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
7. นางสาววรรณิภา เลาหะพันธุ์ เจ้าพนักงานธุรการ 
8. นางสาวจิราพรรณ สาคร เจ้าพนักงานธุกการ 
9. นางสาวกิตติพร วันชูพริ้ง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 

10. นางสาวปริศญาภรณ์ มูลทวงชน วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 
11. นายสมภพ ล าดี ช่างก่อสร้าง ช.3 
12. นายทวีศักดิ์ ปานเพ็ชร นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
13. นายขวัญชัย สาคร นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
14. นายรชต พงษ์วิเศษ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 
15. นางสาวกุลธิดา เลิศหล้า พนักงานท่ัวไป 

 
เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 
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 ประธาน กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ 
 

ผส.ชป.2 : กล่าวเปิดประชุมโดยมีเรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
 ในการประชุมครั้งนี้ ฝ่ายบริหารท่ัวไป ได้เรียนเชิญทางส านักงานเลขานุการกรม กรมชลประทาน       
มาแนะน าหน่วยงานของเลขานุการกรมท่ีรับผิดชอบ เพื่อทราบและจะได้ติดต่อราชการกันอย่างถูกต้อง 
ลนก. : ส านักงานเลขานุการกรม มีภารกิจงานอยู่มาก ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 7 ส่วน และตอนนี้ได้รับโอนส่วนจัดการ      
ข้อร้องเรียนมา โดยในวันนี้ได้เดินทางมากับ ผอป.ลก. และ นักจัดการส่วนการจัดการข้อร้องเรียน 
ผอป.ลก. : งานของส่วนช่วยอ านวยการฯ คือ งานเลขาผู้บริหาร การจัดการประชุม การจัดงานรัฐพิธี และงาน    
พระราชพิธีต่าง ๆ ซึ่งในวันท่ี 19 ตุลาคม 2563 จะมีการจัดงานกฐินพระราชทานประจ าปี ของกรมชลประทาน 
โดยปีนี้ท่านอธิบดีเลือกไปท่ี วัดสะแก นครราชสีมา จึงขอเรียนเชิญทุกท่าน และงานด้านธุรการ เช่น การเขียน
รายงานการประชุม หากมีโอกาสจะมาฝึกการเขียนรายงานการประชุมอีกครั้ง 
นางสาวยศธน แป้นชุม :  ในส่วนการจัดการข้อร้องเรียนของกรมชลประทาน จะมีช่องทางติดต่ออยู่ 10 ช่องทาง 
ในส่วนของส านักงานชลประทานท่ี 2 ได้มีการตอบข้อร้องเรียนหรือการด าเนินการต่าง ๆ ได้รวดเร็วเป็นล าดับท่ี 1 
ของกรมชลประทาน และเป็นส านักงานท่ีมีเรื่องร้องเรียนเยอะเป็น ล าดับท่ี 2  
ผส.ชป.2 : จากข้อมูลโดยส่วนใหญ่จะเป็นการร้องขอโครงการต่าง ๆ และการร้องเรียนโครงการท่ีท าแล้วใช้งานไม่ได้ 
ซึ่งประเด็นนี้อยากจะฝากให้โครงการช่วยเข้าตรวจสอบตามข้อเรื่องเรียนดังกล่าวด้วย และด าเนินการให้สามารถใช้
งานหรือใช้ประโยชน์ให้ได้ 
 
มติที่ประชุม  :  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2563 
 

ฝบท.ชป.2 : ตามท่ีได้จัดส่งร่างรายงานการประชุมครั้งท่ี 3/2563 เมื่อวันพุธท่ี 19 สิงหาคม 2563                      
ทาง  Web Site และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2563 ทางฝ่ายบริหารท่ัวไป ได้จัดท า
รายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  
 
มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 3/2563 
 
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  ในช่วงวันท่ี 23 - 26 กันยายน 63 ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ าบริเวณทะเลจีนใต้  ท าให้ประเทศไทยตอนบน
มีฝนเพิ่มข้ึน และมีฝนตกหนักบางแห่ง  



-๔- 
 
ข้อควรระวัง   ข้อควรระวัง ในช่วงวันท่ี 23 – 26 ก.ย. 63 ขอให้ประชาชนบริเวณพื้นท่ีเส่ียงภัยของภาคเหนือ   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ระวังอันตรายฝนตกหนักถึงหนักมากไว้ด้วย 
 (2) สภาพน้ าฝน พยากรณ์อากาศระยะ 7 วัน ในช่วงวันท่ี 24-30 ก.ย. 63 จะมีฝนตกตกหนักช่วงระหว่าง
วันท่ี 24-26 ก.ย. 63 กราฟเปรียบเทียบปริมารฝนสะสมปี 2563 ต้ังแต่วันท่ี 1 ม.ค. – 23 ก.ย. 63              
ท้ัง 4 จังหวัด มีปริมาณฝนสะสมต่ ากว่าค่าเฉล่ีย 10-15% 
 (3) สภาพอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ 2 แห่ง ปริมาตรน้ า 155.33 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 56.18% 
     (3.1) เข่ือนกิ่วลม       ปริมาตรน้ า 55.87   ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 52.60%  
            (3.2) เข่ือนกิ่วคอหมา  ปริมาตรน้ า 99.46   ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 58.41% 
 (4) สภาพอ่างเก็บน้ าขนาดกลาง 41 แห่ง ปริมาตรน้ า 177.02 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 48% 
 (5) สภาพอ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก 307 แห่ง ปริมาตรน้ า 131.59 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 55% 
 (6) แผน-ผล การปลูกพืชฤดูฝน ปี 2563 ผลการปลูกพืชฤดูฝนรวมท้ังส้ิน 708,614 ไร่ (100.38%) 
 (7) การเตรียมการช่วยเหลือฤดูฝน ปี 2563 
  (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 
 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
  3.2 สรุปรายงานแผน/ผลการด าเนินงาน งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562-2563  
ในภาพรวมของ สชป.2 (ส่วนแผนงาน) 
ตป.ชป.2  :  ผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักงานชลประทานที่ 2 ปีงบประมาณ 2563  
 (1) ผลการด าเนนิงานและการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ทั้งหมด 
48 งาน งบประมาณทั้งสิ้น 233.502 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 171.895 ล้านบาท คิดเป็น 73.62% 
  (1.1) เงินกันขยายปี 2560 งบ พ.ร.บ. มีท้ังส้ิน 2 งาน  งปม. 8.187 ล้านบาท (ปรับปรุงเข่ือนแม่สรวย)
อยู่ระหว่างส่ังหยุดงาน (ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ 2563)     
  (1.2) เงินกันเหล่ือมปี 2561 งบ พ.ร.บ. มีท้ังส้ิน 4 งาน งปม.  23.060 ล้านบาท แล้วเสร็จ 1 งาน    
อยู่ระหว่างส่ังหยุดงาน 3 งาน (ปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย) (ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ 2563) 
  (1.3) เงินกันเหล่ือมปี 2562 งบ พ.ร.บ. มีท้ังส้ิน 42 งาน  งปม. 202.255  ล้านบาท แล้วเสรจ็ 38 งาน  
ส่ังหยุดงาน 3 งาน (ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ 2563) 
 (2) สรุปแผนผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน ตาม พ.ร.บ. ปี 2563  
จ านวน 344 งาน วงเงิน 1,134.983 ล้านบาท 
เบิกจ่ายแล้ว 878.243 ล้านบาท                 คิดเป็น 77.38 % 
แผนการเบิกจ่ายไตรมาส 4 กรมฯ     อยู่ท่ี  100.00 
ผลการเบิกจ่าย          77.38 
ส่วนต่างของแผน ต่ ากว่าแผนอยู่ท่ี  - 22.62 
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  (2.1) สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุน ตาม พ.ร.บ. ปี 2563  
จ านวน 344 งาน อยู่ระหว่างด าเนินการ 223 งาน  แล้วเสร็จ  121  งาน วงเงิน 1,134.983 ล้านบาท  
เบิกจ่ายแล้ว 878.243 ล้านบาท คิดเป็น 77.38% 
  (2.2) งบกลาง รายการส ารองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง ส าหรับใช้ในการแก้ปัญหา  Covid-19 และ
แก้ปัญหาภัยแล้ง โครงการเร่งด่วน เพื่อเก็บกักน้ าในฤดูฝน ปี 2563  
จ านวน 31 งาน อยู่ระหว่างด าเนินการ 17  งาน  แล้วเสร็จ  14  งาน วงเงิน 247.542 ล้านบาท   
เบิกจ่ายแล้ว 203.320 ล้านบาท คิดเป็น 82.14 % 

1. โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาแม่ลาว    100.00% 
2. โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา     99.99% 
3. โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาแม่วัง      99.98% 
4. โครงการชลประทานเชียงราย      85.12 % 
5. โครงการชลประทานพะเยา      83.66% 
6. โครงการชลประทานน่าน    42.99% 

  (2.3) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ กปร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
จ านวน 7 งาน อยู่ระหว่างด าเนินการท้ังหมด วงเงิน 187.600 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 34.428 ล้านบาท    
คิดเป็น 18.35 % 

1.โครงการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าฯบ้านท่าหลวง จ.ล าปาง     64.65% 
2. ฝายห้วยล้ิมพร้อมระบบส่งน้ า จ.น่าน     22.62% 
3. ฝายวังกอกพร้อมระบบส่งน้ า จ.เชียงราย    12.84% 
4. ฝายบ้านสบปืนพร้อมระบบส่งน้ า จ.น่าน     11.72% 
5. ฝายแม่อางบ้านดง จ.ล าปาง       10.09% 
6. ฝายปางไคร้พร้อมระบบส่งน้ า จ.เชียงราย      9.78% 
7. ฝายนาเอี้ยงพร้อมระบบส่งน้ า    ยังไม่มีการเบิกจ่าย 

 (3) หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี 
จ านวน 39 งาน วงเงิน 382 ล้านบาท งบ พรบ.63 จ านวน 26 งาน วงเงิน 203 ล้านบาท งบภัยแล้ง  จ านวน 
6 งาน วงเงิน 25 ล้านบาท งบ กปร. จ านวน 7 งาน วงเงิน 154 ล้านบาท กันเหล่ือมปี 60 -62 จ านวน 8 งาน 
วงเงิน 60 ล้านบาท งบกลางโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วมในพื้นที่ 76 จังหวัด จ านวน 4 งาน 
วงเงิน 299 ล้านบาท  
 (4) ตามบันทึกกระทรวงการคลัง ที่ กค 0402.5/ว 135  ลว. 14 ส.ค. 63  เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี ขอให้ส่วน/โครงการ ด าเนินการขอกันเงินไว้เบิก
เหล่ือมปใีห้แล้วเสร็จภายในวันท าการสุดท้ายของเดือน กันยายน 2563 หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไป 
 (5) การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส าหรับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564  ตามบันทึก      
กองพัสดุ ที่ กพด 7743/2563 ลว. 1 ก.ย. 63  เรื่อง การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส าหรับงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564  หน่วยงานสามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
ไว้ก่อนได้ เว้นแต่ขั้นตอนการลงนามในสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ท้ังนี้ให้ด าเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ให้แล้วเสร็จทุกรายการภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ให้หน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้างก าหนดเงื่อนไขในเอกสาร
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เชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วยว่า การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้
ต่อเมื่อ พ.ร.บ.ปี 64 มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรงบประมาณปี 64 จากส านักงบประมาณแล้ว และกรณีท่ี
หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าวหน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิก
การจัดซื้อจัดจ้างได้ 
 
