




 
การประชุมส านักงานชลประทานที่ 2 

คร้ังที่ 3/2563 
วันพุธท่ี 19 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 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. นายวิชาญ กวินภูมิเสถียร วศ.คป.ล าปาง แทน ผคป.ล าปาง 
8. นายปาโมกข์ ปิงเมือง ผคป.พะเยา 
9. นายนิพนธ ์ ฟูศรี ผคป.น่าน 
10. นายทวีชัย โค้วตระกูล ผคป.เชียงราย 
11. นายวศิน ลีลาชินาเวศ วศ.คบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา แทน ผคบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา 
12. นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผคบ.แม่วัง 
13. นายนิธินนัท์ คชทโรภาส ผคบ.แม่ลาว 
14. นายธีรวุฒ ิ ธนะสิร ิ กส.4 ชป.2 
15. นายวรชัย ธนกันต์ธัช วช.ภูฟ้าพัฒนา แทน ผคศ.ภูฟ้าพัฒนา 
16. นายธนพล สงวนตระกูล ผสก.2 
17. นายพีรภัทร  ข่ายม่าน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ แทน ผสญ.5 
18. นายวชิรวิทย์ มากทรัพย์ วศ.3 จด. แทน ผจจ.3 
19. นางบุญจันทร ์ ไชยเรือน บธด.2/1  แทน จด.2/1 มด. 
20. นางจิณห์จุฑา กระแสร์ภาค เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน แทน สร.รว.2 
21. นายสุนทร เขียวไชย คส.1 คก. แทน ผคบ.1 คก. 
22. นายทรงชัย สุวรรณตันทุลา ปธ.ชป.2 
23. นายเกรียงกฤษณ์ แสนปัญญา บน.ชป.2 
24. นายอติชาต วิจฝัน พค.ชป.2 
25. นายกฤษฎา แดงสีพลอย อบ.ชป.2 
26. นายเอกสิทธิ์ ตันติมาสน์ ปบ.ชป.2 
27. นายวรเทพ วัฒนวิเชียร คพ.ชป.2 
28. นายรัฐไกร ปุกค า ฟท.ชป.2 
29. นายสายัณห์ ลังกาพินธุ ์ วค.ชป.2 
30. นางสาวจันทร์จิรา ปิติ บส.ชป.2 
31. นางสาวสมจิตร บ่อวังเงิน พด.ชป.2 
32. นางสาวพัชรีญา กูลสวัสด์ิ งบ.ชป.2 
33. นางกัลยกร ยลสุริยันวงศ์ ธก.ชป.2 
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34. นายกุลธร รัตนเสรี วศ.คบ.แม่วัง 
35. นายปริญญา เวชอนุรักษ์ จน.คบ.แม่วัง 
36. นายรณชัย ปราณพานิชกิจ วศ.คบ.แม่ลาว 
37. นายวัชระ ล้ิมวิเศษศิลป์ วศ.คป.พะเยา 
38. นายศุภ เหมันต์ สน.2 จด. 
39. นายอุดมศักดิ์ ชัยวัง งป.1 คก. 
40. นายธีรเดช อย่างอิ่น วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายชานนท์  วงค์อินทร ์ นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน 
2. นางสาวสุทธิพร กองใจ นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
3. นายภีระเดช กาวิละ นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
4. นางสาวธัญชนก เลิศพิพัฒน์กุล วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 
5. นางเรณู   พันธุเกต ุ พนักงานพิมพ์ ส 4 
6. นางเกษร  น้ าแก้ว พนักงานพิมพ์ ส 4 
7. นายเสน่ห์  วงค์ช่ืน เจ้าพนักงานธุรการ 
8. นางสาวสุพิชญา ไชยวงศ์สืบ เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 
9. นางสาวหัสยา ไชยสมบัติ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
10. นางสาววรรณระว ี วงศ์บุตร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
11. นางสาววรัญญา สมศรี เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
12. นายรชต  พงษ์วิเศษ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 
13. นายทวีศักดิ์ ใจเฉพาะ ช่างฝีมือสนาม 
14. นางสาวสิริไกร ใจคนอง พนักงานท่ัวไป 
15. นางสุนิษา  โนพวน พนักงานท่ัวไป 
16. นางปวีณ์นุช ชัยสงคราม พนักงานท่ัวไป 
17. นายศิริพงษ ์ ยอดใจยา พนักงานท่ัวไป 
18. นางสาวพัชริยา เข็มทอง พนักงานท่ัวไป 
19. นางสาวกัญญ์วรา ก้อนแก้ว พนักงานท่ัวไป 
20. นางสาวกุลธิดา เลิศหล้า พนักงานท่ัวไป 

 
เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 
 
 ประธาน กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ 
 

ผส.ชป.2 : กล่าวเปิดประชุมโดยมีเรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
 1. เมื่อวันท่ี 18 สิงหาคม 2563 มีเรื่องน่ายินดีท่ีท่านอธิบดี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ได้มีมติในท่ี
ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้ท่านอธิบดีกรมชลประทาน ด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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 2. ผลการเบิกจ่ายของส านักงานชลประทานท่ี 2 จากการติดตามออนไลน์ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ ท่ีดี         
ปัจจุบันอยู่ในล าดับท่ี 4-5 โดยประมาณจากทุกส านักของกรมชลประทาน ถือว่าส านักงานชลประทานท่ี 2 สามารถ
บริหารงานในช่วงสถานการณ์โควิดได้ดี แต่อย่างไรก็ตามผลการเบิกจ่ายก็ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายของกรมฯ   
ดังนั้นในช่วงระยะเวลาท่ีเหลืออีกประมาณหนึ่งเดือน ควรเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
 3. ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้มาตรวจสอบเป้าประสงค์ของกรม จ านวน 3 เป้าประสงค์ ปรากฏว่า
ไม่ประสบผลสัมฤทธิ์ท้ัง 3 เป้าประสงค์ โดยพบปัญหา เช่น การส่ือสารหรือการอธิบายถึงสาเหตุของปัญหาการ
บริหารจัดการน้ าว่า เพราะเหตุใดน้ าจึงไม่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ า หรือเหตุใดน้ าจึงยังท่วมท้ังท่ีมีอ่างขนาดใหญ่            
อยู่ในจังหวัด ซึ่งสาเหตุมาจากการที่ฝนตกบริเวณท้ายอ่างและปริมาณน้ าฝนท่ีตกมีจ านวนมาก ดังนั้นหากประชาชน
มีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจปัญหา เจ้าหน้าท่ีควรจะอธิบายหรือประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการน้ าให้กับประชาชนได้รับ
ทราบด้วย 
 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2563 
 

ฝบท.ชป.2 : ตามท่ีได้จัดส่งร่างรายงานการประชุมครั้งท่ี 2/2563 เมื่อวันอังคารท่ี 30 มิถุนายน 2563 ทาง  
Web Site และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 ทางฝ่ายบริหารท่ัวไป ได้จัดท า
รายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  
 
มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 2/2563 
 
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 19-20 สิงหาคม 2563 (โซนร้อน “ฮีโกส”) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน   
คาดว่าจะเคล่ือนขึ้นฝ่ังบริเวณมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีนตอนใต้ ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่หย่อมหย่อมความกดอากาศต่ าก าลังแรง บริเวณประเทศลาว และเวียดนามตอนบน
ลักษณะเช่นนี้ท าให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้อควรระวัง ในช่วงวันท่ี 20 – 23 ส.ค. 63 ขอให้
ประชาชนในบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ระวังอันตรายจากฝนตก
หนักซึ่งอาจท าให้เกิดน้ าท่วมฉับพลัน และน้ าป่าไหลหลากในระยะนี้ไว้ด้วย  
 (2) สภาพน้ าฝน พยากรณ์อากาศระยะ 7 วัน ในช่วงวันท่ี 21-24 ส.ค. 63 ฝนตก 60-70% ของพื้นท่ี 
กราฟเปรียบเทียบปริมารฝนสะสมปี 2563 ต้ังแต่วันท่ี 1 ม.ค. – 18 ส.ค. 63 ท้ัง 4 จังหวัด มีปริมาณฝนสะสมต่ า
กว่าค่าเฉล่ีย 15-20% 
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 (3) สภาพอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ 2 แห่ง ปริมาตรน้ า 113.797 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 41.16% 
     (3.1) เข่ือนกิ่วลม       ปริมาตรน้ า 42.07   ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 39.61%  
            (3.2) เข่ือนกิ่วคอหมา  ปริมาตรน้ า 71.72   ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 42.12% 
 (4) สภาพอ่างเก็บน้ าขนาดกลาง 41 แห่ง ปริมาตรน้ า 132.17 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 36% 
 (5) สภาพอ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก 307 แห่ง ปริมาตรน้ า   83.10 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 39% 
 (6) แผน-ผล การปลูกพืชฤดูฝน ปี 2563 แผนการเพาะปลูกพืชฤดูฝนรวมท้ังส้ิน 705,204 ไร่ ผลการ
ปลูกพืชฤดูฝนรวมท้ังส้ิน 680,822 ไร่ (96.54%) 
 (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) 
ผง.ชป.2 : ผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักงานชลประทานที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 และงบประมาณปี 
2563-2564 
 (1) ผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
ทั้งหมด 48 งาน งบประมาณทั้งสิ้น 233.502 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 164.440 ล้านบาท คิดเป็น 70.42% 
 (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 แล้วเสร็จ 1  งาน  
ส่ังหยุดงาน 3 งาน (ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ 2563) แล้วเสร็จ 38 งาน 
 (2) สรุปแผนผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน ตาม พ.ร.บ. ปี 2563 จ านวน 337 งาน วงเงิน 
1,049.576 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 739.251 ล้านบาท คิดเป็น 70.43% ข้อมูลจากระบบติดตาม Online 
ณ วันอังคาร ท่ี 18 สิงหาคม 2563  
  (2.1) รายไตรมาสท่ี 4 ส านักงานชลประทานท่ี 2 อยู่ในล าดับท่ี 5  
                   แผนการเบิกจ่ายไตรมาส 4 สชป.2        99.42 
                   ผลการเบิกจ่าย 70.43 
                   ส่วนต่างของแผน ต่ ากว่าแผนอยู่ท่ี                            -  29.57 
                   แผนการเบิกจ่ายไตรมาส 4 กรมฯ       100.00 
  (2.2) สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุน ตาม พ.ร.บ. ปี 2563 จ านวน 337 งาน อยู่ระหว่างด าเนินการ 
253 งาน แล้วเสร็จ 84 งาน วงเงิน 1,049.576 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 739.251 ล้านบาท คิดเป็น 70.43% 



-๕- 
 

1. โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ      99.86% 
2. โครงการชลประทานน่าน                                    82.11% 
3. โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา            80.19% 
4. โครงการชลประทานพะเยา                                  78.42% 
5. โครงการชลประทานล าปาง                                  74.79% 
6. โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาแม่วัง                          73.23% 
7. โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาแม่ลาว                        69.40% 
8. โครงการชลประทานเชียงราย                                69.09% 
9. โครงการก่อสร้าง สชป.2                                     67.31% 
10. ส่วนเครื่องจักรกล                                             100% 
11. รักษาบริเวณ                                                   92.61% 
12. ส่วนวิศวกรรม สชป.2                                        48.09% 
13. ส่วนบริหารจัดการน้ าและบ ารุงรักษา                        31.31% 

 (3) งบกลาง รายการส ารองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง ส าหรับใช้ในการแก้ปัญหา  Covid-19 และ
แก้ปัญหาภัยแล้ง โครงการเร่งด่วน เพื่อเก็บกักน้ าในฤดูฝน ปี 2563  
จ านวน 31 งาน อยู่ระหว่างด าเนินการ  25 งาน  แล้วเสร็จ 6 งาน วงเงิน 247.950 ล้านบาท  เบิกจ่ายแล้ว 
117.797 ล้านบาท คิดเป็น 47.51% 

1. โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาแม่วัง   99.98% 
2. โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา   90.90% 
3. โครงการชลประทานพะเยา   48.89% 
4. โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาแม่ลาว   36.20% 
5. โครงการชลประทานน่าน 34.62% 
6. โครงการชลประทานเชียงราย   29.24 % 

(4) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ กปร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 6 งาน อยู่ระหว่าง
ด าเนินการทั้งหมด วงเงิน 147.283 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 8.957 ล้านบาท คิดเป็น 6.08%  
 

ผผง.ชป.2 : ขออนุญาตน าเรียน จ านวน 2 เรื่อง คือ 
   1. เรื่องผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน ตาม พ.ร.บ. ปี 2563 ท่ีเป็นห่วงคือรายการตามผลการ
ด าเนินงานต่ ากว่า ร้อยละ 20 ขอให้ท่าน ผอ.โครงการท่ีเกี่ยวข้อง เข้าไปดูรายละเอียดด้วยว่ามันเกิดจากอะไร     
และถ้าสามารถเข้าไปเร่งรัดได้ ก็จะท าให้ผลการเบิกจ่ายของส านักเพิ่มมากขึ้น 
   2. เรื่องงบกลาง รายการส ารองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง ส าหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 นั้น 
ของส านัก มีจ านวน 31 รายการ และได้แจ้งกรมไปว่าจะสามารถเบิกจ่ายไปได้ท้ังหมด 28 รายการ ในเดือน
กันยายน 2563 และจะขอมติ ครม. ขยายเวลาเบิกจ่าย จ านวน 3 รายการ ไปอีก 2 เดือน คือ ขุดลอกทางระบาย
น้ าหนองเล็งทราย อาคารบังคับน้ าหนองเล็งทราย และขุดลอกอ่างเก็บน้ าน้ าแหง จะต้องเสร็จภายในเดือน
พฤศจิกายน 2563 มิเช่นนั้นจะต้องเสนอเข้ามติ ครม. อีกรอบเพื่อขยายระยะเวลา ดังนั้นจึงขอฝาก ผอ.โครงการ 
ว่ามีความจ าเป็นท่ีจะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 พฤศจิกายน 2563 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
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  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 14,116,500 บาท ผลการเบิกจ่าย 8,444,881.97 บาท 
คิดเป็น 59.82% ผลการด าเนินงาน 81.25%  
พค.ชป.2 : (2) ฝ่ายพิจารณาโครงการ จ านวน 92 งาน ผลการเบิกจ่าย 74.95% ผลการด าเนินงาน 80%          
แล้วเสร็จ 75 งาน อยู่ระหว่างด าเนินการ 15 งาน ยังไม่ได้ด าเนินการ 2 งาน 
 (2.1) จังหวัดเชียงราย จ านวน 12 งาน แล้วเสร็จ 10 งาน อยู่ระหว่างด าเนินการ 2 งาน ยังไมไ่ด้ด าเนินการ - งาน 
 (2.2) จังหวัดน่าน จ านวน 27 งาน แล้วเสร็จ 20 งาน อยู่ระหว่างด าเนินการ 6 งาน ยังไม่ได้ด าเนินการ 1 งาน 
  (2.3) จังหวัดพะเยา จ านวน 30 งาน แล้วเสร็จ 25 งาน อยู่ระหว่างด าเนินการ 4 งาน ยังไม่ได้ด าเนินการ 1 งาน 
 (2.4) จังหวัดล าปาง จ านวน 23 งาน แล้วเสร็จ 20 งาน อยู่ระหว่างด าเนินการ 3 งาน ยงัไม่ได้ด าเนินการ - งาน 
สป.ชป.2 : (3) ฝ่ายส ารวจภูมิประเทศ จ านวน 53 งาน ผลการเบิกจ่าย 42.16% ผลการด าเนินงาน 95%    
แล้วเสร็จ 30 งาน อยู่ระหว่างด าเนินการ 3 งาน ยังไม่ได้ด าเนินการ 20 งาน 
 (3.1) จังหวัดเชียงราย จ านวน 17 งาน แล้วเสร็จ 7 งาน ยังไม่ได้ด าเนินการ 10 งาน 
 (3.2) จังหวัดน่าน จ านวน 16 งาน แล้วเสร็จ 11 งาน อยู่ระหว่างด าเนินการ 2 งาน ยังไม่ได้ด าเนินการ 3 งาน 
  (3.3) จังหวัดพะเยา จ านวน 8 งาน แล้วเสร็จ 3 งาน อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 งาน ยังไม่ได้ด าเนินการ 4 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 59.05% ผลการด าเนินงาน 70% แล้วเสร็จ 15 งาน 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 60 งาน  
 (4.1) จังหวัดเชียงราย จ านวน 22 งาน แล้วเสร็จ 4 งาน อยู่ระหว่างด าเนินการ 18 งาน 
 (4.2) จังหวัดน่าน      จ านวน 16 งาน แล้วเสร็จ 6 งาน อยู่ระหว่างด าเนินการ 10 งาน  
  (4.3) จังหวัดพะเยา    จ านวน 14 งาน แล้วเสร็จ 4 งาน อยู่ระหว่างด าเนินการ 10 งาน  
 (4.4) จังหวัดล าปาง    จ านวน 23 งาน แล้วเสร็จ 1 งาน อยู่ระหว่างด าเนินการ 22 งาน   
ปธ.ชป.2 : (5) ฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยา จ านวน 4 งาน  ผลการเบิกจ่าย 79.79% ผลการด าเนินงาน 80%  
  (5.1) จังหวัดเชียงราย จ านวน 1 งาน โครงการอา่งเก็บน้ าห้วยป่าด า แล้วเสร็จ 1 งาน 
  (5.2) จังหวัดพะเยา จ านวน 3 งาน แล้วเสร็จ 1 งาน อยู่ระหว่างด าเนินการ 2 งาน 
   - โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยขามพร้อมระบบส่งน้ า จ.พะเยา ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
   - โครงการอ่างเก็บน้ าน้ ารวบ จ.พะเยา อยู่ระหว่างด าเนินการ ได้รับจัดสรรงบประมาณวันท่ี 1 มิ.ย. 63 
   - โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยแพะ จ.พะเยา อยู่ระหว่างด าเนินการ ได้รับจัดสรรงบประมาณวันท่ี 1 มิ.ย. 63 
 

