
 

ผู้อำนวยการสำนกังานชลประทานที่ 2 ถวายสักการะสิ่งศักดิส์ิทธิ์ภายในสำนักงานชลประทานท่ี 2 
และร่วมประชุมคณะอนุกรรมการตดิตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference 

                     วันที่ 5 เมษายน 2564 นายทินกร เหลือล้น ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ภายในสำนักงานชลประทานที่ 2 เพื่อความเป็นศิริมงคล เนื่องในโอกาสมาทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 
โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโคร งการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และ
เจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 2 เข้าร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์  
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   จากนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์
แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ชั้น 3 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ 
กำภู กรมชลประทาน สามเสน มี นายทวีศักดิ์  ธน เดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม 
เพื่อติดตามและวิ เคราะห์ แนวโน้มสถานการณ์น้ำ โดยผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ได้รายงานสถานการณ์น้ำในภาพรวม 
อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่สองแห่งทั้งเขื่อนกิ่วลมและเขื่ อนกิ่ วคอหมามีปริมาณน้ำเก็บกัก 112 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 40 
ส่วนสถานการณ์ฝน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา มีฝนตกหนักที่สุดที่อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ในปริมาณ 71.3 มิลลิเมตร 
สำหรับสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ลุ่มน้ำวังตอนล่าง จากการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดลำปาง 
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา มีมติให้ เขื่ อนกิ่ วลมระบายน้ำจำนวน 15 ล้านลูกบาศก์เมตร ช่วยเหลือพื้นที่ขาดแคลนน้ำ
อุปโภค - บริโภค ลุ่มน้ำวัง ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 18.00 น. ถึงวันที่ 9 เมษายน 2564 ซึ่งสำนักงานชลประทานที่ 2 ได้เริ่ม
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนทางสื่ อโทรทัศน์  สื่ อวิทยุ  สื่ อสิ่ งพิมพ์  และรถแห่ประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์
แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เตรียมความพร้อมรับน้ำที่ระบายจากเขื่อนกิ่วลม และจะได้ดำเนินการประชาสมัพันธ์ทุกช่องทางอย่างต่อเนื่อง 
พร้อมทั้งจะบริหารจัดการน้ำต้นทุนที่มีอยู่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีรองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ผู้อำนวยการส่วน 
ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงาน
ชลประทานที่ 2 ชั้น 4 

 

 

            

นายทินกร เหลือล้น 
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2  

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
วันที่ 5 เมษายน 2564 



ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและ 

วิเคราะหแ์นวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference 

                     วันที่ 19 เมษายน 2564 นายทินกร เหลือล้น ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ
ติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ชั้น 3 อาคาร 99 ปี 
หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน มี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน เป็นประธาน
ในการประชุม เพื่อติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ โดยผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ได้รายงานสถานการณ์น้ำ
ในเขตสำนักงานชลประทานที่ 2 ปัจจุบันอยู่ ในเกณฑ์ปกติ ส่วนปริมาณฝนในพื้นที่มีฝนตกทั้ง 4 จังหวัด ปริมาณฝนสูงสุดที่อำเภอ
แม่พริก จังหวัดลำปาง ประมาณ 28.8 มิลลิเมตร และที่จังหวัดน่าน 3.5 มิลลิเมตร สำหรับสถานการณ์การระบายน้ำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่
ลุ่มน้ำวังตอนล่าง  เมื่ อวันที่  6 - 9 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปริมาณน้ำที่ ส่ ง ไป เป็นไปตามที่กำหนดไว้  
มีรองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4 

   

   

                             

   

นายทินกร เหลือล้น 
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2  

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
วันที่ 19 เมษายน 2564 



ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมประชุมติดตามแนวทางการพัฒนา 
แหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ ผ่านระบบ Video conference 

                     วันที่ 19 เมษายน 2564 นายทินกร เหลือล้น ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 เข้าร่วมร่วมประชุมติดตามแนว
ทางการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ ผ่านระบบ Video conference จากห้องประชุมดงตาล ชั ้น 4 อาคาร 99 ปี 
หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน มี นายประพิศ  จันทร์มา  อธิบดี กรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม 
เพื่อให้การดำเนินงานของกรมชลประทาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสำนักงานชลประทานที่ 2 มีการดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำ
ขนาดใหญ่ที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย การพัฒนากว๊านพะเยา การพัฒนาหนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา และการพัฒนาเวียงหนองหล่ม 
จังหวัดเชียงราย มีผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ 
ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4 

   

   

    

   

                             

   

นายทินกร เหลือล้น 
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2  

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
วันที่ 19 เมษายน 2564 



 

สำนักงานชลประทานที่ 2 ประชุมผู้บริหารกรมชลประทาน ครั้งที่ 1/2564 และการมอบนโยบายการขับเคลื่อน                
งานชลประทาน ของอธิบดีกรมชลประทาน ผ่านระบบ Video Conference 

 