ผผง.ชป.2 : ขอเพิ่มเติม จ านวน 5 เรื่อง ดังนี้ 
  1. เรื่อง การกันเงิน มีล าดับขั้นตอน ดังนี้ ศูนย์ต้นทุนที่ไม่ใช่หน่วยเบิกจ่าย ให้แจ้งหน่วยเบิกจ่าย
ตามแบบฟอร์มนั้น เมื่อหน่วยเบิกจ่ายทราบว่าโครงการใดจะกันเงิน ให้แจ้งเข้าไปในระบบ GFMIS และจะได้รับ
รหัสเลขส ารองเงินออกมา และส่งแบบฟอร์มนั้นไปให้กองการเงิน ภายในวันที่ 28 กันยายน 2563 ซึ่งใน
แบบฟอร์มจะมีค าส่ังจ้างอยู่ ค าส่ังจ้างให้ด าเนินการให้เสร็จภายในวันท่ี 25 กันยายน 2563 เนื่องจากวันท่ี 26-
27 กันยายน เป็นวันหยุดราชการ หากมีโครงการใดไม่เข้าใจ สามารถสอบถามมาที่ส่วนแผนงานหรือการเงิน
ของส านักได้ 
  2. มีการสอบถามเข้ามา เรื่อง ค่าสาธารณูปโภคในส่วนของเดือน สิงหาคม -กันยายน นั้น ให้ไปเบิก
ในปีต่อไป ส่วนท่ีได้เงินมาแล้วขอให้เร่งรัดเบิก หากเกินวันท่ี 30 กันยายน 2563 จะถูกโอนกลับไป  
  3. เงินงบประมาณประจ าปี 2564 อาจจะล่าช้าไปประมาณหนึ่งเดือนครึ่ง ซึ่งเราอาจจะได้รับ
งบประมาณบางส่วน คือ เงินของหมวด 300 มาใช้ก่อน โดยใช้ พ.ร.บ. ของปี 2563 ไปพลางก่อน 
  4. เรื่อง เงินกันเหลื่อมปี กรณี COVID-19 ของ คป.พะเยา 2 งาน และ คป.น่าน 1 งาน ขอให้
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 ด้วย 
  5. เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างของปี 2564 ส่วนแผนงานอยู่ระหว่างเสนอให้ ผู้อ านวยการส านักอนุมัติ 
คาดว่าจะเสร็จท้ังหมดภายในสัปดาห์นี้ และโครงการจะได้ไปด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป 
 
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 224 งาน งบประมาณ 12,615,584 บาท ผลการเบิกจ่าย 12,144,236.39 บาท 
คิดเป็น 96.26% ผลการด าเนินงาน 98.75%  
พค.ชป.2 : (2) ฝ่ายพิจารณาโครงการ จ านวน 92 งาน ผลการเบิกจ่าย 94.06% ผลการด าเนินงาน 98%          
แล้วเสร็จ 92 งาน  
 (2.1) จังหวัดเชียงราย จ านวน 12 งาน แล้วเสร็จ 12 งาน  
 (2.2) จังหวัดน่าน      จ านวน 27 งาน แล้วเสร็จ 27 งาน  
  (2.3) จังหวัดพะเยา   จ านวน 30 งาน แล้วเสร็จ 30 งาน  
 (2.4) จังหวัดล าปาง   จ านวน 23 งาน แล้วเสร็จ 23 งาน  
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สป.ชป.2 : (3) ฝ่ายส ารวจภูมิประเทศ จ านวน 53 งาน ผลการเบิกจ่าย 94.62% ผลการด าเนินงาน 100%     
แล้วเสร็จ 34 งาน อยู่ระหว่างด าเนินการ 3 งาน ยังไม่ได้ด าเนินการ 16 งาน 
 (3.1) จังหวัดเชียงราย จ านวน 17 งาน แล้วเสร็จ 8 งาน อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 งาน ยังไม่ได้ด าเนินการ 8 งาน 
 (3.2) จังหวัดน่าน จ านวน 16 งาน แล้วเสร็จ 13 งาน อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 งาน ยังไม่ได้ด าเนินการ 2 งาน 
  (3.3) จังหวัดพะเยา จ านวน 8 งาน แล้วเสร็จ 4 งาน อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 งาน ยังไม่ได้ด าเนินการ 3 งาน 
 (3.4) จังหวัดล าปาง จ านวน 12 งาน แล้วเสร็จ 9 งาน อยู่ระหว่างด าเนินการ - งาน ยังไม่ได้ด าเนินการ 3 งาน 
อบ.ชป.2 : (4) ฝ่ายออกแบบ จ านวน 75 งาน ผลการเบิกจ่าย 96.31% ผลการด าเนินงาน 97% แล้วเสร็จ 41 งาน  
อยู่ระหว่างด าเนินการ 34 งาน  
 (4.1) จังหวัดเชียงราย จ านวน 21 งาน แล้วเสร็จ 10 งาน อยู่ระหว่างด าเนินการ 11 งาน 
 (4.2) จังหวัดน่าน      จ านวน 16 งาน แล้วเสร็จ   8 งาน อยู่ระหว่างด าเนินการ   8 งาน  
  (4.3) จังหวัดพะเยา    จ านวน 14 งาน แล้วเสร็จ 12 งาน อยู่ระหว่างด าเนินการ   2 งาน  
 (4.4) จังหวัดล าปาง    จ านวน 24 งาน แล้วเสร็จ 11 งาน อยู่ระหว่างด าเนินการ 13 งาน   
ปธ.ชป.2 : (5) ฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยา จ านวน 4 งาน  ผลการเบิกจ่าย 99.22% ผลการด าเนินงาน 100%  
  (5.1) จังหวัดเชียงราย จ านวน 1 งาน โครงการอา่งเก็บน้ าห้วยป่าด า แล้วเสร็จ 1 งาน 
  (5.2) จังหวัดพะเยา จ านวน 3 งาน แล้วเสร็จ 3 งาน  
   - โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยขามพร้อมระบบส่งน้ า จ.พะเยา ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
   - โครงการอ่างเก็บน้ าน้ ารวบ จ.พะเยา ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ได้รับจัดสรรงบประมาณวันท่ี 1 มิ.ย. 63 
   - โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยแพะ จ.พะเยา ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ได้รับจัดสรรงบประมาณวันท่ี 1 มิ.ย. 63 
 
