




 
การประชุมการติดตาม การเร่งรัด การปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563/2564 

คร้ังที่ 1/2563 
วันศุกร์ท่ี 9 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. 

ณ  ห้องประชุมส านักงานชลประทานที่ 2 ช้ัน 4 
 
ผู้มาประชุม 

1. นายสุดชาย  พรหมมลมาศ ผส.ชป.1 รักษาราชการแทน ผส.ชป.2  ประธานท่ีประชุม 
2. นายสถิต โพธิ์ดี รอง ผส.ชป.2 
3. นายสมจิต อ านาจศาล ผจบ.ชป.2 
4. นายศุภชัย พินิจสุวรรณ ผวศ.ชป.2 
5. นายสุนทร ค าศรีเมือง ผผง.ชป.2 
6. นายวินัย แสงสว่าง ผคก.ชป.2 
7. 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. นายสมบัติ สมร่าง จน.คบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา แทน ผคบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา 
12. นายกุลธร รัตนเสรี วศ.คบ.แม่วัง แทน ผคบ.แม่วัง 
13. นายนิธินนัท์ คชทโรภาส ผคบ.แม่ลาว 
14. นายศราวุธ โลหะโชติ วศ.คส.2 แทน ผคส.2 
15. นายนิเวศ วงษ์บุญมีเดช ผคศ.ภูฟ้าพัฒนา 
16. นายกิติศักดิ์ เฮงษฏีกุล กส.2/2 พก. แทน ผสก.2 
17. นายเฉลิมชัย จันทร์วงษา ผจจ.3 
18. นายเอกชัย ก้านเหลือง สป.ชป.2 
19. นายกฤษฎา แดงสีพลอย อบ.ชป.2 
20. นายเอกสิทธิ์ ตันติมาสน์ ปบ.ชป.2 
21. นางวราลักษณ์ คงศรีเจริญ ปท.ชป.2 
22. นายเกียรติกวิน เพิ่มทวีสิน ผง.ชป.2 
23. นายทรงชัย สุวรรณตันทุลา ปธ.ชป.2 
24. นายสุธรรม ยลสุริยันวงศ์ ตว.ชป.2 
25. นายเกรียงกฤษณ์ แสนปัญญา บน.ชป.2 
26. นายอติชาต วิจฝัน พค.ชป.2 
27. นายสายัณห์ ลังกาพินธุ ์ วค.ชป.2 
28. นางกัลยกร ยลสุริยันวงศ์ ธก.ชป.2 
29. นางสาวสมจิตร บ่อวังเงิน พด.ชป.2 
30. นางสาวจันทร์จิรา ปิติ บส.ชป.2 
31. นางสาวพัชรีญา กูลสวัสด์ิ งบ.ชป.2 
32. นายธนิต ค ามีอ้าย จน.คป.ล าปาง 
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33. นายวัชระ ล้ิมวิเศษศิลป์ วศ.คป.พะเยา 
34. นายอนันต์ แสงสุวรรณ จน.คป.พะเยา 
35. นายโชติกรวิชช์ ทวีศักดิ์ทินโชติ วศ.คป.น่าน 
36. นายอธินันทน ์ นาวิกนันทน ์ วศ.คป.เชียงราย 
37. นายปริญญา เวชอนุรักษ์ จน.คบ.แม่วัง  
38. นายทรงพล พงษ์มุกดา จน.คบ.แม่ลาว 
39. นายอุดมศักดิ์ สีธิสาร กส.1 ชป.2 
40. นายวีระยุทธ เข่ือนแก้ว กส.3 ชป.2 
41. นายวรชัย ธนกันต์ธัช วช.ภูฟ้าพัฒนา 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวปริศญาภรณ์ มูลทวงชน วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 
2. นายภีระเดช กาวิละ นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
3. นายวิทวัส วิสุทธิพิเนตร พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร ์
4. นางสาวสุทธิพร กองใจ นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
5. นางเกษร น้ าแก้ว พนักงานพิมพ์ ส 4 
6. นางสาวสุพิชญา ไชยวงศ์สืบ เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล   

