สรุปรายงานตามขอสั่งการ/มอบหมาย จากการประชุมผูบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณในสวนที่เกี่ยวของกับกรมชลประทาน
ครั้งที่ 1/2558 วันพุธที่ 2 กันยายน 2558
นโยบายรัฐบาล
นโยบาย รมว.กษ.
รายละเอียดขอสั่งการ
ผลการดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
1. การจัดทําแผนบริหารจัดการ สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทก
การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ
3. เปาหมายการทํางาน คือ
สํานักอุทกวิทยาและ
น้ําที่มีประสิทธิภาพ /และแผน วิทยาไดจัดทําแผนบริหารจัดการ
ของประเทศ
เกษตรกรเปนศูนยกลาง
บริหารน้ํา
น้ํา และรายงานสถานการณน้ํา
สํารอง
4. การทํางานทุกระดับตองมี
เสนอกรมและกระทรวงเกษตร
เปาหมายและมีผูรับผิดชอบ
และสหกรณอยางตอเนื่องทุกวัน
ชัดเจน
5. ใหความสําคัญตอการ
ขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติ 2. การจัดทําแผนแกปญหาภัย
สํานักอุทกวิทยาและ
มีมาตรการควบคุมการบริหาร
แลงระยะสั้นและระยะยาว
บริหารน้ํา
จัดการน้ําในชวงฤดูแลงป
2558/59 ลุมน้ําเจาพระยา โดย
กรมชลประทานไดประสาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น กรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
การประปานครหลวง การประปา
สวนภูมิภาค และการประปา
ทองถิ่น ใหจัดทําปฏิทินการสูบน้ํา
ใหกรมชลประทาน เพื่อกรม
ชลประทานจะไดทําแผนการรับ
น้ํารวมทั้งหมดภายในเดือน
กันยายน 2558

ผูรายงาน
ฝายวิเคราะหนโยบาย 1 สวนวิเคราะหนโยบาย

หมายเหตุ
รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ

1

สรุปรายงานตามขอสั่งการ/มอบหมาย จากการประชุมผูบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณในสวนที่เกี่ยวของกับกรมชลประทาน
ครั้งที่ 2/2558 วันพุธที่ 9 กันยายน 2558
นโยบายรัฐบาล
นโยบาย รมว.กษ.
รายละเอียดขอสั่งการ
ผลการดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
การเพิ่มศักยภาพทาง
2. ยึดถือนโยบายของรัฐบาลและ 1.การสรางแหลงน้ําขนาดเล็ก โดย มีแผนกอสรางแกมลิงจํานวน 30
คป.นครพนม
เศรษฐกิจของประเทศ
นายกรัฐมนตรี การทํางานตองทํา หาพื้นที่เพื่อทําเปนทะเลสาบน้ําจืด โครงการวงเงินงบประมาณ
คป.หนองคาย
หรือพื้นที่แกมลิง 2-3 แหง ใหกรม 604,500,000 บาท ไดความจุเก็บ
กอน ทําทันที โดยแบงเปน 3
คป.เลย
ชลประทานตรวจสอบพื้นที่และ
ระยะ เรงดวน ตอเนื่อง ยั่งยืน
กักน้ําเพิ่มขึ้นประมาณ 12.77 ลาน
คป.บึงกาฬ
แผนที่ดาวเทียม การหาพื้นที่
3.เปาหมายการทํางาน คือ
ลูกบาศกเมตร จําแนกเปน
คป.มุกดาหาร
ดังกลาวจะตองไมสรางความ
เกษตรกรเปนศูนยกลาง
- จังหวัดนครพนมจํานวน9 แหง
5.ใหความสําคัญตอการขับเคลื่อน เดือดรอนกับความเปนอยูของ
- จังหวัดหนองคาย จํานวน 6 แหง
ประชาชน
นโยบายไปสูการปฏิบัติ
- จังหวัดเลย จํานวน3 แหง
- จังหวัดบึงกาฬ จํานวน4 แหง
- จังหวัดมุกดาหาร จํานวน 8 แหง

2. แผนการชวยเหลือเกษตรกร
- กรมชลประทานไดประกาศงด
ควบคูกับการประกาศงดทํานาปรัง การสนับสนุนน้ําเพื่อการเกษตรใน
ป 2558/2559 ควรตองชี้เปาพื้นที่ ลุม น้ําเจาพระยาตั้งแตวันที่ 1 ต.ค.