    3.3.2 ส่วนบริหารจัดการน้ าและบ ารุงรักษา 
ปข.ชป.2 : รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 (1) แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม งบประมาณ 
1,200,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 1,100,000 บาท คิดเป็น 91.87% 
 (2) โครงการจ้างจัดหาและติดต้ังเคร่ืองมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน อ่างเก็บน้ าดอยงู  ต.แม่เจดีย์          
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น 100% ผลการด าเนินงาน 100% 
 (3) โครงการงานปรับปรุงอาคารทางระบายน้ าล้นอ่างเก็บน้ าห้วยอ่วม อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
บ้านร่องส้าน ต.ร่มเย็น อ.เชียงค า จ.พะเยา วงเงินตามยอดจัดสรร 5,378,746.00 บาทผลการเบิกจ่าย 
4,872,662.58 บาท คิดเป็น 100% เงินคืน 506,083.42 บาท ผลการด าเนินงาน 100% 
 (4) โครงการปรับปรุงอาคารส่งน้ า อ่างเก็บน้ าห้วยเคียน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ 
จ.ล าปาง วงเงินตามยอดจัดสรร 2,942,777.00 บาท ผลการเบิกจ่าย 2,870,995.60 บาท คิดเป็น 100% 
เงินคืน 71,781.40 บาท ผลการด าเนินงาน 100% 
 (5) โครงการปรับปรุงอาคารทางระบายน้ าล้น อ่างเก็บน้ าห้วยเป้ง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ             
ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ล าปาง วงเงินตามยอดจัดสรร 6,121,557.00 บาท ผลการเบิกจ่าย 4,208,275.74 บาท 
คิดเป็น 100% เงินคืน 1,913,281.26 บาท ผลการด าเนินงาน 100% 
 (6) โครงการปรับปรุงท านบดินและอาคารระบายน้ าล้น อ่างเก็บน้ าห้วยตุ่น อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
บ้านห้วยหม้อ ต.ตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา กันเงินเหล่ือมปี วงเงินตามยอดจัดสรร 19,057,046.00 บาท ผลการ
เบิกจ่าย 10,885,650.00 บาท คิดเป็น 57.12% คงค้างเบิก 8,171,396.00 บาท 



-๘- 
 
   3.3.3 ส่วนแผนงาน 
ไม่มี 
 
  3.3.4 ส่วนเคร่ืองจักรกล 
ผคก.ชป.2  : รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 
 (1) รายงานผลการด าเนนิงาน ส่วนเคร่ืองจักรกล สชป.2 ปีงบประมาณ 2563  
  (1.1) งานโครงการอ่างเก็บน้ าห้วยแม่ ลู่บ้านผาแมว ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ล าปาง งบประมาณ 
19,270,507 บาท ผลการเบิกจ่าย 16,970,507 บาท คิดเป็น 88% ผลการด าเนินงาน 90%  
 (2) สรุปปริมาณการใช้น้ าส่วนกลางของส านักงานชลประทานที่ 2 ประจ าเดือนสิงหาคม 2563 
            (2.1) การใช้น้ าส่วนกลางของส านักงานชลประทานท่ี 2 ประจ าเดือน สิงหาคม 2563 น้ ามันดีเซล 
5,161 ลิตร น้ ามันเบนซิน 273 ลิตร 
  (2.2) ยอดคงเหลือในคลัง น้ ามันดีเซล 31,339 ลิตร น้ ามันเบนซิน 2,549 ลิตร 
  (2.3) ข้อมูลเปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ ามัน ในปีงบประมาณ 62 - 63 เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 62 ใช้
น้ ามัน 4,402 ลิตร ปีงบประมาณ 63 ใช้น้ ามัน 5,434 ลิตร 
        (3) สรุปการใช้พลังงานประจ าเดือนสิงหาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (4) รายงานปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง และสารหล่อลื่น เดือนกันยายน 2563  
  (4.1) ปริมาณการใช้น้ ามันดีเซล   จ านวน     620  ลิตร 
  (4.2) ยอดคงเหลือน้ ามันดีเซล     จ านวน   6,431 ลิตร 
  (4.3) ปริมาณการใช้สารหล่อล่ืน   จ านวน      600 ลิตร 
  (4.4) ยอดคงเหลือสารหล่อล่ืน     จ านวน   2,421 ลิตร 
 (5) รายงานการปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ า ส่วนเคร่ืองจักรกล ประจ าปี 2563 
  (5.1) เครื่องสูบน้ าเข้าท่าสูบเพื่อช่วยเหลือการเพาะปลูกนาปี ประจ าเดือนกันยายน 2563 จ านวน 24 เครื่อง 
  (5.2) เครื่องสูบน้ าเข้าท่าสูบเพื่อภัยแล้ง ประจ าเดือนกันยายน 2563 จ านวน 3 เครื่อง 
  (5.3) เครื่องสูบน้ าท่ีสนับสนุนงานก่อสร้าง ประจ าเดือนกันยายน 2563 จ านวน 21 เครื่อง 

มาตรฐานไฟ ใช้จริง มาตรฐานน ้ามนั ใช้จริง หมายเหตุ

10,916         21,641       4,256            3,804        

6,686          7,422         2,450            1,630        

8,790          9,788         2,585            2,760        

18,592         6,933         6,561            6,175        

8,658          12,313       2,755            3,154        

12,211         9,739         3,253            2,804        

12,270         11,796       3,196            1,004        

15,568         784           4,893            10,679      

8,133          9,204         2,243            4,967        

7,343          5,800         3,155            1,285        

3,465          3,336         1,556            890          

8,548          13,821       2,529            3,325        

โครงการกอ่สร้าง ส้านักชลประทานที ่2 
ส้านักงานจัดรูปทีดิ่นและจัดระบบน ้าเพื่อเกษตรกรรมที ่2

ส้านักงานกอ่สร้างชลประทานขนาดกลางที ่2 กองพัฒนาแหล่ง
น ้าขนาดกลาง

โครงการชลประทานน่าน
โครงการชลประทานเชียงราย
โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษากิว่ลม-กิว่คอหมา
โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาแม่วัง
โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษา แม่ลาว

โครงการ

ส้านักงานชลประทานที ่2  
ส่วนเคร่ืองจักรกล 
โครงการชลประทานล้าปาง 
โครงการชลประทานพะเยา 
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    3.3.5 โครงการชลประทานจังหวัด 
 