 
เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 
 
 ประธาน กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ 
 

ผส.ชป.1 รักษาราชการแทน ผส.ชป.2 : ขออนุญาตแนะน าตัวให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านทราบ ผมช่ือ นายสุดชาย  
พรหมมลมาศ  ผู้อ านวยการส านักงานชลประทานท่ี 1 รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานชลประทานท่ี 2 
ซึ่งในอดีตผมเคยมาปฏิบัติงานอยู่ ท่ี สชป.2 เป็นเวลา 2 ปี ในต าแหน่ง ผอ.คันคูน้ าท่ี 2 เมื่อปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2556-2557 และไปด ารงต าแหน่ง ผคส.1 เป็นเวลา 3 ปี จากนั้นไปด ารงต าแหน่ง ผคบ.แม่แฝก-แม่งัด    
เป็นเวลา 2 ปี ก่อนขึ้นด ารงต าแหน่ง ผส.ชป.1 เมื่อวันท่ี 20 ธ.ค. 2562  
 ในการรักษาราชการแทน ผส.ชป.2 จะมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้ทราบ ดังนี้ 
 1. งานของส านักงานชลประทานในช่วงต้นปีงบประมาน นั้น จะมีลักษณะงานคล้ายกันทุกส านัก เช่น 
การเร่งรัด การด าเนินการเรื่องงบประมาณ ซึ่งส่วนแผนงานจะต้องด าเนินการติดตามเรื่อง แผนจัดซื้อจัดจ้าง       
และ การก่อหนี้ผูกพันของโครงการ 
 2. การปฏิบัติหน้าท่ีรักษาราชการแทน ผส.ชป.2 นั้น ได้แจ้งเวียนให้ทราบแล้วว่า ในวันจันทร์-วันอังคาร 
จะปฏิบัติงานท่ี สชป.1 และจะมาปฏิบัติงานท่ี สชป.2  ในวันพุธ-พฤหัสบดี และ วันศุกร์กลับไปปฏิบัติงานท่ี สชป.1 
ซึ่งเป็นการก าหนดหลักการปฏิบัติงานไว้เท่านั้น หากมีสถานการณ์ เช่น เดินทางไปราชการ หรือมีการประชุมด่วนฯ 
ก็จะมอบหมายให้ รอง ผส.ชป.2 รักษาราชการแทนตามล าดับต่อไป 
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 3. การรักษาราชการแทน คือ การมาปฏิบัติงานแทนตัวจริง โดยเรื่องท่ีจะต้องพิจารณา เช่น เรื่อง
ต าแหน่ง การย้าย นั้น จะไม่ขอพิจารณา เพราะว่าควรจะให้เกียรติท่าน ผส.ชป.2 คนใหม่ท่ีจะมาด ารงต าแหน่ง 
ดังนั้น ผมจะติดตามงานประจ าและงานท่ีกรมชลประทานเร่งรัด เพื่อให้ส านักงานสามารถปฏิบัติงานต่อไปได้ 
 4. ในช่วงเวลาอีกประมาณ 2 – 3 เดือนหลังจากนี้จนกว่าจะมี ผส.ชป.2 ท่านใหม่ หากการประชุม 
อยากให้จัดการประชุมสัญจรตามโครงการต่าง ๆ  เพื่อไปเยี่ยมและไปรู้จักโครงการชลประทานท่ี 2 อย่ างแท้จริง      
และขอให้ท่าน ผคป.น่าน จัดระเบียบก าหนดการให้ด้วย 
 5. เรื่องการปฏิบัติงานในส านักงานชลประทาน อยากให้ทุกฝ่ายมีความรักสามัคคีกัน ผมไม่อยากเห็น
ความแตกแยกหรือการทะเลาะกัน จึงจะขอมอบนโยบายว่าอยากจะให้เจ้าหน้าท่ีของ สชป.2 ทุกระดับ อยู่ร่วมกัน
แบบพี่น้อง รักและมีความสมัครสมานสามัคคีกัน  
 ต่อจากนี้อยากจะขอให้ทุกท่านแนะน าตัวให้กับผมทราบด้วย เริ่มจากท่าน รอง ผส.ชป.2, ผอ.ส่วน, 
ผอ.โครงการ และหัวหน้าฝ่ายทุกท่านครับ 
 
มติที่ประชุม  :  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/เรื่องติดตามการเร่งรัด การปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ  
                     พ.ศ. 2563/2564 
 2.1 รายงานแผน/ ผลการด าเนินงานงบประมาณ พ.ศ. 2563/2564 และปัญหาอุปสรรค 
(ทุกส่วน, โครงการ) 
 
 

    2.1.1 ส่วนวิศวกรรม 
ผวศ.ชป.2 : ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 
 

 
    2.1.2 ส่วนบริหารจัดการน้ าและบ ารุงรักษา 
ผจบ.ชป.2 : รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณ พ.ศ. 2563/2564 
 (1) สรุปปีงบประมาณ 2563 จ านวน 5 งาน งบประมาณ 43,266,126 บาท แล้วเสร็จ 100%    
จ านวน 4 งาน กันเหล่ือมปี จ านวน 1 งาน คือโครงการปรับปรุงท านบดินและอาคารระบายน้ าล้นอ่างเก็บน้ าห้วยตุ่น 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ เนื่องจากมีการปูแผ่น GCL แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์อยู่ในช่วงฤดูฝนต้องรอให้พื้นท่ีปู
แห้งสนิทก่อน วงเงินคงค้างเบิก 5,356,065.85 บาท 
 
 

   2.1.3 ส่วนแผนงาน 
ผผง.ชป.2 : ผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักงานชลประทานที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 -2565 
1. ผลการด าเนินงานงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 - ผลการด าเนินงานงบลงทุน ตาม พ.ร.บ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 - ผลการด าเนินงาน รายการส ารองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง ส าหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 
   และแก้ปัญหาภัยแล้ง โครงการเร่งด่วน เพื่อเก็บกักน้ าในฤดูฝน ปี 2563  
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 - โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (กปร.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
2.   สรุปงบประมาณกันเหล่ือมปี 2560-2562 
3.   แผนการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน ตาม พ.ร.บ. ปีงบประมาณ 2564  
4.   การพัฒนาแหล่งน้ า ในเขตส านักงานชลประทานท่ี 2 
5.   โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (กปร.) 
6.   ค าขอต้ัง งบประมาณรายจ่าย ตาม พ.ร.บ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 (1) สรุปแผนผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน ตาม พ.ร.บ. ปี 2563  
จ านวน 349 งาน วงเงิน 1,119.515 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 941.991 ล้านบาท คิดเป็น 84.14 % 
ข้อมูลจากระบบติดตาม Online ณ วันพุธ ท่ี 30 ก.ย. 63 
รายไตรมาสท่ี 4 
แผนการเบิกจ่ายไตรมาส 4 สชป.2   99.42 
ผลการเบิกจ่าย   84.14 
ส่วนต่างของแผน ต่ ากว่าแผน                - 15.28 
แผนการเบิกจ่ายไตรมาส 4 กรมฯ                100.00 
ผลการเบิกจ่าย   84.14 
ส่วนต่างของแผน ต่ ากว่าแผน                - 15.86 
ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 63)  จ าแนกรายโครงการ  
ด าเนินการเอง         จ านวน 297 งาน แล้วเสร็จ 262 งาน 
จ้างเหมาบางส่วน     จ านวน   33 งาน แล้วเสร็จ   21 งาน  
จ้างเหมาท้ังโครงการ จ านวน   19 งาน แล้วเสร็จ   17 งาน 
 จ านวน 349 งาน อยู่ระหว่างด าเนินการ  49 งาน  แล้วเสร็จ 300  งาน วงเงิน 1,119.515 ล้านบาท  
เบิกจ่ายแล้ว 941.991 ล้านบาท คิดเป็น 84.14% 

1. โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 100.00 % 
2. โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา   99.70 % 
3. โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาแม่วัง    95.89 % 
4. โครงการชลประทานน่าน   95.57% 
5. โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาแม่ลาว    88.98 % 
6. โครงการชลประทานเชียงราย   85.12% 
7. โครงการชลประทานล าปาง    84.07% 
8. โครงการก่อสร้าง 2    75.71% 
9. โครงการชลประทานพะเยา    55.95 % 
10. ส่วนเครื่องจักรกล    100.00 % 
11. รักษาบริเวณ      99.98 % 
12. ส่วนวิศวกรรม สชป.2    99.98 % 
13. ส่วนบริหารจัดการน้ า    90.10 % 
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 (2) งบกลาง รายการส ารองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง ส าหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และ
แก้ปัญหาภัยแล้ง โครงการเร่งด่วน เพื่อเก็บกักน้ าในฤดูฝน ปี 2563  
จ านวน 31 งาน อยู่ระหว่างด าเนินการ 6 งาน  แล้วเสร็จ 25 งาน  กันเหล่ือมปี 63 จ านวน  6 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. โครงการชลประทานพะเยา    91.40% 
5. โครงการชลประทานเชียงราย    86.93% 
6. โครงการชลประทานน่าน   42.99% 

 (3) โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ กปร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จ านวน 7 งาน อยู่ระหว่างด าเนินการท้ังหมด วงเงิน 186.457 ล้านบาท  เบิกจ่ายแล้ว 48.346 ล้านบาท คิดเป็น 
25.93 % 
1.โครงการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าฯบ้านท่าหลวง จ.ล าปาง   81.10% 
2. ฝายห้วยล้ิมพร้อมระบบส่งน้ า จ.น่าน  60.95% 
3. ฝายวังกอกพร้อมระบบส่งน้ า จ.เชียงราย   21.18% 
4. ฝายปางไคร้พร้อมระบบส่งน้ า จ.เชียงราย   16.75% 
5. ฝายบ้านสบปืนพร้อมระบบส่งน้ า จ.น่าน    11.72% 
6. ฝายแม่อางบ้านดง จ.ล าปาง    10.09% 
7. ฝายนาเอี้ยงพร้อมระบบส่งน้ า      3.21%  
 (4) ผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ท้ังหมด 61 งาน งบประมาณท้ังส้ิน  767.519  ล้านบาท กรณีมีหนี้ผูกพันงบประมาณ 132.054 ล้านบาท 
กรณีไม่มีหนี้ผูกพันงบประมาณ  635.465  ล้านบาท 
1. งบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ตาม พ.ร.บ. ปีงบประมาณ 2563 จ านวน  42 งาน งปม. 173.921 ล้านบาท 
2. งบกลางรายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง จ านวน 6 งาน งปม.    
    23.301 ล้านบาท 
3. งบกลางรายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น (พ.ร.บ.โอน 2563) จ านวน 6 งาน งปม. 432.185  ล้านบาท 
4. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม  จ านวน 7 งาน  งปม.   138.111 ล้านบาท  
 (5) ผลการด าเนินการการจัดการความรู้ (KM) จ านวน 7 กิจกรรม สชป. 2 คะแนนเฉล่ียรวม 94.05 % 
 (6) สรุปรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สชป.2 อยู่อันดับ 2 ของ
ท้ังหมด 17 ส านัก จ านวนเรื่องร้องเรียน 151 งาน ตอบแล้ว 115 งาน คงค้าง 36 งาน 
 (7) แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองแผนงานมี
หนังสือเสนอ อธช. ลงนาม เมื่อวันท่ี 6 ต.ค. 2563 แจ้งเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2564 ให้ทุกส านัก/ 
กอง รับทราบและถือปฏิบัติ ภาพรวมรายจ่ายลงทุน ไตรมาสท่ี 1 อยู่ท่ี 20%, ไตรมาสท่ี 2 อยู่ท่ี 45%, ไตรมาสท่ี 3 
อยู่ท่ี 65% ,ไตรมาสท่ี 4 อยู่ท่ี 100%  
- กรณีงานปีเดียว ให้ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสท่ี 1 (วันท่ี 31 ธันวาคม 2563) และเบิกจ่ายให้แล้ว
เสร็จภายในไตรมาสท่ี 4 (วันท่ี 30 กันยายน 2564) 
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- กรณีท่ีหน่วยงานมีความจ าเป็นต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณเหลือจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เพื่อด าเนินการงานพระราชด าริ งานนโยบาย งานท่ีจ าเป็นเร่งด่วน ให้จัดส่งประมาณการ ชป.325 พร้อมรายการ
ค านวณ แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภายในวันท่ี 31 มกราคม 2564 
 (8) การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ส าหรับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 
หน่วยงานสามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างไว้ก่อนได้ เว้นแต่ขั้นตอนการลงนาม
ในสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ท้ังนี้ให้ด าเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จทุกรายการภายในวันท่ี      
15 ตุลาคม 2563 
 (9) แผนการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน ตาม พ.ร.บ. ปีงบประมาณ 2564 
วางแผนการใช้จ่ายในไตรมาสท่ี 1 อยู่ท่ี 20.15% 
 (10) แผนการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน ตาม พ.ร.บ. ปีงบประมาณ 2564   
จ านวน 377 งาน งบประมาณตาม พ.ร.บ. 1,322.195 ล้านบาท งบประมาณ 1,309.882  ล้านบาท  
งานจ้างเหมาท้ังโครงการ  26  งาน งานจ้างเหมาบางส่วน  32  งาน  งานด าเนินการเอง  319  งาน   
 (11) การพัฒนาแหล่งน้ า ในเขตส านักงานชลประทานที่ 2  
การพัฒนาแหล่งน้ าจนถึง       ปี 2562 พื้นท่ีชลประทาน 1,938,060 ไร ่ความจุ 747.456 ล้าน.ลบ.ม. 
การพัฒนาแหล่งน้ าท่ีเพิ่มข้ึนในปี 2563 พื้นท่ีชลประทาน      29,654 ไร่ ความจุ     0.998 ล้าน.ลบ.ม. 
แผนการพัฒนาแหล่งน้ าใน      ปี 2564 พื้นท่ีชลประทาน     21,154 ไร่ ความจุ   10.989 ล้าน.ลบ.ม. 
พื้นท่ีการเกษตรอัตราส่วนพื้นท่ีชลประทานต่อพื้นท่ีการเกษตร 29.12% 
 (12) สรุปการด าเนินงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริส านักงานชลประทานที่ 2 รวม 513 งาน 
โครงการท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ                7 งาน 
โครงการท่ีอยู่ในแผนงบประมาณปี 2564   11 งาน 
โครงการท่ีอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม        6 งาน 
เตรียมความพร้อมงานฎีกา                      40 งาน 
 