สํานักอุทกวิทยาและ
บริหารน้ํา

หมายเหตุ
รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ

2

นโยบายรัฐบาล

นโยบาย รมว.กษ.

ผูรายงาน
ฝายวิเคราะหนโยบาย 1 สวนวิเคราะหนโยบาย
วันที่ 19 ตุลาคม 2558

รายละเอียดขอสั่งการ
ผลการดําเนินงาน
ที่ขาดแคลนน้ําวาอยูที่ไหน จํานวน 58 - 30 เม.ย.59มีผลบังคับใช
เทาไร และประกาศใหพื้นที่นั้นรับรู ตั้งแต 1 ต.ค.58 เปนตนไป และลุม
น้ําแมกลองตั้งแต1 ธ.ค.58-30
มิ.ย.59 มีผลบังคับใชตั้งแต 1 ธ.ค.
58 เปนตนไป พรอมมาตรการ
ควบคุมการบริหารจัดการน้ําในชวง
ฤดูแลงป 2558/59
- ไดจัดทํา คาดการณพื้นที่ไดรับ
ผลกระทบจากวิกฤตภัยแลงป
2558/59 รายจังหวัด โดยระบุ
พื้นที่ถึงระดับตําบล ซึ่งเปน
เปาหมายในการชวยเหลือผูไดรับ
ผลกระทบในชวงฤดูแลงป
2558/59

ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

สรุปรายงานตามขอสั่งการ/มอบหมาย จากการประชุมผูบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณในสวนที่เกี่ยวของกับกรมชลประทาน
ตามบันทึกชวยจํา ครั้งที่ 3/2558 ลว. 18 กันยายน 2558

นโยบายรัฐบาล
10. การสงเสริมการบริหาร
ราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล
และการปองกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ
10. การสงเสริมการบริหาร
ราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล
และการปองกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ

นโยบาย รมว. กษ.
ตองไมมีคอรัปชั่น โปรงใสทั้งการ
ทํางานและการใหขอมูล

ขอสั่งการ/มอบหมาย
ผลการดําเนินงาน
จัดทําผลการดําเนินงานรอบ 3 เดือน 6 มีการสงรายงานตามระยะเวลาที่กําหนด
เดือน (รมว.กษ.)

ผูเกี่ยวของ
สวนติดตาม
ประเมินผล กผง.

ตองไมมีคอรัปชั่น โปรงใสทั้งการ
ทํางานและการใหขอมูล

ขับเคลื่อนการตอตานการคอรัปชั่น
(รมว.กษ.)

- ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2558คิดเปนรอยละ 100
- มีการผลิตสื่อประชาสัมพันธ
- มีการประเมินตามตัวชี้วัดที่ 7 ระดับ
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงาน ตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของกรมชลประทานประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558

สบค.,กสช., กพร.

10. การสงเสริมการบริหาร
ตองไมมีคอรัปชั่น โปรงใสทั้งการ
ราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล ทํางานและการใหขอมูล
และการปองกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ
6. การเพิ่มศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ

ใหความสําคัญตอการขับเคลื่อน
นโยบายไปสูการปฏิบัติ

การเสนอขาวประชาสัมพันธที่เกี่ยวกับ
ผลการดําเนินงานของหนวยงานเพื่อลง
ในวารสารไทยคูฟาของทําเนียบรัฐบาล
ทุกสัปดาห(รมว.กษ.)