วันที่ 20 เมษายน 2564 นายทินกร เหลือล้น ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงาน
ชลประทานที่ 2 ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ และหัวหน้าฝ่าย เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมชลประทาน ครั้งที่ 1/2564                                 
และการมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานชลประทานของอธิบดีกรมชลประทาน ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงาน
ชลประทานที่ 2 ชั้น 4 จังหวัดลำปาง มีนายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม เพื่อมอบแนวทางการ
ขับเคลื่อนงานชลประทาน พร้อมด้วย รองอธิบดีแต่ละสายงาน ร่วมมอบแนวทางการปฏิบัติงาน ในการนี้ อธิบดีกรมชลประทาน ได้มอบ
นโยบายขับเคลื่อนงานชลประทานภายใต้ RID TEAM ประกอบด้วย หลักคิด R (Reliable) เชื่อถือได้ I (Innovation) หลากหลายนวัตกรรม 
D (Development) นำสู่การพัฒนา และหลักปฏิบัติ T (Transparency) ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส E (Efficiency) ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ A (Accountability) ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ M (Masterful) ปฏิบัติงานด้วยความรู้และความเชี่ยวชาญ พร้อมวางแนว
ทางการดำเนินงาน 3 ประเด็น 4 กลยุทธ์ ให้กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ สร้างความมั่นคงด้านน้ำ และเพิ่มคุณค่าการบริการ โดย
เราจะก้าวไปด้วยกัน ทุ่มเททำงาน สืบสานพันธกิจ อย่างสุจริตและโปร่งใส  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายทินกร เหลือล้น 
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 

สำนักงานชลประทานที่ 2 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วันที่ 20 เมษายน 2564 
 



 

สำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำหลาก 
 ผ่านระบบ Video Conference 

   วันที่ 26 เมษายน 2564 นายทินกร เหลือล้น ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 เข้าร่วมประชุมการเตรียมความ
พร้อมรับสถานการณ์น้ำหลาก ผ่านระบบ Video Conference จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ อาคาร 99 ปี 
หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน มี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน เป็นประธาน
ในการประชุม เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำหลากในช่วงฤดูฝนที่จะมาถึง ตามที่รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา           
กรมชลประทาน ได้สั ่งการให้สำนักงานชลประทานที่ 1-17 สำรวจ ตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน พร้อมทั้ง                
เตรียมความพร้อมกำลังคน เครื่องจักรเครื่องมือ รวมถึงการกำจัดผักตบชวา สิ่งกีดขวางทางน้ำ การกำหนดพื้นที่ การจัดสรร
ทรัพยากร และการประเมินสถานการณ์น้ำและพื้นที่เสี่ยง เพื่อให้การเตรียมการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความพร้อมในทุกด้าน 
สามารถรองรับสถานการณ์น้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและ
บำรุงรักษา และหัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4 จังหวัดลำปาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายทินกร เหลือล้น 
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 

สำนักงานชลประทานที่ 2 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วันที่ 26 เมษายน 2564 
 



 
สำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ 

ผ่านระบบ Video Conference 
          วันที่ 26 เมษายน 2564 นายทินกร เหลือล้น ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการตดิตาม
และวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ชั้น 3 อาคาร              
99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน มี นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม 
เพื่อติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ โดยผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ได้รายงานเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ 
สำหรับในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานชลประทานที่ 2 มีฝนตกครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด ปริมาณฝนสูงสุดอยู่ที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง 
จังหวัดเชียงราย 102.2 มิลลิเมตร ลำดับที่สอง จังหวัดน่าน 78 มิลลิเมตร ลำดับที่สาม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 42.6 
มิลลิเมตร ยังไม่มีผลกระทบและความเสียหาย ทั้งนี้ โครงการในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 2 ได้มีการเตรียมความพร้อมรั บมือ
สถานการณ์น้ำที่อาจเกิดขึ้น มีผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงาน
ชลประทานที่ 2 ชั้น 4 จังหวัดลำปาง   

 
 
 
 

 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
นายทินกร เหลือล้น 

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 
 สำนักงานชลประทานที่ 2 

กรมชลประทาน กระทรวงเกษ ตรและสหกรณ์ 
วันที่ 26 เมษายน 2564 



 

สำนักงานชลประทานที่ 2 ประชุมเตรียมความพร้อมรบัสถานการณ์น้ำ (ฤดูฝน) พ.ศ.2564                                      
ในรูปแบบประชุมทางไกล ผ่านระบบเครอืข่าย Video Conference 

          วันที่ 29 เมษายน 2564 นายทินกร เหลือล้น ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 เป็นประธานในการประชุมเตรียม
ความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ (ฤดูฝน) พ.ศ.2564 ในรูปแบบประชุมทางไกล  ผ่านระบบเครือข่าย Video Conference ตามที่              
รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน มีข้อสั่งการให้สำนักงานชลประทานที่ 1-17 สำรวจ ตรวจสอบความพร้อมของอาคาร
ชลประทาน พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมกำลังคน เครื่องจักรเครื่องมือ รวมถึงการกำจัดผักตบชวา สิ่งกีดขวางทางน้ำ การกำหนดพื้นที่ 
การจัดสรรทรัพยากร การประเมินสถานการณ์น้ำและพ้ืนที่เสี่ยง เพ่ือให้การเตรียมการเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ และมีความพร้อม
ในทุกด้าน สามารถรองรับสถานการณ์น้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4 จังหวัดลำปาง พร้อมด้วย โครงการชลประทานจังหวัด และโครงการส่ง
น้ำและบำรุงรักษา ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 2 เข้าร่วมประชุมผ่านระบบเครือข่าย  Video Conference ณ สำนักงานที่ตั้ง
อย่างพร้อมเพรียงกัน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
นายทนิกร เหลือล้น 

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 
 สำนักงานชลประทานที่ 2 

กรมชลประทาน กระทรวงเกษ ตรและสหกรณ์ 
วันที่ 29 เมษายน 2564 
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