ผส.ชป.1 รักษาราชการแทน ผส.ชป.2 : มีข้อมูลแผนของปีงบประมาณ 2564 ท่ีกรมฯ ส่ังการหรือไม่ 
ผผง.ชป.1 : ข้อมูลประมาณการรายจ่ายของปีงบประมาณ 2564 ของ สชป.2 มี  377 ประมาณการ              
ซึ่งขณะนี้ ได้รับอนุมัติประมาณการหมดแล้ว และอยู่ระหว่างการติดตามรายงานจากหน่วยงานและเร่งรัด           
การจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนแผนงานจะสรุปภาพรวมแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ 
ผส.ชป.1 รักษาราชการแทน ผส.ชป.2 : ในการประชุมการติดตามฯ ครั้งท่ี 1/2563 นี้ ถือว่าเป็นการติดตามเรื่อง
แผนและการก่อหนี้ ผูกพันของ สชป.2 ท้ังหมดในภาพรวม และให้รายงานสรุปแผนประมาณการรายจ่าย          
ของปีงบประมาณ 2564 ในครั้งต่อไป 
 
 

  2.1.4 ส่วนเคร่ืองจักรกล 
ผคก.ชป.2  :  รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณ พ.ศ. 2563/2564  
  (1) ปีงบประมาณ 2563 ได้รับงบประมาณในรายการซ่อมใหญ่ ด าเนินการแล้วเสร็จ 100% 
สนับสนุนโครงการก่อสร้าง จ านวน 4 งาน แล้วเสร็จ 100% 
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  (2) ปีงบประมาณ 2564 ได้รับงบประมาณในรายการซ่อมใหญ่ งบประมาณ 589,000 บาท สนับสนุน
โครงการก่อสร้างฝาย 3-4 งาน และโครงการฝายนาเอี้ยงพร้อมระบบส่งน้ า อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ของ
โครงการชลประทานล าปาง 1 งาน ได้รับงบประมาณแล้วอยู่ระหว่างด าเนินการ 
 

 
    2.1.5 โครงการชลประทานจังหวัด 
 
 (1) โครงการชลประทานล าปาง 
วศ.คป.ล าปาง : รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณ พ.ศ. 2563/2564 
  (1) แผนงานเงินกันเหลื่อมปี 2563 จ านวน 6 งาน สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 3 งาน และซ่อมแซมโครงการ
ป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ า 3 งาน งบประมาณ 10,500,000 บาท กันเงินเสมือนมีหนี้ 
  (2) งบกลาง จ านวน 2 งาน งบประมาณเหล่ือมปี 45,652,204 บาท 
   (2.1) โครงการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ าบ้านท่าหลวง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
   (2.2) โครงการฝายนาเอี้ยงพร้อมระบบส่งน้ า อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
  (3) รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น โครงการแก้มลิงสบต  า พร้อมอาคารประกอบ 
งบประมาณ 34,966,300 บาท กันเงินเสมือนมีหนี้ 
  (4) แผนงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายตาม พ.ร.บ. 2564 จ านวน 40 งาน งบประมาณ 
118,329,500 บาท แผนจัดซื้อจัดจ้าง 35 งาน 
 

จน.คป.ล าปาง : รายงานสถานการณ์น้ า อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ 2 แห่ง คือ เขื่อนกิ่วลม และเขื่อนกิ่วคอหมา มีน้ ารวมอยู่ 
57.54% อ่างเก็บน้ าขนาดกลาง 29 แห่ง มีน้ ารวมอยู่ 40.94% มีน้ ามากกว่าเมื่อเทียบจากปีท่ีแล้วอยู่ 30% อ่างเก็บ
น้ าขนาดเล็กมีน้ ารวมอยู่ 58.30% ส าหรับการบริหารจัดการน้ าในภาพรวมคาดการณ์น้ าในอ่างเก็บน้ าขนาดกลางมีน้ า
เมื่อ วันท่ี 1 พ.ย. 63 มีน้ า 60 ล้าน ลบ.ม. เตรียมไว้ใช้ฤดูแล้ง 10 ล้าน ลบ.ม. และไว้ใช้ช่วงต้นฤดูฝน 50 ล้าน ลบ.ม. 
ท้ังนี้ได้จัดเตรียมศูนย์ประสานงานช่วงภัยแล้งไว้ท้ังหมด 4 แห่ง 
 