- มีการสรุปประเด็นประชาสัมพันธราย
สัปดาห เชน ประเด็นแถลงขาว ประเด็น
ติดตาม/เฝาระวัง และประเด็น
ประชาสัมพันธตามภารกิจ
- มีการสรุปวิเคราะหขาว นสพ. ทุกวัน
เสนอผูบริหารกรม และสรุปสง กษ. เดือน
ละ 1 ครั้ง
การคิดหาวิธีการทํางานเชิงรุก เพื่อ
มีการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและ
แกไขปญหาน้ํานอยและภัยแลงและ
วิเคราะหแนวโนมสถานการณน้ํา โดย
จัดทําแผนงานระยะเวลา 6 เดือน (วันที่ - วิเคราะหแนวโนมสถานการณน้ํา
1 พฤศจิกายน – 30 เมษายน 2559) - บริหารจัดการน้ําตามมติที่ประชุม
(รมว.กษ.)

กสช.

หมายเหตุ

รายสัปดาห

รายวัน/รายเดือน
ศูนยประมวล
วิเคราะห
สถานการณน้ํา
สบอ.

นโยบายรัฐบาล

สรุปรายงานตามขอสั่งการ/มอบหมาย จากการประชุมผูบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณในสวนที่เกี่ยวของกับกรมชลประทาน
ตามบันทึกชวยจํา ครั้งที่ 3/2558 ลว. 18 กันยายน 2558

9. การรักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรและการสราง
สมดุลระหวางการอนุรักษกับ
การใชประโยชนอยางยั่งยืน

6. การเพิ่มศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ

นโยบาย รมว. กษ.

ใหความสําคัญตอการขับเคลื่อน
นโยบายไปสูการปฏิบัติ

ใหความสําคัญตอการขับเคลื่อน
นโยบายไปสูการปฏิบัติ

ผูรายงาน
นางสุภชา แกวเกรียงไกร
สวนวิเคราะหนโยบายโทร. 2631
กองแผนงาน
วันที่.....19......./.....ตุลาคม ......../......2558......

ขอสั่งการ/มอบหมาย

ประชาสัมพันธการระบายน้ําในเขื่อน
และจัดทํารายงานชี้แจงทําความเขาใจ
ตอสังคมเกี่ยวกับแผนระบาย และไม
ระบายโดยใหดําเนินการเปนระยะๆ
อยางตอเนื่องตั้งแตวันที่ 18 กันยายน
2558 (รมว.กษ.)
เรงจัดทําแผนขับเคลื่อนตามนโยบาย
สําคัญ(รมว.กษ.) เชน ยุทธศาสตรการ
บริหารจัดการน้ํา

ผลการดําเนินงาน

ผูเกี่ยวของ

ระยะที่ 1 ดําเนินการแลวเสร็จ โดยกรม
สบอ., กสช.
ชลประทาน
ระยะที่ 2 รวมกับหนวยงานอื่น มีการจัดตั้ง
ศูนยอํานวยการเฉพาะกิจแกไขปญหาวิกฤต
ภัยแลงระดับชาติ ป2558/2559 โดย
- กษ. แตงตั้งคณะทํางาน
- ลงพื้นที่สรางความพอใจและเชิญ
เขารวม 8 มาตรการ
งบประมาณ ในป 2560 อยูระหวางการ
กผง.
จัดทํารายละเอียดคําของบประมาณ

หมายเหตุ
- 25 ก.ย.-7 ต.ค.
58

9-22 ต.ค. 58
ใหดําเนินการเมื่อ
วันที่ 15 ตุลาคม
2558

สรุปรายงานตามขอสั่งการ/มอบหมาย จากการประชุมผูบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณในสวนที่เกี่ยวของกับกรมชลประทาน
ครั้งที่ 4/2558 วันพุธที่ 23 กันยายน 2558

นโยบายรัฐบาล

6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ

นโยบาย รมว. กษ.
ใหความสําคัญตอการขับเคลื่อน
นโยบายสูการปฏิบัติ

6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ

ใหความสําคัญตอการขับเคลื่อน
นโยบายสูการปฏิบัติ

ขอสั่งการ/มอบหมาย
1.รมว. กษ. มอบหมายใหกรมชลประทาน
เรงติดตามงบสนับสนุนงบกลาง จากสํานัก
งบประมาณ เพื่อดําเนินการโครงการแกม
ลิงเพื่อเก็บกักน้ําในลุมน้ําชายแดนระหวาง
ประเทศระยะเรงดวนและ โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเก็บกักน้ําในลําน้ําให
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 23
กันยายน 2558
2.งานปรับปรุงระบบสงน้ําและการอนุรักษ
ดินและน้ําที่มีการบูรณาการการ
ดําเนินงานรวมกับ กรมพัฒนาที่ดิน และ
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ผลการดําเนินงาน
กรมไดดําเนินการแลวโดยไดรับโอน
เงินงบประมาณเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม
2558 และไดจัดสรรเงินงบประมาณ
ใหกับโครงการชลประทานนครพนม
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 จํานวน
205 ลานบาท ดําเนินการทั้งหมด 6
รายการ