 (1) โครงการชลประทานล าปาง 
วศ.คป.ล าปาง : รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อมูล ณ วันท่ี 23 ก.ย. 63 
  (1) โครงการชลประทานล าปาง งบประมาณ พ.ร.บ.63 จ านวน 47 งาน งบประมาณ 120,743,000 บาท 
เงินเหลือจ่ายโอนกลับส่วนกลาง 12,897,053.47 บาท ผลการเบิกจ่าย 90,472,044.60 บาท คิดเป็น 83.89% 
กันเงินแบบมีข้อผูกพัน PO จ านวน 3 งาน งบประมาณ 14,229,798.57 บาท กันเงินแบบเสมือนมีข้อผูกพัน CK 
จ านวน 10 งาน งบประมาณ 10,531,044 บาท 
  (2) การจัดการน้ าชลประทาน จ านวน 3 งาน งบประมาณ 5,045,000 บาท เงินเหลือจ่ายโอนกลับ
ส่วนกลาง 13,462.90 บาท ผลการเบิกจ่าย 5,026,823.10 บาท คิดเป็น 99.91% กันเงินแบบเสมือนมีข้อ
ผูกพัน CK จ านวน 1 งาน งบประมาณ 4,714 บาท 
  (3) โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวน 5 งาน งบประมาณ 3,026,700 บาท 
เงินเหลือจ่ายโอนกลับส่วนกลาง 45,096.75 บาท ผลการเบิกจ่าย 2,981,603.25 บาท คิดเป็น 100% 
  (4) โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ าชลประทาน จ านวน 33 งาน งบประมาณ 30,245,700 บาท 
เงินเหลือจ่ายโอนกลับส่วนกลาง 1,524,705.58 บาท ผลการเบิกจ่าย 28,720,994.42 บาท คิดเป็น 100% 
  (5) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 งาน งบประมาณ 16,729,000 บาท 
เงินเหลือจ่ายโอนกลับส่วนกลาง 1,266,503 บาท ผลการเบิกจ่าย 12,307,636.58 บาท คิดเป็น 79.60%     
กันเงินแบบมีข้อผูกพัน PO จ านวน 1 งาน งบประมาณ 3,150,116.42 บาท กันเงินแบบเสมือนมีข้อผูกพัน CK 
จ านวน 1 งาน งบประมาณ 4,744 บาท 
  (6) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน จ านวน 4 งาน งบประมาณ 33,961,600 บาท เงินเหลือจ่ายโอน
กลับส่วนกลาง 4,311,281.31 บาท ผลการเบิกจ่าย 29,633,696.69 บาท คิดเป็น 99.94% กันเงินแบบ
เสมือนมีข้อผูกพัน CK จ านวน 4 งาน งบประมาณ 16,622 บาท 
  (7) โครงการจัดหาแหล่งน้ าและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน จ านวน 3 งาน งบประมาณ 21,235,000 บาท   
เงินเหลือจ่ายโอนกลับส่วนกลาง 5,736,003.93 บาท ผลการเบิกจ่าย 11,801,290.56 บาท คิดเป็น 76.14%        
กันเงินแบบมีข้อผูกพัน PO จ านวน 2 งาน งบประมาณ 3,692,741.51 บาท กันเงินแบบเสมือนมีข้อผูกพัน CK 
จ านวน 1 งาน งบประมาณ 4,964 บาท 
  (8) โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ า จ านวน 3 งาน งบประมาณ 10,500,000 บาท กันเงินแบบ
เสมือนมีข้อผูกพัน CK จ านวน 3 งาน งบประมาณ 10,500,000 บาท อนุมัติเพิ่ม 16 ก.ย. 63 
  (9) งบกลางค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวน 2 งาน  
   (9.1) โครงการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ าบ้านท่าหลวง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
งบประมาณ 44,503,100 บาท เงินเหลือจ่ายโอนกลับส่วนกลาง 13,288,640.46 บาท ผลการเบิกจ่าย 
24,868,812.27 บาท คิดเป็น 79.67% กันเงินแบบมีหนี้ CK งบประมาณ 5,404,982.99 บาท กันเงินแบบมี
หนี้ PO งบประมาณ 2,083,394.74 บาท 
   (9.2) โครงการฝายนาเอี้ยงพร้อมระบบส่งน้ า อันเนื่องจากพระราชด าริ งบประมาณ 41,074,500 บาท 
ผลการเบิกจ่าย 817,548.45 บาท คิดเป็น 1.99% กันเงินแบบมีหนี้ CK งบประมาณ 34,953,405.65 บาท 
กันเงินแบบมีหนี้ PO งบประมาณ 5,303,545.90 บาท 
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 (2) โครงการชลประทานพะเยา 
ผคป.พะเยา : รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  (1) แผนงาน : บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า พรบ. 2563 จ านวน 44 งาน งบประมาณ 
115,238,774 บาท ผลการเบิกจ่าย 60,960,557.06 บาท คิดเป็น 52.90% 
  (1.1) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการ (ภารกิจพื้นฐาน) (โครงการปรับปรุงงานชลประทาน, 
โครงการพระราชด าริ) จ านวน 41 งาน งบประมาณ 37,488,182 บาท ผลการเบิกจ่าย 35,381,751.31 บาท    
คิดเป็น 94.38% 
  (1.2) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างความมั่นคงภาคการผลิต (การจัดหาแหล่งน้ าและเพิ่มพื้นท่ีชลประทาน) 
จ านวน 3 งาน งบประมาณ 77,750,592 บาท ผลการเบิกจ่าย 25,578,805.75 บาท คิดเป็น 32.90% 
   - ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าอ่างเก็บน้ าแม่ต๋ า (ฝายพับได้)  ได้รับโอนจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายเมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม 2563 จ านวนเงิน 45,116,100 บาท 
 (2) แผนงาน : โครงการเร่งด่วนเพื่อกักเก็บน้ าในฤดูฝน (งบกลาง) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการ 
(ภารกิจพื้นฐาน) (ขุดลอก) จ านวน 9 งบประมาณ 207,558,451.03 บาท ผลการเบิกจ่าย 173,636,039.66บาท 
คิดเป็น 83.66% 
 (3) งานกันเงินเหลื่อมปี งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563 มี 2 งาน 
  (3.1) แก้มลิงร่องขุยพร้อมอาคารประกอบ ต.สันป่าหนาด อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา กันเงิน 
2,035,810.70 บาท 
  (3.2) สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ าวังปลาก่อ ต.ห้วยลาน อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา กันเงิน 
4,056,526.30 บาท 
 (4) งานค่าใช้จ่ายในโครงการเร่งด่วนเพื่อเก็บกัก (งบกลาง) กันเงินเหลื่อมปี จ านวน 2 งาน 
  (4.1) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ าหนองเล็งทราย กันเงิน 8,810,535.65 บาท 
  (4.2) ขุดลอกคลองระบายน้ าหนองเล็งทรายพร้อมอาคารประกอบ กันเงิน 7,962,885.01 บาท 
 (5) แผนงาน : บริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น งบกลาง รายการส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจ าเป็น (กันเหลื่อมปี) จ านวน 4 งาน งบประมาณ 299,231,100 บาท 
  (5.1) เพิ่มประสิทธิภาพกักเก็บน้ าหนองเล็งทราย (ก่อสร้างฝายพับได้) ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 
งบประมาณ 44,065,900 บาท 
  (5.2) แก้มลิงหนองเล็งทราย พร้อมอาคารประกอบ ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา งบประมาณ 
92,943,700 บาท 
  (5.3) โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยเหยี่ยน พร้อมระบบระบายน้ าท้ายอ่างเก็บน้ า ต.บ้านใหม่        
อ.เมือง จ.พะเยา งบประมาณ 66,179,000 บาท 
  (5.4) โครงการขุดลอกล าน้ าอิงตอนบนพร้อมอาคารประกอบ ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา งบประมาณ 
96,042,500 บาท 
 