 

 (2) โครงการชลประทานพะเยา 
ผคป.พะเยา : รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณ พ.ศ. 2563/2564 
  (1) ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 44 งาน งบประมาณ 115 ล้านบาท จากเดิมผลการเบิกจ่ายเกือบ 
100% ในช่วงปลายปีงบประมาณได้รับงบประมาณมาเพิ่มเติมท าให้ผลการเบิกจ่ายอยู่ท่ี 52.90% ทางโครงการได้
แจ้งขอกันเงินเหล่ือมปี 
  (2) แผนงาน : บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า พรบ. 2564  รวม 44 งาน งบประมาณ 
112,385,800 บาท 
  (3) งานกันเงินเหลื่อมปี งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563 จ านวน 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) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าอ่างเก็บน้ าแม่ต  า (ฝายพับได้) ได้รับโอนจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายเมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม 2563 จ านวนเงิน 45,116,100 บาท 
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  (5) งานค่าใช้จ่ายในโครงการเร่งด่วนเพื่อเก็บกัก (งบกลาง) กันเงินเหลื่อมปี จ านวน 2 งาน 
   (5.1) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ าหนองเล็งทราย กันเงิน 8,810,535.65 บาท 
   (5.2) ขุดลอกคลองระบายน้ าหนองเล็งทรายพร้อมอาคารประกอบ กันเงิน 7,962,885.01 บาท 
  (6) แผนงาน : บริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นงบกลาง รายการส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจ าเป็น (กันเหลื่อมปี) จ านวน 4 งาน งบประมาณ 299,231,100 บาท ได้รับจัดสรรเมื่อวันท่ี 15 ก.ย. 63 
  (7) รายงานสถานการณ์น้ า อ่างเก็บน้ าขนาดกลางเหลือพื้นท่ีการเก็บกักน้ าอยู่ 40% น้อยกว่าเกณฑ์ปกติ
เมื่อเทียบจาก 3 ปีท่ีผ่านมา และเตรียมการภัยแล้งปี 64 ไว้เรียบร้อยแล้ว 
 
 

 (3) โครงการชลประทานน่าน 
ผคป.น่าน  : รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณ พ.ศ. 2563/2564 
  (1) แผนงาน บริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น โครงการเร่งด่วนเพื่อกักเก็บน้ าในฤดูฝนปี 
2563 (งบกลาง) งานขุดลอกอ่างเก็บน้ าน้ าแหง งบประมาณ 9,615,600 บาท ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากน้ า
เต็มอ่างเก็บน้ า 100% 
  (2) แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม  รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ (กปร.) ฝายบ้านสบปืน งบประมาณ 8,132,900 บาท ได้รับงบประมาณเดือน ส.ค. 63 กันเงิน
เหล่ือมปี 4,700,000 บาท 
  (3) แผนงานบรูณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ า (ซ่อมแซม
เนื่องจากอุทกภัย) 
   (3.1) ซ่อมแซมถนนคันคลอง 1L-LMC กม.2+400 ฝายสา    100,000  บาท 
   (3.2) ซ่อมแซมถนนคันคลอง 1L-LMC กม.3+200 ฝายสา    100,000  บาท 
   (3.3) ซ่อมแซมถนนคันคลอง 2L-LMC กม.2+159 ฝายสา    100,000  บาท 
   (3.4) ซ่อมแซมถนนคันคลอง 2L-LMC กม.2+379 ฝายสา    100,000  บาท 
   (3.5) ซ่อมแซมถนนคันคลอง RMC      กม.4+043 ฝายสา    250,000 บาท 
   (3.6) ซ่อมแซมป้องกันตล่ิงท้ายคลองส่งน้ าอ่างเก็บน้ าน้ าแก่น    400,000 บาท 
  (4) แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น โครงการเพื่อเตรียมการรับมือ บรรเทาปัญหา
น้ าท่วม และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ าในฤดูฝน ปี 2563 จ านวน 22 งาน  44,036,000.00    บาท      
  (5) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
   (5.1) งานบ ารุงรักษาทางล าเลียงใหญ่ 7.3 กม. 639,400   บาท 
   (5.2) งานบ ารุงรักษาหัวงาน 390 ไร่                             2,000,000   บาท 
   (5.3) งานบริหารการส่งน้ า 44,882 ไร่ 300,000 บาท 
   (5.4) งานก าจัดวัชพืชด้วยแรงคน 110 ไร่ 350,000 บาท 
   (5.5) งานซ่อมแซมระบบชลประทาน 36 รายการ             36,195,700 บาท 
   (5.6) งานจ้างเหมาขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยแฮต 5,000,000 บาท 
  (6) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 100,000,000 บาท 
   (6.1) ฝายพร้อมระบบส่งน้ าบ้านแจลงหลวง                    12,000,000   บาท 
   (6.2) สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าฯ บ้านไผ่งาม          15,000,000   บาท 
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   (6.3) สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าฯ บ้านต๊ึดใหม่                   25,000,000 บาท 
   (6.4) สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าฯ บ้านน้ าปั้ว          48,000,000 บาท 
  (7) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า โครงการปรับปรุงงานชลประทาน 47,000,000 บาท 
   (7.1) ปรับปรุงระบบส่งน้ าสายซอยคลอง RMC ฝายสา จ านวน 1 สาย  12,000,000   บาท 
   (7.2) ปรับปรุงระบบส่งน้ าฝายสา LMC                                     7,000,000 บาท 
   (7.3) ปรับปรุงหัวงานฝายดอนแก้วและอาคารประกอบระยะท่ี 2  15,000,000   บาท  
   (7.4) ปรับปรุงระบบส่งน้ าฝ่ังซ้ายอ่างเก็บน้ าน้ าพง                         4,000,000 บาท 
   (7.5) ฝายห้วยแฮต 2 พร้อมระบบส่งน้ า (โครงการพัฒนาพื้นท่ีสูง)     9,000,000 บาท 
  (8) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า โครงการจัดหาน้ าและเพิ่มพื้นท่ีชลประทาน 
27,000,000 บาท 
   (8.1) ฝายน้ าปี้พร้อมระบบส่งน้ า  12,000,000  บาท (ขอยกเลิก) 
   (8.2) สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าฯ บ้านป่าหุ่ง               15,000,000   บาท 
  (9) สถานการณ์น้ า อ่างเก็บน้ าขนาดกลางและอ่างเก็บน้ าพระราชด าริ ความจุรวม 43.51 ล้าน ลบ.ม. 
ปริมาณน้ าในอ่างรวม 42.70 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 98.3% ไม่มีปัญหาในการเก็บกักน้ า และมีการวางแผนการ
เพาะปลูกพืชฤดูแล้ง 
 