ผูรับผิดชอบ
กผง. (ผผง.) ชป.
นครพนม

หมายเหตุ

กผง.(ผตป.)
โครงการอนุรักษดินและน้ํา ซึ่งเปน
สวนหนึ่งของโครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําประจําป งบประมาณ
พ.ศ.2558 (เพิ่มเติม) (เงินกู)
725
รายการ อยูในแผนการตรวจราชการ
จํานวน 5 รายการกรมชลประทาน
ดําเนินการเองจํานวน 3 รายการ อีก
1 รายการดําเนินการรวมกับ สปก.
และกรมพัฒนาที่ดิน และไดมีการ
ยกเลิก 1 รายการ คือ โครงการนิคม
การเกษตรแบบบูรณาการ จ.
หนองคาย ทั้งหมดอยูระหวาง
ดําเนินการกอสราง ตามรายละเอียด
ดังนี้
1. ระบบสงน้ําอางเก็บน้ําหวยทับหมู โครงการกอสราง ขอมูลเมื่อวันที่
จ. เลย งบประมาณ 40 ลานบาท โอน 5
23 กันยายน
จัดสรร 37.611 ลานบาท เบิกจาย
2558
24.909 ลานบาท คิดเปนรอยละ 66.23
ของงบประมาณที่โอนจัดสรรผลการ
ดําเนินงานคิดเปนรอยละ 50

สรุปรายงานตามขอสั่งการ/มอบหมาย จากการประชุมผูบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณในสวนที่เกี่ยวของกับกรมชลประทาน
ครั้งที่ 4/2558 วันพุธที่ 23 กันยายน 2558

นโยบายรัฐบาล

ผูรายงาน
นางสุภชา แกวเกรียงไกร
นางมณฑา ชาวโพธิ์
สวนวิเคราะหนโยบาย โทร.2631
กองแผนงาน
วันที่ 19 ตุลาคม 2558

นโยบาย รมว. กษ.

ขอสั่งการ/มอบหมาย

ผลการดําเนินงาน
2. ระบบสงน้ําอางเก็บน้ําหวยตาดสูง
จ.เลย งบประมาณ 15 ลานบาท
เบิกจาย 11.920 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 79.46ผลการดําเนินงานคิด
เปนรอยละ 37
3. ระบบสงน้ําโครงการอางเก็บน้ํา
หวยถ้ําไมดู ระยะที่3 จ.มุกดาหาร
งบประมาณ 50 ลานบาท โอนจัดสรร
49.987 ลานบาท ผลเบิกจาย 9.622
ลานบาท คิดเปนรอยละ 19.25 ของ
งบประมาณที่โอนจัดสรรผลการ
ดําเนินงานคิดเปนรอยละ 6.17
4. ระบบสงน้ําโครงการอางเก็บน้ําหวย
เชือก จ.สกลนคร งบประมาณ 5 ลาน
บาท เบิกจาย 4.277 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 85.54ผลการดําเนินงานคิด
เปนรอยละ 58
(กรมชลประทาน สปก.และกรม
พัฒนาที่ดิน)

ผูรับผิดชอบ
ชป.เลย

โครงการกอสราง
7

ชป.สกลนคร

หมายเหตุ

ผูสั่งการ

ขอสั่งการ/ขอพิจารณา

สรุปบันทึกชวยจํา
การประชุมผูบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณครั้งที่ 5/2558
วันพุธที่ 30 กันยายน 2558
หนวยงาน
ระยะเวลาการ
รับผิดชอบ/ปฏิบัติ
ดําเนินงาน
ทุกหนวยงานในกรม ปงบประมาณ พ.ศ.
ชลประทาน
2559