ผส.ชป.2 : งานส ารวจท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ 3 งาน และเดือนหน้าจะด าเนินการเพิ่มอีก 4 งาน ท าให้ต้องคืน
เงินส ารวจ จ านวน 16 งาน เพราะเหตุใดจึงด าเนินการไม่ทัน 
ผวศ.ชป.2 : เนื่องจากตอนนี้มีปัญหาการเบิกจ่ายไม่ทัน ซึ่งได้รบังบประมาณเยอะ แต่มีระยะเวลาเบิกจ่ายเพียงไม่กี่
เดือน ประกอบกับตอนนี้มีงานขุดลอกหนองเรียงทราย-กว๊านพะเยา 
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ผส.ชป.2 : ฝากถึง ผอ.โครงการ ขอให้พิจารณาตรวจสอบรายการท่ีส่วนวิศวกรรม ฝ่ายส ารวจ แจ้งจะคืนเงิน
ส ารวจ โดยหากเป็นงานท่ีจะต้องเอาเข้าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หรือมีความส าคัญ โครงการมีเจ้าหน้าท่ีส ารวจ
เพียงพอท่ีจะด าเนินการส ารวจได้เอง ให้ด าเนินการและมาเบิกจ่ายเงินของส่วนวิศวกรรมท่ีส านักได้ หรือหากเป็นงาน
ท่ีไม่เร่งด่วนก็จะด าเนินการคืนเงินต่อไป 
 
    3.3.2 ส่วนบริหารจัดการน้ าและบ ารุงรักษา 
บน.ชป.2 : รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ดังนี ้
 (1) แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ผลผลิต :      
การจัดการน้ าชลประทาน จ านวน 1 งาน งบประมาณ 1,200,000 บาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น 64.09% 
สามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย. 63 
 (2) แผนงาน : บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  ผลผลิต : โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ า 
จ านวน 5 งาน งบประมาณ 47,963,000 บาท  
  (2.1) งานปรับปรุงอาคารทางระบายน้ าล้นอ่างเก็บน้ าห้วยเป้ง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ต.ทุ่งกว๋าว    
อ.เมืองปาน จ.ล าปาง งบประมาณ 4,793,000 บาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น 47.07% เบิกจ่ายแล้วเสร็จภายใน ก.ย. 63 
  (2.2) งานปรับปรุงอาคารทางระบายน้ าล้นอ่างเก็บน้ าห้วยอ่วม อันเนื่องมาจากพระราชด าริ บ้านร่องส้าน 
ต.ร่มเย็น อ.เชียงค า จ.พะเยา งบประมาณ 5,376,790 บาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น 46.03% เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
ภายใน ก.ย. 63 
  (2.3) งานปรับปรุงอาคารส่งน้ า อ่างเก็บน้ าห้วยเคียน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ     
จ.ล าปาง งบประมาณ 2,941,760 บาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น 50.86% เบิกจ่ายแล้วเสร็จภายใน ก.ย. 63 
  (2.4) งานปรับปรุงท านบดิน และอาคารระบายน้ าล้น อ่างเก็บน้ าห้วยตุ่น อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
บ้านห้วยหม้อ ต.ตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา งบประมาณ 20,000,000 บาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น 7.46% 
  (2.5) งานจ้างจัดหาและติดต้ังเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน เขื่อนดอยงู ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า    
จ.เชียงราย งบประมาณ 9,766,000 บาท  
 