 (3) โครงการชลประทานน่าน 
ผคป.น่าน : รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 (1) แผนงาน/ โครงการ ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 20 งาน งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
53,654,252.35 บาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น 81.18% ผลการด าเนินงาน 91.66%      
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  (1.1) งานบ ารุงรักษา/ งานซ่อมแซมระบบชลประทาน จ านวน 18 งาน งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
17,550,387.87 บาท     ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น 91.72% ผลการด าเนินงาน 90% 
  (1.2) งานปรับปรุงงานชลประทาน จ านวน 2 งาน 
   - ฝายทดน้ าและระบบส่งน้ าด้านท้ายอ่างเก็บน้ าห้วยแฮต (พรด) ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 
จ านวน 1 งาน งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 21,782,967.43 บาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น 80.75% ผลการ
ด าเนินงาน 90% 
   - ปรับปรุงระบบส่งน้ าฝายหลวง ต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง จ.น่าน จ านวน 1 งาน งบประมาณท่ี
ได้รับจัดสรร 14,320,897.15 บาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น 74.20% ผลการด าเนินงาน 95% 
  (1.3) งบกลาง จ านวน 2 งาน งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 13,422,600 บาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น 
45.78% ผลการด าเนินงาน 65% 
   - ปรับปรุงอ่างเก็บน้ าห้วยโก๋น จ านวน 1 งาน งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 3,807,000 บาท 
ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น 79.87% ผลการด าเนินงาน 95%  
   - ขุดลอกอ่างเก็บน้ าน้ าแหง จ านวน 1 งาน งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 9,615,600 บาท     
ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น 20.57% ผลการด าเนินงาน 35%  
 (2) แผนงาน/ โครงการ ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 52 งาน งบประมาณ 218,685,100 บาท 
  (2.1) งานบ ารุงรักษา/ งานซ่อมแซมระบบชลประทาน จ านวน 40 งาน งบประมาณ 39,485,100 บาท  
  (2.2) งานปรับปรุงงานชลประทาน จ านวน 4 งาน งบประมาณ 38,000,000 บาท  
  (2.3) งานก่อสร้างแหล่งน้ า/ งานขุดลอก จ านวน 4 งาน งบประมาณ 38,200,000 บาท 
  (2.4) สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า จ านวน 4 งาน งบประมาณ 103,000,000 บาท 
 (3) โครงการเพื่อเตรียมการรับมือ บรรเทาปัญหาน้ าท่วม และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ าในฤดู
ฝนปี 2563 จ านวน 24 งาน (กันเงินเหลื่อมป)ี 
    
 
 (4) โครงการชลประทานเชียงราย 
ผคป.เชียงราย : รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  (1) สรุปการด าเนินงาน งบประมาณ พรบ. ประจ าปี พ.ศ. 2563  จ านวน 86 งาน งบประมาณ 
287,383,998.75 บาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น 79.59% ผลการด าเนินงาน 82.72% 
  (2) แผนการใช้จ่ายงบประมาณกันเหลื่อมปี  พ.ร.บ. 2563 จ านวน 13 งาน งบประมาณ   46,813,306.21  บาท 
  (3) สรุปการด าเนนิงาน งบกลาง ประจ าปี พ.ศ. 2563 แผนงาน/โครงการเร่งด่วนเพื่อเก็บกักน้ าใน
ฤดูฝน (กรมชลประทาน) จ านวน 16 งาน งบประมาณ 18,197,000 บาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น 85.13%   
ผลการด าเนินงาน 85.29% 
  (4) แผนการใช้จ่ายงบประมาณกันเหลื่อมปี  งบกลาง 2563 จ านวน 3 งาน งบประมาณ  2,298,971.10 บาท 
  (5) สรุปการด าเนินงาน งบกลางกปร. ประจ าปี พ.ศ. 2563 จ านวน 2 งาน งบประมาณ 
69,171,090.24 บาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น 18.23% ผลการด าเนินงาน 10.00% 
   (5.1) โครงการฝายปางไคร้พร้อมระบบส่งน้ าอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ.เวียงป่าเป้า จ.ชียงราย 
   (5.2) โครงการวังกอกพร้อมระบบส่งน้ าอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 
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    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 92,470,170.90 บาท คิดเป็น 95% 
ผลการด าเนินงาน 95.88% 
  (2) สรุปยอดเบิกจ่าย ณ วันที่ 18 กันยายน 2563 งบ พรบ. ปี 2563 เบิกจ่าย 92,470,170.91 บาท 
คิดเป็น 95% ข้อผูกพัน 1,716,957.55 บาท คิดเป็น 1.76% 
 