แนวทาง/วิธีการ

ปลัดกระทรวง
เกษตรฯ

การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาตัดสินใจเชิง
นโยบายใหเสนอขอมูลที่ครบถวน พรอม
ขอเสนอแนะ หลักปฏิบัติที่เปนไปได

ปลัดกระทรวง
เกษตรฯ

ทุกหนวยงานของ กษ. ใชชองทางกลุมไลน
ผูบริหารระดับสูงเพื่อติดตามรายงานเรื่อง
ตางๆ ไดตลอดเวลา

สํานักงานเลขานุการ ปงบประมาณ พ.ศ.
กรม
2559

ปลัดกระทรวง
เกษตรฯ

ทุกหนวยงานของกษ.สังกัดเรงรัดพิจารณา
การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ

กองการเงินและ
บัญชี

ปลัดกระทรวง
เกษตรฯ

ใหจัดประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของการ
แกปญหาภัยแลงเพื่อพิจารณารายละเอียด
แผนงาน แผนงบประมาณตามมาตรการ
หลักและมาตรการเสริมกอนเสนอ รมว.กษ.
พิจารณา

รองอธิบดีที่มีอํานาจ ภายในบายวันที่ 30
การตัดสินใจ
กันยายน 2558

รธบ. ไดรายงานสถานการณน้ําปจจุบันและในชวง
ฤดูแลง ป 2558/2559ในการประชุมผูบริหาร
ระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ เมื่อวันพุธ
ที่ 7 ตุลาคม 2558

ปลัดกระทรวง
เกษตรฯ

ทุกหนวยงานเรงสื่อสารทําความเขาใจกับ
เกษตรกรเกี่ยวกับสถานการณน้ําและความ
จําเปนตองปรับเปลี่ยนแนวทางทํา
การเกษตร

สํานักงาน
ปงบประมาณ พ.ศ.
ชลประทานที่ 1-17 2559
สํานักบริหารจัดการ
น้ําและอุทกวิทยา
กองสงเสริมการมี
สวนรวมของ
ประชาชน

ใหสํานักงานชลประทานที่ 1-17 สื่อสารทําความ
เขาใจกับเกษตรกรเกี่ยวกับสถานการณน้ํา สํานัก
บริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยารวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับปริมาณน้ํา และกองสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชน นําขอมูลที่มีอยูนําไป
ประชาสัมพันธในสื่อตางๆ เพื่อใหเกษตรกรเขาใจ
เกี่ยวกับสถานการณน้ําและความจําเปนตอง

ปงบประมาณ พ.ศ.
2559

ผลการดําเนินงาน

การเสนอขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร
กรม ทุกหนวยงานตองจัดทําขอมูลพรอม
ขอเสนอแนะใหครบถวน รวมทั้งหลักปฏิบัติที่
เปนไปได
ใหสํานักงานเลขานุการเปนศูนยกลางตั้งกลุมไลน ปจจุบันกรมชลประทานมีกลุมไลน
ผูบริหารกรมชลประทาน
ผูบริหารชื่อไลนRID Executive ณ
ปจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 73 คน
ทบทวนกรอบเวลาในการดําเนินงาน

กองการเงินและบัญชีไดดําเนินการเรงรัด
ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ขาราชการอยูแลว

รธบ. สั่งการให สํานักงานชลประทานที่ 117 สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา
และกองสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน เปนผูดําเนินการ

ผูสั่งการ

ขอสั่งการ/ขอพิจารณา

หนวยงาน
รับผิดชอบ/ปฏิบัติ

ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน

ปลัดกระทรวง
เกษตรฯ

ใหกรมชลประทานรายงานผลการออกตรวจ สํานักงาน
เยี่ยมพื้นที่และปญหาอุปสรรคเสนอ
ชลประทานที่ 1-17
รมว.กษ. สม่ําเสมอและตอเนื่อง
และกองแผนงาน