   3.3.3 ส่วนแผนงาน 
ผผง.ชป.2 : 1. การส่งค าขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยกองแผนงาน ได้มีหนังสือ
แจ้งให้จัดส่งแผนค าขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายในวันท่ี 3 กันยายน 2563    
ซึ่งจะต้องมีเอกสารประกอบตามหนังสือท่ีส านักงานชลประทานท่ี 2 ได้แจ้งเวียนให้โครงการทราบแล้ว นั้น 
  ส่วนแผนงาน ได้มีหนังสือเชิญโครงการ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมหรือผู้แทน ท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับแผนงาน
ด้านงบประมาณ เพื่อมาพิจารณาค าขอต้ังงบประมาณฯ ในวันท่ี 25-26 สิงหาคม 63 แล้ว แต่เนื่องจากวันท่ี 26 
สิงหาคม 63 ท่านองคมนตรีได้มีก าหนดเดินทางมาติดตามและขับเคล่ือนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ      
ในเขตพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา จึงขอเล่ือนก าหนดการมาเป็นวันท่ี 24 -25 สิงหาคม 63 แทน     
และเมื่อพิจารณาค าขอต้ังงบประมาณฯ เสร็จแล้ว โครงการจะได้กลับไปจัดท าแผนค าขอต้ังงบฯ อีกครั้ง และจัดส่ง
ให้ส่วนแผนงาน ภายในวันท่ี 2-3 กันยายน 2563  
  2. การขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหล่ือมปี พบว่าตามท่ีส่วนโครงการได้ท าแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ นั้น มีบางโครงการท าแผนการเบิกจ่ายมาไม่ถึง 100 % ซึ่งส าหรับโครงการท่ีต้ังแผนการเบิกจ่าย
ไว้ที่ 100% ก็ขอให้ด าเนินการไปตามแผน และนอกจากแผนงบกลาง ส าหรับวิธีการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 
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ไว้เบิกเหล่ือมปี ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค.0402.5/ว.135 ลงวันท่ี 14 สิงหาคม 2563 แจ้ง
ว่าตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 
2563 ไว้เบิกเหล่ือมปี ได้เฉพาะให้ส่วนท่ีมีข้อผูกพันแล้ว โดยไม่ก าหนดวงเงิน ดังนั้น รายการท่ีมีหนี้ผูกพันแล้ว 
สามารถกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหล่ือมปีได้ และให้บันทึกในระบบ GFMIS ดังนี้ 
   - กรณีหน่วยงานของรัฐท่ีเป็นส่วนราชการท่ีมีสัญญาหรือข้อตกลงซื้อหรือจ้างให้บันทึก PO 
   - กรณีหน่วยงานของรัฐท่ีได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. 2560 ให้บันทึกเป็นเอกสารส ารองเงิน
ประเภท CX 
   - รายการโครงการก่อสร้างท่ีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ด าเนินการเอง ให้บันทึกเป็นเอกสารส ารอง
เงินประเภท CK 
และให้หน่วยงานด าเนินการขอกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปีให้แล้วเสร็จ ภายในวันท าการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2563 
หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาท่ีก าหนด งบประมาณต้องถูกพับไป ซึ่งกองการเงิน จะแจ้งวิธีการในการกันเงิน  
ให้ทราบอีกครั้ง 
  3. กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.4/ว377 ลงวันท่ี 14 สิงหาคม 2563 
เกี่ยวกับเรื่องการเตรียมพร้อมการจัดซื้อจัดจ้างของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ซึ่งขณะนี้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ได้ผ่านวาระ 1 และผ่านวาระของคณะอนุกรรมาธิการของกรมชลประทานทุกคณะแล้ว 
ในส่วนของส านักงานชลประทานท่ี 2 ไม่มีการปรับลด เพราะฉะนั้นทุกโครงการท่ีส่วนแผนงานได้แจ้งให้จัดท า
ประมาณการรายจ่ายให้ผู้อ านวยการส านักงานชลประทานท่ี 2 อนุมัติ นั้น ในครั้งแรกให้จัดส่งเพียงแค่ 1 เล่ม     
เพื่อตรวจสอบก่อน หลังจากตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ให้จัดส่ง จ านวน 5 เล่ม ได้แก่ ต้นฉบับ คู่ฉบับ และส าเนา 3 เล่ม 
เพื่อเสนอให้ผู้อ านวยการส านักงานชลประทานท่ี 2 อนุมันติ แล้วจะแจ้งให้ทราบ เพื่อให้โครงการน าไปใช้ในการ
จัดซื้อจัดจ้างต่อไป 
  ซึ่งกองแผนงานจะน ารายการงาน ขึ้นไว้ที่เว็บไซต์ของกองแผนงาน ส่วนโครงการจะทราบว่ามีรายการ
ใดบ้าง วงเงินเท่าไร และรายการนั้นมีการแก้ไขช่ือหรือไม่ หากไม่มีการแก้ไขช่ือตามท่ีได้ร้องขอไปแล้วนั้น             
ก็จะด าเนินการขอแก้ไขช่ือไปอีกครั้งหนึ่ง 
  ในส่วนของการเตรียมความพร้อมด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนแผนงานได้มีหนังสือ ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 
2563 แจ้งให้หน่วยงานตรวจสอบและยืนยันสถานะความพร้อมของแบบก่อสร้างและการขอใช้พื้นท่ีโครงการ    
ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี พ.ศ. 2564 โดยให้ส่งกลับมาท่ีส่วนแผนงาน ภายในวันท่ี 20 สิงหาคม 
2563 ท้ังนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและจะได้น าเรียนท่านผู้อ านวยการส านักงานชลประทานท่ี 2 ทราบ 
และจะได้หาแนวทางแก้ไขต่อไป 
 
  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 1,485,284.62 บาท คิดเป็น 100% ผลการด าเนินงาน 100%  
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  (1.2) งานโครงการปรับปรุงอาคารระบายน้ าฉุกเฉิน MC กิ่วคอหมา กม.0+200 ความยาว 10 เมตร    
ต.ปงดอน อ.แจ้งห่ม จ.ล าปาง งบประมาณ 637,700 บาท ผลการเบิกจ่าย 637,700 บาท คิดเป็น 100%     
ผลการด าเนินงาน 100%  
  (1.3) งานโครงการอ่างเก็บน้ าห้วยแม่ ลู่บ้านผาแมว ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ล าปาง งบประมาณ 
19,270,507 บาท ผลการเบิกจ่าย 12,078,728.30 บาท คิดเป็น 62.68% ผลการด าเนินงาน 80%  
 (2) สรุปปริมาณการใช้น้ าส่วนกลางของส านักงานชลประทานที่ 2 ประจ าเดือนมิถุนายน 2563 
            (2.1) การใช้น้ าส่วนกลางของส านักงานชลประทานท่ี 2 ประจ าเดือนมิถุนายน 2563 น้ ามันดีเซล 
4,548 ลิตร น้ ามันเบนซิน 251 ลิตร 
  (2.2) ยอดคงเหลือในคลัง น้ ามันดีเซล 31,339 ลิตร น้ ามันเบนซิน 2,549 ลิตร 
  (2.3) ข้อมูลเปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ ามัน ในปีงบประมาณ 62 - 63 เดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ 62 
ใช้น้ ามัน 5,657 ลิตร ปีงบประมาณ 63 ใช้น้ ามัน 4,799 ลิตร 
        (3) สรุปการใช้พลังงานประจ าเดือนมิถุนายน 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 (4) รายงานปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง และสารหล่อลื่น เดือนสิงหาคม 2563  
  (4.1) ปริมาณการใช้น้ ามันดีเซล   จ านวน  1,510  ลิตร 
  (4.2) ยอดคงเหลือน้ ามันดีเซล     จ านวน   8,093 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 าเข้าท่าสูบเพื่อช่วยเหลือการเพาะปลูกนาปี ประจ าเดือนสิงหาคม 2563 จ านวน 23 เครื่อง 
  (5.2) เครื่องสูบน้ าเข้าท่าสูบเพื่ออุทกภัยและภัยแล้ง ประจ าเดือนสิงหาคม 2563 จ านวน 2 เครื่อง 
  (5.3) เครื่องสูบน้ าท่ีสนับสนุนงานก่อสร้าง ประจ าเดือนสิงหาคม 2563 จ านวน 21 เครื่อง 
   

มาตรฐานไฟ ใช้จริง มาตรฐานน ้ามนั ใช้จริง หมายเหตุ

11,465         23,092       4,256            3,360        

6,976          8,313         2,450            1,439        

9,900          10,917       2,585            2,769        

20,098         8,584         6,561            6,540        

13,957       3,454        

10,182         13,443       3,253            5,629        

12,626         11,040       3,101            1,054        

17,864         5,652         5,464            9,815        

9,011          11,305       2,243            4,611        

8,225          6,217         3,155            1,760        

3,937          4,712         1,556            612          

8,662          16,542       2,415            3,183        

โครงการ

ส านกังานชลประทานท่ี 2  

ส่วนเคร่ืองจกัรกล 

โครงการชลประทานล าปาง 

โครงการชลประทานพะเยา 

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
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    3.3.5 โครงการชลประทานจังหวัด 
 