 
 (2) โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาแม่วัง  
วศ.คบ.แม่วัง : รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานงบลงทุน พรบ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
จ านวน 45 งาน รายงานผลเบิกจ่าย ณ วันที่ 22 กันยายน 2563 
 (1) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 (1.1) ผลผลิตโครงการจัดการน้ าชลประทาน 5 งาน งบประมาณ 8,605,526 บาท ผลการเบิกจ่าย 
8,410,625.04 บาท คิดเป็น 97.74% คงเหลือยอดเบิกจ่าย 194,900.96 บาท 
 (2) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนบัสนนุด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
      (2.1) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ าชลประทาน 37 งาน งบประมาณ 30,971,276 บาท 
ผลการเบิกจ่าย 29,599,046.86 บาท คิดเป็น 96.51% คงเหลือยอดเบิกจ่าย 1,071,740 บาท 
 (3) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
      (3.1) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน 2 งาน งบประมาณ 20,279,017 บาท ผลการ
เบิกจ่าย 19,937,195.14 บาท คิดเป็น 98.31% คงเหลือยอดเบิกจ่าย 341,821.86 บาท 
      (3.2) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ า 1 งาน งบประมาณ 15,333,306 บาท         
ผลการเบิกจ่าย 11,924,025.37 บาท คิดเป็น 77.77% คงเหลือยอดเบิกจ่าย 3,409,280.99 บาท 
 สรุป ผลการด าเนินงานงบลงทุน พรบ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ได้รับเงินประจ างวด 75,189,126 บาท 
(จากงบประมาณ 83,677,500บาท) ผลการเบิกจ่าย 69,870,892.41 บาท คิดเป็น 93.30% คงเหลือยอด
เบิกจ่าย 5,017,743.81  บาท  
 รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ านวน 1 งาน 
 (4) ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ าในล าห้วยแม่ปุง ต.น้ าโจ้ อ.แม่ทะ จ.ล าปาง งบประมาณ 500,000 บาท 
ผลการเบิกจ่าย 499,895.70 บาท คิดเป็น 99.98% คงเหลือยอดเบิกจ่าย 104.30 บาท       
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       (3) โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาแม่ลาว 
วศ.คบ.แม่ลาว  :  รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 (1) แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จ านวน 4 งาน 
งบประมาณ 6,455,100 บาท ผลการเบิกจ่าย 5,701,725 บาท คิดเป็น 88.33% 
 (2) แผนงาน บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า จ านวน 7 งาน งบประมาณ 42,871,000 บาท  
ผลการเบิกจ่าย 33,545,262 บาท คิดเป็น 78.25% 
 (3) แผนงาน ยุทธศาสตร์เพื่อการสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
จ านวน 18 งาน งบประมาณ 97,570,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 86,656,206 บาท คิดเป็น 88.81% 
 
 
    3.3.7 โครงการก่อสร้าง ส านักงานชลประทานที่ 2 
กส.3 ชป.2 : รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2563 ดังนี้  
 (1) งาน พรด. ปี พ.ศ. 2562 – 2563 งบประมาณ 54,393,500 บาท ผลการเบิกจ่าย 26,434,268 บาท   
คิดเป็น 48.60% ผลการด าเนินงาน 52.50% 
  (1.1) งานก่อสร้าง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ปี พ.ศ.  2562 โครงการท านบดินห้วยนกเค้า   
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ.ดอกค าใต้ จ.พะยา งบประมาณ 25,029,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 24,972,758 บาท    
คิดเป็น 99.78% ผลการด าเนินงาน 100%  
  (1.2) งานก่อสร้าง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ปี พ.ศ.  2563 โครงการฝายแม่อางบ้านดง   
พร้อมระบบส่งน้ าอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ.เมือง จ.ล าปาง งบประมาณ 29,364,500 บาท ผลการเบิกจ่าย 
1,461,510 บาท  คิดเป็น 4.98% ผลการด าเนินงาน 5% 
 (2) โครงการจัดหาแหล่งน้ าและสนับสนุนพื้นที่อพยพราษฎร (เงินนอกงบประมาณ) 
  (2.1) โครงการระบบส่งน้ าอ่างเก็บน้ าห้วยแม่เฟือง อ.เมือง จ.ล าปาง งบประมาณ 17,322,326.22 บาท 
ผลการเบิกจ่าย 17,322,326.22 บาท คิดเป็น 100% ผลการด าเนินงาน 100%  
 (3) งานก่อสร้างแหล่งน้ าและระบบส่งน้ า งบประมาณ 176,324,886.99 บาท ผลการเบิกจ่าย 
113,824,213 บาท คิดเป็น 67.95% ผลการด าเนินงาน 83.88% 
  (3.1) โครงการฝายใหม่ (แม่สุกหนองกอก) พร้อมระบบส่งน้ า จ.ล าปาง งบประมาณ 14,862,000 บาท   
ผลการเบิกจ่าย 13,691,843 บาท คิดเป็น 95.28% ผลการด าเนินงาน 99% อนุมัติเงินงวด 28 ก.พ. 2563 
  (3.2) โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยแม่ลู่บ้านผาแมว จ.ล าปาง งบประมาณ 34,801,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 
26,612,262 บาท คิดเป็น 81.97% ผลการด าเนินงาน 97% อนุมัติเงินงวด 28 ก.พ. 2563 
  (3.3) โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยข้าวหลาม จ.น่าน งบประมาณ 23,000,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 
20,570,630 บาท คิดเป็น 95.59% ผลการด าเนินงาน 97% อนุมัติเงินงวด 28 ก.พ. 2563 
  (3.4) โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยท่าง จ.น่าน งบประมาณ 31,500,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 28,332,909 บาท 
คิดเป็น 98.06% ผลการด าเนินงาน 95% อนุมัติเงินงวด 28 ก.พ. 2563 



-๑๔- 
 
  (3.5) โครงการฝายทุ่งอีแจ้พร้อมระบบส่งน้ า จ.พะเยา งบประมาณ 11,800,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 
9,793,121 บาท คิดเป็น 92.98% ผลการด าเนินงาน 88% อนุมัติเงินงวด 28 ก.พ. 2563 
 (3.6) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการกักเก็บอ่างเก็บน้ าแม่ต๋ า (งานปรับปรุงอาคารท่อระบายน้ าลงล าน้ าเดิม)      
จ.พะเยา งบประมาณ 25,561,886.99 บาท ผลการเบิกจ่าย 9,732,535 บาท คิดเป็น 26.34% ผลการ
ด าเนินงาน 97% เริ่มอายุสัญญา 6 พ.ค. 2563 ส้ินสุดอายุสัญญา 1 ธ.ค. 2563 
  (3.7) โครงการระบบส่งน้ าฝายต้นล าใย จ.ล าปาง งบประมาณ 9,800,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 
7,979,048 บาท คิดเป็น 86.99% ผลการด าเนินงาน 97% อนุมัติเงินงวด 31 มี.ค. 2563 
  (3.8) โครงการฝายแม่แฟนทุ่งบนพร้อมระบบส่งน้ า จ.ล าปาง งบประมาณ 25,000,000 บาท ผลการ
เบิกจ่าย 111,865 บาท คิดเป็น 0.45% ผลการด าเนินงาน 1% 
 