ปงบประมาณ พ.ศ.
2558

ปลัดกระทรวง
เกษตรฯ

การจัดหาแหลงน้ําใหกรมชลประทาน
ประสานกับคณะกรรมการนโยบาย
ทรัพยากรน้ําแหงชาติ (กนช.) อยางตอเนื่อง
และรายงานการประเมินน้ําตนทุนในแหลง
น้ําสําคัญทุกสัปดาห

สํานักบริหารจัดการ ปงบประมาณ พ.ศ.
น้ําและอุทกวิทยา
2559

ปลัดกระทรวง
เกษตรฯ

การขยายผลโครงการพระราชดําริ ใหทุก
หนวยงานคัดเลือกพื้นที่ตัวอยางภายใต
กํากับดูแลที่ประสบความสําเร็จในการ
สงเสริมเกษตรทฤษฎีใหมหรือเศรษฐกิจ
พอเพียง อยางนอย 1 แหง เพื่อสรางเปน
พื้นที่ตนแบบในการนําไปขยายผล

กองประสาน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริ

เลขานุการ
รมว.กษ.

หนวยงาน กษ. ที่จะเชิญ รมว.กษ. ไปเปน
สํานักงานเลขานุการ ปงบประมาณ พ.ศ.
ประธานงานตางๆขอใหประสานนัดหมายมา กรม
2559
ที่ทีมงาน รมว.กษ. กอน 1 สัปดาหโดยให
จัดทําขอมูลความเปนมา ความสําคัญ
บทบาทของหนวยงานและกําหนดรางคํา
กลาว

ปงบประมาณ พ.ศ.
2559

แนวทาง/วิธีการ

ผลการดําเนินงาน

ปรับเปลี่ยนแนวทางทําการเกษตร
กรมชลประทานไดกําหนดโครงการตามแผนการ ไดติดตอกับรับแจงไมมีรายงานปญหา
ตรวจราชการจํานวน 2 ประเด็นการตรวจ
อุปสรรคจากสํานักงานชลประทานที่ 1-17
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 คือ
1. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (เพิ่มเติม
เงินกู) จํานวน 725 โครงการ
2. โครงการอนุรักษดินและน้ํา 4 โครงการ
มีการประชุมการประเมินน้ําตนทุนทุกวันจันทร
และวันพฤหัสบดี โดยคณะอนุกรรมการติดตาม
และวิเคราะหแนวโนมสถานการณน้ํา และเพื่อเปน
ขอมูลสําหรับการประชุมผูบริหารระดับสูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
หนวยงานในพื้นที่ดําเนินการคัดเลือกพื้นที่ตัวอยาง กองประสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สนับสนุนภารกิจตางๆ ที่
ภายใตกํากับดูแลที่ประสบความสําเร็จในการ
สงเสริมเกษตรทฤษฎีใหมหรือเศรษฐกิจพอเพียง เกี่ยวกับโครงการพระราชดําริ
อยางนอย 1 แหง เพื่อสรางเปนพื้นที่ตนแบบใน
การนําไปขยายผล
แจงทุกหนวยงานรับทราบและนําไปปฏิบัติ

สํานักงานเลขานุการกรมไดดําเนินการ
โดยแจงใหทุกสํานัก/กอง ทราบแลว ตาม
บันทึกสํานักงานเลขานุการกรม ที่ สลก.
726/2558 ลงวันที่ 15 กันยายน 2558
เรื่อง แจงปฏิทินภารกิจ เชิญ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณเปนประธาน

ผูรายงาน
1. นายพรชัย ศรีแตงทอง
2. นางจิราพร บูรณัติ
3. นายธนะศักดิ์ โยเซฟ
4. นางสาวรวิสรา รูปสวย
สวนวิเคราะหนโยบาย กองแผนงาน โทร. 2631
19 ตุลาคม 2558

ผูสั่งการ

ขอสั่งการ/ขอพิจารณา

รมว.กษ.

1. ใหทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณปฏิบัติงานตามป
ปฏิทินงบประมาณพ.ศ. 2559 อยางมี
ประสิทธิภาพ
2. ขอใหปรับปรุงการนําเสนอขอมูล
สรุปงบประมาณประจําป พ.ศ. 2559
ใหเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนรัฐบาลภายใต
งบประมาณที่ไดรับ

3. ใหทุกหนวยงานทบทวนและเรงรัด
การดําเนินงาน ตามแผนงาน/
โครงการที่ไดรับงบประมาณ โดย
เฉพาะที่กําหนดระยะเวลา

สรุปบันทึกชวยจํา
การประชุมผูบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ ครั้งที่ 6 /2558
วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ
หนวยงาน
ระยะเวลาการ
แนวทาง/วิธีการ
รับผิดชอบ/ปฏิบัติ
ดําเนินงาน
ทุกหนวยงานในสังกัด ปงบประมาณพ.ศ.
ตรวจการดําเนินงาน
กรมชลประทาน
2559
ของหนวยงานใหสอดคลอง
กับปปฏิทินงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสํานัก
งบประมาณ
ทุกหนวยงานในสังกัด รายไตรมาส
ใหทุกหนวยงานในสังกัด
กรมชลประทาน
กรมชลประทานสรุปขอมูลงบประมาณประจําปให
สอดคลองกับวิสัยทัศนรัฐบาล

ทุกหนวยงานในสังกัด
กรมชลประทาน

ผลการดําเนินงาน

ตามกรอบระยะเวลาที่ เปาหมายการเบิกจายงบประมาณปงบประมาณพ.ศ.
กําหนด
2559
เปาหมาย
เบิกจาย
ภาพรวม
รายจาย
ประจํา
รายจาย
ลงทุน

ปงบประมาณ พ.ศ.2559
งบ
ประมาณการ
ไตรมาส1 ไตรมาส2
ประมาณ เบิกจายรวม
2,720,000 2,605,721 820,302 595,134
96
30
22
2,175,646 2,132,133 717,963 478,642
98
33
22
544,354
473,588 102,339 116,492
87
19
21

ดําเนินงานตามแนวทางมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของสํานักงบประมาณกําหนด
สงแผนใหสํานักงบประมาณภายใน 4
กันยายน 2558
ดําเนินการตามเปาหมายการเบิกจาย
งบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตามที่รัฐบาลกําหนดดังนี้ประมาณการ
เบิกจายรวมรอยละ96 คิดเปน
ไตรมาสที่ 1 รอยละ 30
ไตรมาสที่ 2 รอยละ 52
ไตรมาสที่ 3 รอยละ 73
ไตรมาสที่ 4 รอยละ 96
อยูระหวางการดําเนินงาน

ไตรมาส3 ไตรมาส4
572,833 617,452
21
23
456,886 478,642
21
22
115,947 138,810
21
26

หลักเกณฑ
1.วงเงินงบประมาณไมเกิน 2 ลานบาท ใหกอหนี้ผูกพัน
และเบิกจายภายในไตรมาสที่1
2. วงเงินงบประมาณเกิน 2 ลานบาท แตไมเกิน 5 ลาน

ผูสั่งการ

ปลัดกษ.

ขอสั่งการ/ขอพิจารณา

4. ใหทุกหนวยงานตรวจสอบและ
ควบคุมการใชจายเงินงบประมาณที่ได
จัดสรรโดยเฉพาะกรมชลประทาน เชน
งานขุดลอก การจัดกิจกรรมตางๆ
(Event)
1.ใหทําปฏิทินการใชจายเงิน
งบประมาณตลอดปเปนไตรมาส ไตร
มาสแรกใหทุกหนวยงานควบคุมการ
เบิกจายใหเปนตามเปาหมายที่รัฐบาล
กําหนด
2. ใหทุกหนวยงานจัดทําแผนการ
เบิกจายรายไตรมาส ปงบประมาณ
2559
3. ใหกรมชลประทานรายงานขอมูล
แหลงน้ํานอกเขตชลประทาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ/ปฏิบัติ

ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน

ทุกหนวยงานในสังกัด
กรมชลประทาน

ปงบประมาณพ.ศ.
2559

ทุกหนวยงานในสังกัด
กรมชลประทาน

ปงบประมาณพ.ศ.
2559

ทุกหนวยงานในสังกัด
กรมชลประทาน

รายไตรมาส

สํานักบริหารจัดการ
น้ําและอุทกวิทยา

1 สัปดาห

4. ใหทุกหนวยงานเรงบรรจุขาราชการ สํานักบริหาร
อัตราวาง
ทรัพยากรบุคคล

ภายใน 3 เดือน
(ต.ค58- ธ.ค58)