 (1) โครงการชลประทานล าปาง 
วศ.คป.ล าปาง : รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 14 
สิงหาคม 2563 
  (1) โครงการชลประทานล าปาง จ านวน 47 งาน งบ พ.ร.บ. 129,461,500 บาท งบประมาณโอนจัดสรร 
105,089,903.81 บาท ผลการเบิกจ่าย 77,742,295.77 บาท คิดเป็น 73.98% 
  (2) การจัดการน้ าชลประทาน จ านวน 3 งาน งบ พ.ร.บ. 5,045,000 บาท งบประมาณโอนจัดสรร 
5,045,000 บาท  ผลการเบิกจ่าย 3,284,392.95 บาท คิดเป็น 65.10% 
  (3) โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ จ านวน 5 งาน งบ พ.ร.บ. 3,100,000 บาท 
งบประมาณโอนจัดสรร 3,017,820 บาท ผลการเบิกจ่าย 1,633,947.10 บาท คิดเป็น 54.14% 
  (4) โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ าชลประทาน จ านวน 33 งาน งบ พ.ร.บ. 35,706,500 บาท 
งบประมาณโอนจัดสรร 29,084,087.15 บาท ผลการเบิกจ่าย 28,064,200.32 บาท คิดเป็น 96.49% 
  (5) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 2 งาน งบ พ.ร.บ. 29,000,000 บาท 
งบประมาณโอนจัดสรร 18,808,0500 บาท ผลการเบิกจ่าย 10,071,265.76 บาท คิดเป็น 53.55% 
  (6) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน จ านวน 4 งาน งบ พ.ร.บ. 35,000,000 บาท งบประมาณโอน
จัดสรร 30,571,186.66 บาท ผลการเบิกจ่าย 24,693,549.85 บาท คิดเป็น 80.77% 
  (7) โครงการจัดหาแหล่งน้ าและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน จ านวน 3 งาน งบ พ.ร.บ. 21,610,000 บาท 
งบประมาณโอนจัดสรร 18,563,760 บาท ผลการเบิกจ่าย 9,994,939.79 บาท คิดเป็น 53.84% 
  (8) งบกลางค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ า
บ้านท่าหลวง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวน 1 งาน งบ พ.ร.บ. 46,000,000 บาท งบประมาณโอนจัดสรร 
33,357,190 บาท คืนเงิน 11,145,190 บาท ผลการเบิกจ่าย 5,804,568.67 บาท คิดเป็น 17.40% ผลการ
ด าเนินงาน 20% 
 
 (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  
  (1.1) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการ (ภารกิจพื้นฐาน) (โครงการปรับปรุงงานชลประทาน, 
โครงการพระราชด าริ) จ านวน 38 งาน งบประมาณ 37,488,182 บาท ผลการเบิกจ่าย 31,334,751.55 บาท    
คิดเป็น 83.59% 
  (1.2) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างความมั่นคงภาคการผลิต (การจัดหาแหล่งน้ าและเพิ่มพื้นท่ีชลประทาน) 
จ านวน 2 งาน งบประมาณ 32,634,492 บาท ผลการเบิกจ่าย 23,652,618.60 บาท คิดเป็น 72.48% 
 (2) แผนงาน : โครงการเร่งด่วนเพื่อกักเก็บน้ าในฤดูฝน (งบกลาง) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการ 
(ภารกิจพื้นฐาน) (ขุดลอก) จ านวน 9 งบประมาณ 207,966,351 บาท ผลการเบิกจ่าย 104,405,220.66 บาท 
คิดเป็น 50.20% 
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 (3) งานกันเงินเหลื่อมปี มี 4 งาน ที่ด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2563 
  (3.1) แก้มลิงร่องขุย (จ้างเหมา) งบประมาณ 1,395,092 บาท เนื่องจากต้องรอเก็บเกี่ยวพืชผล     
จึงสามารถเข้าพื้นท่ีได้ 
  (3.2) งานปรับปรุงประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ าแม่ต  า งบประมาณ 17 ,978,500.31 บาท แต่คาดว่า
เกินเดือนกันยายน 2563 (ก่อสร้างโดย ชป.เล็ก) 
  (3.3) งานค่าใช้จ่ายในโครงการเร่งด่วนเพื่อเก็บกัก (งบกลาง) เบื้องต้นคาดว่าเกินเดือนกันยายนและ  
จะเบิกครบภายใน 2563 
  (3.4) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ าอ่างเก็บน้ าแม่ต  า งานปรับปรุงทางระบายน้ าล้น      
(ฝายพับได้) ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา งบประมาณ 45,116,100 บาท 
 (4) แผนงาน : โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วม (งบกลาง) จ านวน 4 งาน งบประมาณ 
305,943,700 บาท 
  (4.1) โครงการพัฒนาหนองเล็งทราย จ านวน 2 งาน งบประมาณ 137,943,700 บาท 
  (4.2) โครงการขุดลอกล าน้ าอิงตอนบนพร้อมอาคารประกอบ จ านวน 1 งาน งบประมาณ 
98,000,000 บาท 
  (4.3) โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยเหยี่ยนพร้อมระบบระบายน้ าท้ายอ่างเก็บน้ า จ านวน 1 งาน 
งบประมาณ 70,000,000 บาท 
 
 (3) โครงการชลประทานน่าน 
ผคป.น่าน : รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 (1) แผนงาน/ โครงการ ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 20 งาน งบประมาณ 71,938,100 บาท      
  (1.1) งานบ ารุงรักษา/ งานซ่อมแซมระบบชลประทาน จ านวน 18 งาน งบประมาณ 17,938,100 บาท     
ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น 88.60% ผลการด าเนินงาน 85% 
  (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 80% 
   - ปรับปรุงระบบส่งน้ าฝายหลวง ต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง จ.น่าน จ านวน 1 งาน งบประมาณท่ี
ได้รับจัดสรร 14,320,897.15 บาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น 74.20% ผลการด าเนินงาน 69% 
  (1.3) งบกลาง จ านวน 2 งาน 
   - ปรับปรุงอ่างเก็บน้ าห้วยโก๋น จ านวน 1 งาน งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 3,807,000 บาท 
ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น 79.58% ผลการด าเนินงาน 71% คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย. 63 
   - ขุดลอกอ่างเก็บน้ าน้ าแหง จ านวน 1 งาน งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 9,615,600 บาท     
ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น 11.99% ผลการด าเนินงาน 35% ได้รับผลกระทบจากพายุซินลากู ท าให้น้ าเต็มความจุใน
อ่างเก็บน้ าล้น Spill way ศูนย์เครื่องจักรกลท่ี 1 จ.เชียงใหม่ ส่ังหยุดงานในเรื่องของค่าเช่าเครื่องจักรกล การขนย้าย 
และเร่งรัดการเบิกจ่ายหลังจากปริมาณน้ าลดลง 
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ผคป.น่าน : ได้รับแจ้งจาก สบ.1 คป.น่าน ว่า วันพุธท่ี 17 สิงหาคม 2563 อ่างเก็บน้ าน้ าเกี ยนอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ มีรอยรั่วท่ีตัวท านบดิน ปัจจุบัน ณ วันท่ี 19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ระดับน้ าท่ี 301.81 ม.รสบ.
ล้นสปิลเวย์ 1.00 ซม. วัดอัตราการรั่วซึมได้ ประมาณ 0.13 ลิตรต่อวินาที ได้ท าการระบายน้ าผ่าน River Outlet 
100% อัตรา 0.45 ลบ.ต่อวินาที ท ากาลักน้ า ขนาดท่อ 8 นิ้ว 1 แถว และขนาดท่อ 4 นิ้ว 4 แถว ปัจจุบัน ยังมีฝนตก
ด้านเหนือ ท าให้ระดับน้ าไม่ลดลง ประกอบกับมีรอยรั่วเพิ่มมากขึ้นต้องเร่งระบายน้ าออกประมาณ 250,000 ลบ.ม.    
จะขอรับการสนับสนุนท่อจาก สชป.2 เพื่อไปกาลักน้ าเพิ่ม 
ผส.ชป.2 : ได้ท ารายงานเรื่อง อ่างรั่วและขอปรับปรุงอ่าง เป็นหนังสือถึงส านักชลประทานท่ี 2 หรือยัง เพราะทาง
ส านักจะได้เร่งรายงานให้กรมชลประทานทราบและด าเนินการปรับปรุงแก้ไข และตอนนี้มีท่อเพียงพอหรือไม่ 
ผคก.ชป.2 : ยังมีเหลือส ารองครับ เดียวพรุ่งนี้จะเข้าไปติดต้ังครับ 
 