 
 (4) โครงการชลประทานเชียงราย 
ผคป.เชียงราย  : รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณ พ.ศ. 2563/2564 
  (1) แผนการใช้จ่ายงบประมาณกันเหลื่อมปี พ.ศ.2563 รวมท้ังหมด 18 งาน วงเงินงบประมาณกัน
เหล่ือมป ี69,628,163.89 บาท 
  (2) แผนงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (พรบ.) จ านวน 91 งาน รวมวงเงินงบประมาณ 
335,498,100 บาท ผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบกรมชลประทานแล้ว 52 งาน รวมวงเงินตามแผน 
29,219,445.47 บาท 
  (3) รายงานสถานการณ์น้ า ปริมาณน้ าฝนปี 2563 มีมากกว่าปี 62 อยู่ 10% การเก็บกักน้ าอ่างเก็บน้ า
ขนาดกลาง 4 แห่ง ขนาดเล็ก 118 แห่ง มีปริมาณน้ าคิดเป็น 62% 
 
 

    2.1.6 โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา 
 
 (1) โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาก่ิวลม-ก่ิวคอหมา 
จน.คบ.ก่ิวลม-ก่ิวคอหมา : รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ปีงบประมาณ 2563 งานท่ีคงค้างอยู่มี 2 งาน เป็นงานปรับปรุงกนัเงินไว้ประมาณ 100,000 กว่าบาทเป็นค่าแรง
ท้ังหมด ผลงานใกล้แล้วเสร็จแล้ว  
ปีงบประมาณ 2564 ได้รับแผนงานอยู่ 3 แผนงาน 
  (1) แผนงานบูรณะการบริหารจัดการน้ า จ านวน 4 งาน งบประมาณ 39,200,000 บาท 
  (2) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จ านวน 8 งาน 
งบประมาณ 15,570,800 บาท 
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  (3) แผนงานยุทศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
จ านวน 20 งาน งบประมาณ 57,900,000 บาท 
 (4) รายงานสถานการณ์น้ า ปริมาณน้ าท่ีกักเก็บรวมท้ังสองอ่างอยู่ท่ี 160 ล้าน ลบ.ม. น้อยกว่าปีท่ีแล้ว 
 
 

(1) โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาแม่วัง  
วศ.คบ.แม่วัง : รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  (1) ปีงบประมาณ 2563 มีงานเหล่ือมปี 1 งานคืองานปรับปรุงตล่ิงด้านเหนือฝายระยะท่ี 2 เนื่องจาก 
เนื่องจากแม่น้ าวังส่งน้ าให้ประปา งบประมาณ 3,000,000 บาท ได้เริ่มจ้างวันท่ี 8 ตุลาคม 2563 
  (2) ปีงบประมาณ 2564 งบประมาณ 108,970,000 บาท อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
 

(2) โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาแม่ลาว 
วศ.คบ.แม่ลาว : รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ปีงบประมาณ 2563 มีงานเหล่ือมปี 1 งานคือ งานปรับปรุงท่ีท าการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาแม่ลาว งบประมาณ 
15,800,000 บาท เป็นงานจ้างเหมา ระยะเวลา 8 เดือน เริ่มงานต้ังเดือน สิงหาคม 2563-เมษายน 2564 
ปีงบประมาณ 2564 ได้รับแผนงานอยู่ 3 แผนงาน 
  (1) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จ านวน 6 งาน 
งบประมาณ 16,641,000 บาท 
  (2) แผนงานยุทศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
จ านวน 22 งาน งบประมาณ 21,790,000 บาท 
  (3) แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ า จ านวน 8 งาน งบประมาณ 47,930,000 บาท 
รวมท้ังหมด 36 งาน งบประมาณ 86,361,000 บาท แผนจัดซื้อจัดจ้างได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้อยู่ระหว่าง
การจัดหาซึ่งเป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนดไว้ 
  (4) รายงานสถานการณ์น้ า อ่างเก็บน้ าแม่ส่วยปัจจุบันมีน้ าอยู่ 47.5 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 65% ปัจจุบันอ่าง
เก็บน้ าแม่ส่วยสามารถเก็บน้ าได้ 70% เพราะว่าอ่างอยู่ระหว่างการซ่อมแซม 
 