   3.3.8 โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
วช.ภูฟ้าพัฒนา : รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 (1) แผนงาน/ผลการด าเนินงาน งบประมาณ พ.ศ. 2563 ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ (งบ กปร.) งบประมาณ 37,310,776 บาท 
  (1.1) งบบุคลากร งบประมาณ 11,124,900 บาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น 96% คืนเงิน 393,395.25 บาท 
  (1.2) งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  (12 งาน) 7,125,501 บาท ผลการเบิกจ่าย         
คิดเป็น 97% คืนเงิน 373,078.20 บาท 
  (1.3) งบลงทุน (จ านวน 2 งาน) งบประมาณ 19,060,375 บาท ผลการเบิกจ่าย 22.05% ผลการ
ด าเนินงาน 25% 
   - ครุภัณฑ์ จ านวน 26 งาน ประมาณ 1,039,475 บาท 
   - ค่าท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง จ านวน 20 งาน งบประมาณ 18 ,020 ,900 บาท ผลการเบิกจ่าย            
คิดเป็น 69.51% กันเงินเหล่ือมปี 5,494,063.77 บาท 
 (2) โครงการพัฒนาแหล่งน้ า โครงการฝายห้วยลิ้มพร้อมระบบส่งน้ าอันเนื่องมาจากพระราชด าริ          
อ.บ่อเกลือ จ.น่าน (ประปาภูเขา) งบประมาณ 7,257,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 5,140,208.85 บาท คิดเป็น 
68.54% ผลการด าเนินงาน 40% คืนเงินเหลือจ่าย 757,521 บาท กันเงินเหล่ือมปี 2,359,267.15 บาท 
 
                           3.3.9 ส านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 กองพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 
วศ.2 พก. : รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 (1) ส านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 15 งาน 
งบประมาณหลังจากคืนเงินเหลือประมาณ 802 ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น 74.58% กันเงินเหล่ือมปี 
ประมาณ 160 ล้านบาท 
 (2) งบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 11 งาน ผูกพันเดิม 2 งาน และงานต่อเนื่อง 9 งาน ซึ่งปัจจุบัน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบ E-gp แล้วท้ังส้ิน เป็น E-bidding 19 งาน ซื้อ 4 งาน จ้างก่อสร้าง งบประมาณ 70% 
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     3.3.10 ส านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ท่ี 5 ส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดใหญ ่
วศ.5 พญ. : รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานข้อมูล ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 21 กันยายน 63  
 (1) งบลงทุน งบประมาณ 259,542,378.81 บาท ผลการเบิกจ่าย 247,372,532.32 บาท คิดเป็น 
(จัดสรร) 95.318% 
  (1.1) โครงการฝายน้ ายาวพร้อมระบบส่งน้ า จ.น่าน งบตาม พรบ. 83,521,200 บาท งบจัดสรร 
56,052,429.89 บาท ผลการเบิกจ่าย 51,951,995.70 บาท คิดเป็น (พรบ.) 62.20% คิดเป็น (จัดสรร) 92.68% 
  (1.2) โครงการอ่างเก็บน้ าน้ าปี้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ งบตาม พรบ. 103,586,600 บาท งบจัดสรร 
59,553,159.47 บาท ผลการเบิกจ่าย 52,387,840.13 บาท คิดเป็น (พรบ.) 50.57% คิดเป็น (จัดสรร) 87.97% 
  (1.3) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพหัวงานฝายแม่ยม จ.แพร่ งบตาม พรบ. 189,955,000 บาท 
งบจัดสรร 143,296,789.45 บาท ผลการเบิกจ่าย 142,704,866.49 บาท คิดเป็น (พรบ.) 75.13% คิดเป็น 
(จัดสรร) 99.59% 
  (1.4) โครงการอ่างเก็บน้ าน้ าญวน จ.พะเยา งบจัดสรร 640,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 327,830 บาท 
คิดเป็น(จัดสรร) 51.22% 
 (2) โครงการฝายน้ ายาวพร้อมระบบส่งน้ า จ.น่าน ความก้าวหน้าประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
             แผนงานก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563         95.14% 
             ผลงานก่อสร้างเฉพาะปี                               94.20% 
 (3) โครงการอ่างเก็บน้ าน้ าปี้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.พะเยา ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอกรมชลประทาน 
ลงนามเพื่อขออนุมัติใช้ผลงานในการประกาศประกวดราคา 
   
 
    3.3.11 ส านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ าเพื่อเกษตรกรรมที่ ๒ 
นายธนฤทธิ์ แสงกระจุย : รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานข้อมูล ปีงบประมาณ 2563 
 (1) ผลการเบิกจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 3 งาน ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น 100%     
ผลการด าเนินงาน 100% 
 (2) แผนงานงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  (2.1) งานปรับปรุงงานจัดรูปท่ีดินโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษากิ่วลม -กิ่วคอหมา ต.บุญนาคพัฒนา       
อ.เมือง จ.ล าปาง 
  (2.2) งานปรับปรุงงานจัดรูปท่ีดินโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาแม่วัง ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมือง จ.ล าปาง 
  (2.3) งานจัดระบบน้ าโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา (ระยะท่ี 3) ต.วิเชตนคร อ.แจ้งห่ม 
จ.ล าปาง 
  (2.4) งานปรับปรุงงานจัดระบบน้ าโครงการอ่างเก็บน้ าแม่วะ ระยะท่ี 1 ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ล าปาง 
 
 
    3.3.12 ส านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ าเพื่อเกษตรกรรมที่ 3 
กส.3 จด. : รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานข้อมูล ปีงบประมาณ 2563 
 (1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานจัดระบบน้ าโครงการฝายวังเคียน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย งบประมาณ 
12,250,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 5,548,867.38 บาท คิดเป็น 58.16% ผลการด าเนินงาน 35% 



-๑๖- 
 
 (2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานจัดระบบน้ าโครงการฝายวังเคียน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย ระยะท่ี 1 
งบประมาณ 11 ล้านบาท ประกาศ E-bidding จ านวน 2 งาน อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ  
 (3) เตรียมความพร้อม 65  
  (3.1) งานจัดระบบชลประทานโครงการฝายชัยสมบัติ 
  (3.2) งานจัดระบบน้ าโครงการฝายน้ ากอน อ.เชียงกลาง จ.น่าน 
  (3.3) งานจัดระบบน้ าโครงการอ่างเก็บน้ าน้ าพง อ.สันติสุข จ.น่าน 
 
มติที่ประชุม  :  รับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
 
ไม่มี 
 
 
ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองอื่น ๆ 
 
ไม่มี 
 
 
เลิกประชุม เวลา 15.30 น. 
 