 (4) โครงการชลประทานเชียงราย 
ผคป.เชียงราย : รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ประจ าเดือนสิงหาคม 2563 
 (1) สรปุการด าเนินงาน งบประมาณ พรบ. ประจ าปี พ.ศ. 2563 จ านวน 83 งาน งบประมาณ 
271,315,772.07 บาท ผลการเบิกจ่าย 194,592,213.09 บาท คิดเป็น 71.72% ผลการด าเนินงาน 74.63% 
 (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 5,765,590.88 บาท 
คิดเป็น 31.68% ผลการด าเนินงาน 72.57% 
 (3) สรุปการด าเนินงาน งบประมาณ กปร. ประจ าปี พ.ศ. 2563 จ านวน 2 งาน งบประมาณ 
69,171,090.24 บาท ผลการเบิกจ่าย 1,325,257.90 บาท คิดเป็น 1.92% ผลการด าเนินงาน 1% 
  (3.1) โครงการฝายปางไคร้พร้อมระบบส่งน้ าอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอเวียงป่าเป้า     
จังหวัดเชียงราย กันเหล่ือมปีไว้ เป็นพื้นท่ีประสบอุทกภัย 
  (3.2) โครงการวังกอกพร้อมระบบส่งน้ าอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
กันเหล่ือมปีไว้ เป็นพื้นท่ีประสบอุทกภัย 
 
    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 78,056,731.08 บาท คิดเป็น 
80.19% ผลการด าเนินงาน 82.92% 
  (2) แผนงาน บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า จ านวน 9 งาน งบประมาณ  41,697,829.42 บาท 
ผลการเบิกจ่าย 30,950,561.17 บาท คิดเป็น 74.23% ผลการด าเนินงาน 79.04% 
 (3) แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จ านวน 3 งาน 
งบประมาณ  9,597,583.34 บาท ผลการเบิกจ่าย 7,166,433.27 บาท คิดเป็น 74.67% ผลการด าเนินงาน 71.78% 
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 (4) แผนงาน ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม จ านวน 17 งาน งบประมาณ  46,042,950.83 บาท ผลการเบิกจ่าย 39,939,736.64 บาท      
คิดเป็น 86.74% ผลการด าเนินงาน 88.75% 
 (5) งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเปน็ ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ าสายใหญ่ก่ิวลม- 
ก่ิวคอหมา งบประมาณ  5,128,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 4,661,291.60 บาท คิดเป็น 90.90%              
ผลการด าเนินงาน 97% 
  (6) สรุปยอดเบิกจ่าย ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563 งบ พรบ. ปี 2563 เบิกจ่าย 78,056,731.08 บาท 
คิดเป็น 80.19% ข้อผูกพัน 6,247,106.38 บาท คิดเป็น 6.42% 
 

วศ.คบ.กิ่วลม- ก่ิวคอหมา : ขอสอบถามเรื่อง การคืนเงินงบประมาณเหลือจ่ายให้กรมชลประทาน ว่ากองทุนเงิน
ทดแทน ของเงินค่าจ้างช่ัวคราว ให้ใช้เงินเหลือจ่าย 0.2% ของหมวด 300 หรือ หมวด 700 เพื่อจะได้ทราบว่าจะต้อง
กันเงินหรือคืนเงินเหลือจ่ายอย่างไร 
งบ.ชป.2 :  เรื่อง กองทุนเงินทดแทน กองแผนงาน เคยแจ้งหนังสือเกี่ยวกับ 0.2% หมวด 700 แต่การเบิกจ่ายพบกว่า
ด าเนินการได้ยาก ในกรณีท่ีเบิกค่าแรงหลายประมาณการ จะต้องแยกเป็นแต่ละประเภท จึงเห็นควรเบิกจาก หมวด 
300 งบด าเนินงาน เหมือนเดิม 
ผส.ชป.2 : เรื่อง การใช้หมวด 300 กับ หมวด 700 เดียวจะให้ ผผง.ชป.2 สอบถามไปยังกรมชลประทาน ท่ีกอง
แผนงานและกองการเงิน เพื่อให้ทราบว่าจะต้องด าเนินการอย่างไรและเกิดความชัดเจน  
 
 (2) โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาแม่วัง  
วศ.คบ.แม่วัง : รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานงบลงทุน พรบ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
จ านวน 45 งาน รายงานผลเบิกจ่าย ณ วันท่ี 17 สิงหาคม 2563 
 (1) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 (1.1) ผลผลิตโครงการจัดการน้ าชลประทาน 5 งาน งบประมาณ 8,605,526 บาท ผลการเบิกจ่าย
6,117,288.66 บาท คิดเป็น 71.09% คงเหลือยอดเบิกจ่าย 2,488,237.34 บาท 
 (2) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนบัสนนุด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
      (2.1) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ าชลประทาน 37 งาน งบประมาณ 
30,971,276 บาท ผลการเบิกจ่าย 27,742,567.44 บาท คิดเป็น 90.45% คงเหลือยอดเบิกจ่าย 
2,928,219.42 บาท 
 (3) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
      (3.1) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน 2 งาน งบประมาณ 20,279,017 บาท ผลการ
เบิกจ่าย 11,174,299.58 บาท คิดเป็น 55.10% คงเหลือยอดเบิกจ่าย 9,104,717.42 บาท 
      (3.2) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ า 1 งาน งบประมาณ 15,333,306 บาท ผล
การเบิกจ่าย 9,806,728.31 บาท คิดเป็น 63.96% คงเหลือยอดเบิกจ่าย 5,526,578.05 บาท 
 สรุป ผลการด าเนินงานงบลงทุน พรบ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ได้รับเงินประจ างวด 75,189,126 บาท 
(จากงบประมาณ 83,677,500บาท) เบิกจ่ายแล้ว 54,840,883.99 บาท คิดเป็น 73.23% คงเหลือยอด
เบิกจ่าย 20,047,752.23 บาท และแจ้งคืนเงินงบประมาณ 6,321,292.64 บาท 
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 (4) รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จ าเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ านวน 1 งาน 
 (4.1) 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 
       (3) โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาแม่ลาว 
วศ.คบ.แม่ลาว : รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 (1)  งบประมาณตาม พ.ร.บ .  ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 39 งาน อนุมั ติ เงินงวดรวม 
152,061,378.95 บาท ผลการเบิกจ่าย 94,627,750.70 บาท คิดเป็น 62.23% งปม.ผูกพัน 48,236,274.03 บาท 
คิดเป็น 31.72% 
  (1.1) งานซ่อมแซมและบ ารุงรักษาโครงการ จ านวน 24 งาน งบประมาณ 36 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 
31 ล้านบาท คิดเป็น 86% 
  (1.2) งานปรับปรุง จ านวน 15 งาน งบประมาณ 116 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 81 ล้านบาท คิดเป็น 69% 
 