 
    2.1.7 โครงการก่อสร้าง ส านักงานชลประทานที่ 2 
วศ.คส.2 : รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 (1) ปีงบประมาณ 2563 ก่อสร้างด าเนินการแล้วเสร็จท้ังหมด 7 งาน ผลการด าเนินการ 100% 
คงเหลืองานท่ีเหลือจ่ายปี 2563 และงานในพระราชด าริ ปัจจุบันผลการก าเนินการ 10% 
 (2) แผนงานปี 2564 มีท้ังหมด 5 งาน งบประมาณ 96,000,000 บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
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   2.1.8 โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ผคศ.ภูฟ้าพัฒนาฯ : รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  (1) กปร.งบประมาณ 37,000,000 บาท 
งบบุคลากร งบด าเนินการใช้สอย 100% ยกเว้นงบท่ีดินส่ิงก่อสร้างกันเงินไว้ 20% ประมาณ 42,000,000 บาท 
แผนงานท้ังหมดของงบ กปร. จะแล้วเสร็จในเดือน มีนาคม 2564 แต่งบก่อสร้างจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2563 
  (2) โครงการฝายห้วยลิ้ม งบประมาณ 7,000,000 บาท ผลเบิกจ่าย 68% ผลด าเนินการ 45%      
กันเงินไว้ 2,300,000 บาท คาดว่าแล้วเสร็จเดือนธันวาคม 2563 
  (3) ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 13 งาน อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างคาดว่าให้แล้วเสร็จ 
15 ตุลาคม 2563 รายการท่ี 2 ระบบส่งน้ าฝายห้วยปึง งบประมาณ 12 ,000,000 บาท ล่าช้าเนื่องจากแบบ  
กรมอุทยานให้มีการแก้ไข   
 

ปัญหา อุปสรรค 
ปีงบประมาณ 2564 รายการท่ี 2 ระบบส่งน้ าฝายห้วยปึง งบประมาณ 12,000,000 บาท ล่าช้าเนื่องจากแบบ
กรมอุทยานให้มีการแก้ไข 
  
 
                           2.1.9 ส านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 กองพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 
กส.2/2 พก. : รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 (1) ปีงบประมาณ 2563 ก่อสร้างได้ด าเนินการลักษณะงานเหล่ือมปีจะมีการแล้วเสร็จปี 2563 
สามารถส่งมอบให้โครงการชลประทานล าปางได้คือโครงการอ่างเก็บน้ าแม่ อางอันเนื่องมาจากพระราชด าริ        
และโครงการอ่างเก็บน้ าแม่นึงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 
 
    2.1.10 ส านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ าเพื่อเกษตรกรรมที่ 3 
ผจจ.3 : รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 (1) ปีงบประมาณ 2563 มีงานด าเนินการในเขตส านักงานชลประทานท่ี 2 มี 1 โครงการ งานจัดระบบน้ า
ฝายวังเคียนได้รับจัดสรรงบประมาณเดือนกรกฎาคม 2563 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินการ ได้อนุมัติขยาย    
การด าเนินการให้ไปถึงเดือนมีนาคม 2564 
 (2) ปีงบประมาณ 2564 มี 1 งาน โครงการฝายวังเคียนระยะท่ี 2 งบประมาณ 11,000,000 บาท 
ปัจจุบันด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว 
 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
ไม่มี 
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ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองอื่น ๆ 
 
ผส.ชป.1 รักษาราชการแทน ผส.ชป.2 : เรื่องขอแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. ขอแจ้งท่ีประชุมว่าพรุ่งนี้ ท่าน รธว. จะมาเป็นประทานองค์กฐินเพื่อก่อสร้างศาลา ณ วัดบ้านหลวง         
อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ จึงมาบอกบุญให้กับทุกท่านทราบและหากมีความประสงค์สามารถร่วมท าบุญได้ท่ี ท่าน ผคบ.แม่ลาว ครับ 
 2. ขอแจ้งให้ทุกส่วน/โครงการ ส าหรับการจ้างแรงงาน อาจจะพบการจ้างแรงงานผิดประเภท และจะมีผลให้
ผู้จ้างงานถูกลงโทษตามมา จึงอยากเตือนท่าน ผอ.โครงการ ให้ระมัดระวังและก าชับผู้ใต้บังคับบัญชา ท่ีได้รับงานไปแล้ว 
ซึ่งกรณีนี้ทางประกันสังคมอาจจะเข้ามาแจ้งถึงท่ีส านักงานชลประทาน และช้ีเป็นรายบุคคล ซึ่งทาง สชป.1        
เคยตรวจพบกรณีนี้มาแล้ว 
 3. เรื่อง แผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหา จะมีการก าหนดกรอบระยะเวลาการจัดหาไว้อยู่แล้ว ระมัดระวังอย่า
ปฏิบัติเกินขอบเขต และอย่าใช้ดุลพินิจนอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนดไว้ โดยแผนจะต้องจัดการให้ดี หากเงินเหลือ
จะต้องคืนเงินทันที 
ผคป.น่าน : ขอหารือเรื่องของท่ีจังหวัดน่าน เรื่อง สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า ซึ่งสร้างในล าน้ าน่าน และอาจมีผลกระทบ
ในเรื่องของการขออนุญาตการก่อสร้าง จึงอยากจะฝากหารือ ท่าน ผวศ.ชป.2 ครับ 
ผผง.ชป.2 : เรียนท่าน ผส.ชป.2, รอง ผส.ชป.2, ผอ.ส่วน, ผอ.โครงการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 