    3.3.7 โครงการก่อสร้าง ส านักงานชลประทานที่ 2 
กส.4 ชป.2 : รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ดังนี้  
 (1) งาน พรด. ปี พ.ศ. 2562 – 2563 งบประมาณ 55,129,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 17,749,010 บาท   
คิดเป็น 32.20% ผลการด าเนินงาน 51.10% 
  (1.1) งานก่อสร้าง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ปี พ.ศ.  2562 โครงการท านบดินห้วยนกเค้า   
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา งบประมาณ 25,029,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 17,574,419 บาท    
คิดเป็น 70.22% ผลการด าเนินงาน 100%  
  (1.2) งานก่อสร้าง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ปี พ.ศ.  2563 โครงการฝายแม่อางบ้านดง   
พร้อมระบบส่งน้ าอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ.เมือง จ.ล าปาง งบประมาณ 30,100,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 
174,591 บาท คิดเป็น 0.58% ผลการด าเนินงาน 2.20% 
 (2) โครงการจัดหาแหล่งน้ าและสนับสนุนพื้นที่อพยพราษฎร (เงินนอกงบประมาณ) 
  (2.1) โครงการระบบส่งน้ าอ่างเก็บน้ าห้วยแม่เฟือง อ.เมือง จ.ล าปาง งบประมาณ 19,686,000 บาท 
ผลการเบิกจ่าย 16,343,546.82 บาท คิดเป็น 83.02% ผลการด าเนินงาน 98% คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนส.ค. 63 
 (3) งานก่อสร้างแหล่งน้ าและระบบส่งน้ า งบประมาณ 151,357,077 บาท ผลการเบิกจ่าย 
98,190,708 บาท คิดเป็น 67.31% ผลการด าเนินงาน 74.04% 
  (3.1) โครงการฝายใหม่ (แม่สุกหนองกอก) พร้อมระบบส่งน้ า จ.ล าปาง งบประมาณ 14,862,000 บาท   
ผลการเบิกจ่าย 11,864,769 บาท คิดเป็น 82.19% ผลการด าเนินงาน 90% อนุมัติเงินงวด 28 ก.พ. 2563 
  (3.2) โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยแม่ลู่บ้านผาแมว จ.ล าปาง งบประมาณ 34,801,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 
22,839,602 บาท คิดเป็น 67.56% ผลการด าเนินงาน 83% อนุมัติเงินงวด 28 ก.พ. 2563 
  (3.3) โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยข้าวหลาม จ.น่าน งบประมาณ 23,000,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 
18,531,619 บาท คิดเป็น 83.71% ผลการด าเนินงาน 90% อนุมัติเงินงวด 28 ก.พ. 2563 
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  (3.4) โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยท่าง จ.น่าน งบประมาณ 31,500,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 25,432,486 บาท 
คิดเป็น 87.65% ผลการด าเนินงาน 85% อนุมัติเงินงวด 28 ก.พ. 2563 
  (3.5) โครงการฝายทุ่งอีแจ้พร้อมระบบส่งน้ า จ.พะเยา งบประมาณ 11,800,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 
8,387,140 บาท คิดเป็น 75.57% ผลการด าเนินงาน 69% อนุมัติเงินงวด 28 ก.พ. 2563 
 (3.6) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการกักเก็บอ่างเก็บน้ าแม่ต  า (งานปรับปรุงอาคารท่อระบายน้ าลงล าน้ าเดิม)      
จ.พะเยา งบประมาณ 25,594,077 บาท ผลการเบิกจ่าย 5,419,306 บาท คิดเป็น 21.17% ผลการด าเนินงาน 
32.31% เริ่มอายุสัญญา 6 พ.ค. 2563 ส้ินสุดอายุสัญญา 1 ธ.ค. 2563 
  (3.7) โครงการระบบส่งน้ าฝายต้นล าใย จ.ล าปาง งบประมาณ 9,800,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 
5,715,786 บาท คิดเป็น 58.32% ผลการด าเนินงาน 69% อนุมัติเงินงวด 31 มี.ค. 2563 
  (3.8) โครงการฝายแม่แฟนทุ่งบนพร้อมระบบส่งน้ า อ.วังเหนือ จ.ล าปาง งบประมาณ 25,000,000 บาท        
อยู่ระหว่างอนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง ด าเนินการจัดหา กันเหล่ือมปีไว้ 
 
   3.3.8 โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
วช.ภูฟ้าพัฒนา : รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 (1) งบ (กปร.) ปีงบประมาณ 2563 ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการศูนย์ภูฟ้า
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อนุมัติใช้จริง 37,310,676 บาท 
  (1.1) งบบุคลากร (ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว) กปร. อนุมัติใช้จริง 11,124,900 บาท ผลการเบิกจ่าย 85% 
ผลการด าเนินงาน 70% 
  (1.2) งบด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) กปร. อนุมัติใช้จริง 7,125,501 บาท  ผลการ
เบิกจ่าย 14% 
  (1.3) งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง) กปร. อนุมัติใช้จริง 19,060,275 บาท ผลการ
เบิกจ่าย 22.05% ผลการด าเนินงาน 25% 
  (1.4) รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการฝายห้วยล้ิมพร้อมระบบส่งน้ า
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน กปร. อนุมัติใช้จริง 8,257,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 15% ผลการ
ด าเนินงาน 15% กันเหล่ือมปีไว้  
 

ผส.ชป.2 : ท่ีแจ้งว่าเงิน กปร. ไม่สามารถด าเนินการได้ และจะคืนเงินนั้น มีปัญหาอย่างไร 
วช.ภูฟ้าพัฒนา : เนื่องจากบางรายการ เช่น ค่าครุภัณฑ์ บางรายการไม่สามารถหาคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ได้   
จึงจ าเป็นต้องตัดออกและด าเนินการคืนเงิน 
  
                           3.3.9 ส านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 กองพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 
ผสก.2 : รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 (1) คาดการณ์การเบิกจ่ายของส านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  (1.1) งบตาม พรบ. 919,955,200 บาท ได้รับจัดสรร 808,874,142 บาท เบิกจ่าย 
521,856,327.64 บาท คิดเป็น 56.73% เทียบกับงบตาม พรบ. คิดเป็น 64.52% เทียบกับงบได้รับจัดสรร 
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 (2) รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณตาม พรบ. 
919,955,200 บาท งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 899,656,442 บาท ผลการเบิกจ่าย 521,856,327.64 บาท 
คิดเป็น 64.52% 
  (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 72.904% 
  (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 43,613,380.85 บาท คิดเป็น 95.68% ผลการด าเนินงาน 99.14%  
  (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 40,561,242.26 บาท คิดเป็น 95.27% ผลการด าเนินงาน 86.02% 
  (2.4) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยรู อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ต.งิม อ.ปง     
จ.พะเยา งบประมาณตาม พรบ. 15,802,000 บาท งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 15,802,000 บาท ผลการ
เบิกจ่าย 10,156,633.81 บาท คิดเป็น 93.49% ผลการด าเนินงาน 99.88% 
  (2.5) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ าและอาคารประกอบบ้านดอยอิสาน           
ต.อ่างทอง อ.เชียงค า จ.พะเยา งบประมาณตาม พรบ. 12,500,000 บาท งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
12,500,000  บาท ผลการเบิกจ่าย 9,855,684.16 บาท คิดเป็น 93.69% ผลการด าเนินงาน 100% 
  (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 
13,044,650.03 บาท คิดเป็น 97.29% ผลการด าเนินงาน 69.35% 
  (2.7) 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 งบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร 78,371,642 บาท ผลการเบิกจ่าย 68,534,185.74 บาท คิดเป็น 89.79% ผลการด าเนินงาน 48.92% 
   (2.8) 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 56,634,861.34 บาท คิดเป็น 79.48% ผลการด าเนินงาน 88.82% 
  (2.9) 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 44,912,705.02 บาท คิดเป็น 63.82% ผลการด าเนินงาน 38.30% 
  (2.10) 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 52,702,116.79 บาท คิดเป็น 55.08% ผลการ
ด าเนินงาน 73.80% 
  (2.11) 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 40,718,905.94 บาท คิดเป็น 52.45% ผลการด าเนินงาน 40.08% 
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  (2.12) 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 38,571,611.97 บาท คิดเป็น 47.17% ผลการ
ด าเนินงาน 58.70% 
  (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 2,543,557.45 บาท คิดเป็น 9.98% ผลการด าเนินงาน 3.10% 
  (2.14) อาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน 
จ.ล าปาง งบประมาณตาม พรบ. 70,000,000 บาท งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 63,001,704 บาท ผลการเบิกจ่าย 
4,994,480.48 บาท คิดเป็น 8.08% ผลการด าเนินงาน 1.64% 
   (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 44,062,311.80 บาท คิดเป็น 59.06% ผลการด าเนินงาน 15.53% 
 
     3.3.10 ส านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ท่ี 5 ส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดใหญ ่
นายพีรภัทร ข่ายม่าน : รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานข้อมูล ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 17 
สิงหาคม 2563  
 (1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563  งบตาม พรบ. 377,062,800 บาท งบจัดสรร 291,756,387.83 บาท 
ผลการเบิกจ่าย 100,464,244.95 บาท คิดเป็น (พรบ.) 26.64% คิดเป็น (จัดสรร) 34.43% 
  (1.1) โครงการฝายน้ ายาวพร้อมระบบส่งน้ า จ.น่าน งบตาม พรบ. 83,521,200 บาท งบจัดสรร 
57,042,790 บาท ผลการเบิกจ่าย 33,795,027.76 บาท คิดเป็น (พรบ.) 40.46% คิดเป็น (จัดสรร) 59.25% 
  (1.2) โครงการอ่างเก็บน้ าน้ าปี้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ งบตาม พรบ. 103,586,600 บาท งบจัดสรร 
79,313,482 บาท ผลการเบิกจ่าย 39,057,289.05 บาท คิดเป็น (พรบ.) 37.70% คิดเป็น (จัดสรร) 49.24% 
  (1.3) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพหัวงานฝายแม่ยม จ.แพร่ งบตาม พรบ. 189,955,000 บาท 
งบจัดสรร 151,457,380 บาท ผลการเบิกจ่าย 25,515,486.63 บาท คิดเป็น (พรบ.) 13.43% คิดเป็น (จัดสรร) 16.85% 
 (2) โครงการฝายน้ ายาวพร้อมระบบส่งน้ า จ.น่าน 
             ความก้าวหน้าทั้งโครงการ 
        แผนงานก่อสร้างถึงปัจจุบัน 96.13% 
        ผลงานก่อสร้างปัจจุบัน 83.76% 
   ความก้าวหน้าประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
             แผนงานก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563         90.36% 
             ผลงานก่อสร้างเฉพาะปี                               85.84% 
 (3) โครงการอ่างเก็บน้ าน้ าปี้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.พะเยา 
   งานจ้างเหมาเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น 
             แผนงานก่อสร้างสะสม          100.000% 
             ผลงานก่อสร้างสะสม            20.659% 
 (4) งานระบบชลประทาน ก่ิวลม3 ระยะที่ 3 แก้สัญญาครั้งท่ี 3 เมื่อวันท่ี 17 ก.ค. 63 ผลการด าเนินงาน 42.35% 



-๑๘- 
 
    3.3.11 ส านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ าเพื่อเกษตรกรรมที่ ๒ 
ผจจ.2 : (1) ผลการเบิกจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 3 งาน งบประมาณ 43,000,000 บาท    
ผลการเบิกจ่าย 34,107,890.43 บาท คิดเป็น 78% ผลการด าเนินงาน 95% 
  (1.1) งานจัดระบบน้ าโครงการฝายแม่แก้ว (ระยะท่ี 4) อ.พาน จ.เชียงราย งบประมาณ 15,000,000 บาท 
ผลการเบิกจ่าย 11,776,561.23 บาท คิดเป็น 79% ผลการด าเนินงาน 96%  
  (1.2) งานจัดระบบน้ าโครงการอ่างเก็บน้ าน้ าจุน (ฝ่ังขวา) อ.จุน จ.พะเยา งบประมาณ 13,000,000 บาท 
ผลการเบิกจ่าย 10,323,697.65 บาท คิดเป็น 78% ผลการด าเนินงาน 95%  
  (1.3) งานจัดระบบน้ าโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาแม่วังฝ่ังซ้าย (แม่ปุง) (ระยะท่ี 2) อ.เกาะคา จ.ล าปาง 
งบประมาณ 15,000,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 12,007,631.55 บาท คิดเป็น 80% ผลการด าเนินงาน 95%       
 
    3.3.12 ส านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ าเพื่อเกษตรกรรมที่ 3 
วศ.3 จด. : 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 แผนการด าเนินงาน 8. 3% ผลการด าเนินงาน 10% ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น 14.72% 
 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 
บน.ชป.2 : เรียนท่าน ผส.ชป.2 รอง ผส.ชป.2 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามท่ีจังหวัด
ล าปางได้เชิญทางส านักงานชลประทานท่ี 2 ร่วมกับ คป.ล าปาง คบ.กิ่วลมฯ และ คบ.แม่วัง เพื่อหารือแนวทางการ
ใช้น้ าจากคลองส่งน้ าสายใหญ่กิ่วลมฝ่ังขวา ขอสรุปสาระของการประชุมเพื่อทราบ ดังนี้ 
 การประชุมได้พิจารณา เรื่อง การขอใช้น้ าจากคลองส่งน้ าสายใหญ่กิ่วลม โดยจะมีการสูบน้ าจากคลอง 
จ านวน 450 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง และขออนุญาตก่อสร้างสถานีสูบน้ าบริเวณคลองส่งน้ าสายใหญ่กิ่วลม 
 มติท่ีประชุม จะมีการพิจารณาอีกครั้งในวันจันทร์ท่ี 24 สิงหาคม 2563 ณ โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง นายสิธิชัย  จินดาหลวง เป็นประธาน 
ผส.ชป.2  : เรื่องนี้จะต้องพิจารณาให้รอบคอบ เพราะอาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้น้ าทางด้านภัยน้ าได้ ดังนั้นเวลา
ประชุม จะต้องค านวณปริมาณน้ าให้ท่ีประชุมทราบว่า ในช่วงฤดูแล้ง หากประชาชนปลูกพืชเต็มพื้นท่ีแล้วถ้ามีการส่ง
น้ าจ านวนนี้ จะส่งกระทบใครบ้าง ถ้ามีผลกระทบจะต้องมีการท าประชาคมหรือประชาพิจารณ์ว่ากลุ่มผู้ใช้น้ า
ด้านล่างจะยินยอมหรือไม่ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาภายหลัง แล้วจึงเสนอเรื่องให้กรมชลประทานพิจารณา  
 
มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 
 
 
 
 



-๑๙- 
 
ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองอื่น ๆ 
 
รอง ผส.ชป.2 :  เรียนท่าน ผส.ชป.2 รอง ผส.ชป.2 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
  ผลการดาเนินงานตามแผนการโฆษณาและ ประชาสัมพันธ์ปี 2563 
  1. โครงการผลิตสื่อนิทรรศการป้ายประชาสัมพันธ์ 
  1.1จัดท าป้ายประช าสัมพันธ์ภารกิจชลประทานและงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์
ให้กับองค์กร จ านวน 49 ป้าย พร้อมติดต้ัง ด าเนินการแล้วเสร็จ 100% 
  1.2จัดท าบอร์อะคริลิกประช าสัมพันธ์ บอร์ดอะคริลิกใส ขนาด A 1 พร้อมติดต้ังจ านวน 5 ชุด 
และบอร์ดอะคริลิกใส ขนาด A 4 พร้อมติดต้ังจ านวน 5 ชุด ด าเนินการแล้วเสร็จ 100% 
 
  2. โครงการประชาสัมพันธ์ทาง New Media 
   2.1 จ้างประช าสัมพันธ์งานด้านชลประทานทาง Social Media ระยะเวลา 9 เดือน เดือนละไม่ต่ า
กว่า 4 ครั้ง ด าเนินการแล้ว ระยะเวลา 8 เดือน จ านวน 32 ครั้ง คงเหลืออีก 1 เดือน จ านวน 4 ครั้ง ซึ่งจะแล้ว
เสร็จเดือนกันยายน 2563 อยู่ระหว่างการดาเนินงาน 90% 
 
  3. โครงการประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์ 
  จ้างผลิตวีดิทัศน์ จานวน 3 ช้ินงาน ด าเนินการแล้วเสร็จ 100% ดังนี้ 
  -โครงการก่อสร้าง ส านักงานชลประทานท่ี 2 จ านวน 1 ช้ินงาน 
  -โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาแม่ลาว จ านวน 1 ช้ินงาน 
  -โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา จ านวน 1 ช้ินงาน 
 
  4. โครงการประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ 
  จ้างผลิตส่ือส่ิงพิมพ์เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์องค์กร จัดท าสมุดโน๊ตขนาด 10.5 x 15 เซนติเมตร 
จ านวน 8,000 เล่ม ด าเนินการแล้วเสร็จ 100% 
 
  5. โครงการประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุกระจายเสียง 
  เผยแพร่ข่าวชลประทานในรายการวิทยุ อสมท. ครอบคลุม 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดล าปาง น่าน 
พะเยา เชียงราย ด าเนินการแล้ว จ านวน 167 ครั้ง เหลืออีกจ านวน 31 ครั้ง ซึ่งจะแล้วเสร็จเดือนกันยายน 2563 
อยู่ระหว่างการดาเนินงาน 90% 
 
มติที่ประชุม  :  รับทราบ 
 
เลิกประชุม เวลา 17.15 น. 
 
 
 
 