1. ขอแจ้งความก้าวหน้าด้านงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 ให้ทราบเพิ่มเติมดังนี้ เดิมส านักงบประมาณ
ได้ออกระเบียบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกานใช้งบประมาณพลางก่อน แต่ปัจจุบันนี้ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ประกาศเป็นกฎหมายใช้เรียบร้อยแล้ว มีผลต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 63 ดังนั้น 
คาดว่าค่าร่างเงินงวดจะมาท่ีกรมชลประทาน ประมาณวันท่ี 15 ตุลาคม 63 และคาดว่าเงินงวดน่าจะเริ่มส่งมาให้
ประมาณปลายเดือน ต.ค. 63 นี้ จึงขอแจ้งให้ทุกท่านทราบ 

2. เรื่อง ค าขอต้ังงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ตอนนี้ทางกองแผนงานขอให้เราส่งเอกสารค าขอต้ังงบประมาณ
ประมาณการ 1 แผ่น 1 โครงการ และไฟล์ดิจิทัล ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีโครงการใดส่งมา จึงขอแจ้งให้แต่ละโครงการน ามา
ส่งให้ส่วนแผนงาน ภายในวันพุธท่ี 14 ตุลาคม 63 เพื่อจะได้น าส่งกองแผนงานต่อไป  
 3. ในการเสนอขอต้ังงบประมาณปี พ.ศ. 2565 นั้น ขอให้ทุกโครงการตรวจสอบด้วยว่ามีรายการใดท่ีเข้าไป
ในพื้นท่ีของเขตป่าสงวนหรืออุทยานต่าง ๆ หรือไม่ ถ้ามีจะต้องท าเรื่องขออนุญาตใช้พื้นท่ีไว้ก่อน ซึ่งส่ิงส าคัญถัดมา   
ก็ คือ  ต้องมีแบบ ถ้าไม่มี เราจะไม่สามารถเสนอขออนุญาตใช้พื้น ท่ีไ ด้  โดยตามกฎหมายใหม่ ท่ีออกมา                   
ว่ารายการใด ท่ีจะต้องต้ังงบประมาณปี พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป รายการใดท่ียังไม่ได้รับอนุญาตการใช้พื้นท่ีฯ        
จะไม่ให้ส านักงบประมาณอนุมัติเงินงวดให้ เฉพาะนั้นแล้ว ขอให้โครงการทราบและประสาน เรื่องแบบก่อสร้าง      
กับส่วนวิศวกรรมและจะได้ขออนุญาตใช้พื้นท่ี เพื่อประกอบการขอรับการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ต่อไป 
ผคศ.ภูฟ้าพัฒนา : ขอสอบถามในส่วนท่ี สทนช. มาท าแผนภาพร่วมของงานพัฒนาแหล่งน้ าในลุ่มน้ า อยากจะแจ้ง
ทางส่วนกลางว่า หากทราบผลการอนุมัติ/การด าเนินการอย่างไรแล้ว ช่วยแจ้งผลให้ทางโครงการทราบด้วย     
เพราะโครงการจะต้องขออนุญาตกรมเจ้าท่าต่อไป ซึ่งจะต้องมีการอนุมัติเห็นชอบจาก สทนช. ด้วย 
ผผง.ชป.2 : เดียวจะไปน าเรียนกับ สทนช. แล้วจะน ามาเรียนให้ทราบครับ 
ผส.ชป.1 รักษาราชการแทน ผส.ชป.2 : หากการประชุมครั้งต่อไป ควรท าหนังสือเชิญตัวแทน สทนช. เข้าร่วม
ประชุมด้วย ถ้ามีแผนหรือมีเรื่องท่ีจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ผคป.พะเยา : ขออนุญาตแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมตามระเบียบใหม่ ของ คป.พะเยา ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
   1. โครงการท่ีอยู่ในแผน MTF ท้ังหมด จะต้องผ่านคณะอนุกรรมการระดับลุ่มน้ าจังหวัดก่อน 
   2. ต้องบรรจุเข้าไปอยู่ในแผนยุทศาสตร์ของจังหวัด 



-๑๓- 
 
   3. ต้องผ่านคณะกรรมการ ก.บ.จ. ของจังหวัด 
   4. รวมแผนท้ังหมดท่ีผ่านขั้นตอน 1-3 ไปเสนอ คณะอนุกรรมการลุ่มน้ าภาค ซึ่งของ คป.พะเยา   
มีอยู่ 2 ลุ่มน้ า คือ ลุ่มน้ าโขง(เหนือ) กับ ลุ่มน้ ายม 
   ซึ่งของ คป.พะเยา ได้ด าเนินการครบท้ัง 4 ขั้นตอนแล้ว จึงขอแจ้งทุกโครงการว่า หากในแผน 
MTF ถ้ายังไม่ได้ด าเนินการตาม 4 ข้ันตอน ควรเสนอผ่านคณะอนุกรรมการระดับลุ่มน้ าจังหวัดก่อน แล้วแผน MTF 
จะส่งไปอยู่ท่ี สทนช. ต่อไป 
ผคป.น่าน : จังหวัดน่านก็มีลักษณะใกล้เคียงกับจังหวัดพะเยา แต่จะไม่มีขั้นตอน 2-3 โดยจังหวัดน่านได้เสนอเข้า
คณะอนุกรรมการระดับลุ่มน้ าจังหวัด แล้วเสนอเข้าคณะกรรมการระดับภาค จึงเห็นด้วยกับท่านประทานว่า      
อยากให้เชิญ สทนช. มาเข้าร่วมประชุมจะได้ให้ค าแนะน า เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 
มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 
เลิกประชุม  เวลา  11.45  น. 