แนวทาง/วิธีการ

ผลการดําเนินงาน

บาทใหกอหนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่1
3.วงเงินงบประมาณเกิน 5 ลานบาท ใหกอหนี้ผูกพัน
ภายในไตรมาสที่ 2

ดําเนินการตรวจสอบและควบคุมการใชจายงบประมาณ มีการรายงานการติดตามและตรวจสอบ
อยางเครงครัด
โครงการฯในสังกัดกรมชลประทาน ใหมี
ความโปรงใสเปนรายเดือน สงรายงานทุก
วันที่ 5 ของเดือน โดยสวนติดตามและ
ประเมินผล กองแผนงาน เปนผูดําเนินการ
จัดทําปฏิทินคาใชจายเงินงบประมาณเปนรายไตรมาส ทุกหนวยงานในสังกัดกรมชลประทานทํา
แผนการใชจายเงินประมาณรายไตรมาส
ครบทุกไตรมาส (ครบป)
ทําแผนการเบิกจายรายไตรมาส

สวนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน ได
จัดสงแผนการใชจายงบประมาณให
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เมื่อวันที่ 23
กันยาย 2558
ประสานขอขอมูลจากคณะกรรมการนโยบายทรัพยากร คณะกรรมการนโยบายทรัพยากรน้ํา
น้ําแหงชาติสงรายงานขอมูลแหลงน้ํานอกเขต
แหงชาติไดรายงานขอมูลแหลงน้ํานอกเขต
ชลประทานทุกสัปดาห โดยกรมชลประทานจะนําเสนอ ชลประทานเปนรายสัปดาหใหกรม
ในที่ประชุมครั้งตอไป
ชลประทานทราบ
สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล ทราบและถือปฏิบัติอยาง อยูระหวางดําเนินการบรรจุผูที่มีไดรับการ
เครงครัด
คัดเลือก ในตําแหนงตาง ๆ ของกรม
ชลประทาน

ผูสั่งการ

ขอสั่งการ/ขอพิจารณา
5. ใหทุกหนวยงานจัดทําแผนการ
ตรวจราชการงานสําคัญของหนวยงาน

6. ใหทุกหนวยงานใหความสําคัญกับ
การขยายผลโครงการพระราชดําริ
7. ใหทุกหนวยงานเตรียมพิจารณา
กลั่นกรองโครงการพระราชดําริเพื่อ
จัดทํา คําขอตั้งงบประมาณ ป 2560

หนวยงาน
รับผิดชอบ/ปฏิบัติ
ผส.ชป. 1 - 17

ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน
ภายในสัปดาหหนา
(14 ต.ค58)

แนวทาง/วิธีการ

ไดจัดทําแผนการตรวจราชการเสนอ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เมื่อวันที่ 12
ตุลาคม 2558พรอมรายงานสรุปผลการ
ตรวจราชการของผูตรวจราชการกรม
ชลประทานโดยสวนติดตามและประเมินผล
กองแผนงาน
ทุกหนวยงานในสังกัด ปงบประมาณพ.ศ.
หนวยงานในพื้นที่เปนผูดําเนินการขยายผลและ ติดตาม กองประสานโครงการในพระราชดําริ
กรมชลประทาน
2559
การดําเนินงานโดยกองประสานโครงการในพระราชดําริ สนับสนุนภารกิจตางๆ เกี่ยวกับโครงการ
พระราชดําริ
กองประสานโครงการ กําหนดสง 12 ตุลาคม พิจารณา กลั่นกรองตรวจสอบและจัดทําคําขอตั้ง
สวนแผนกองแผนงานรวบรวม/ตรวจสอบ/
ในพระราชดําริ
2558
แผนงานกิจกรรมที่เกี่ยวของกับโครงการพระราชดําริ
วิเคราะหและดําเนินการขอตั้งงบประมาณ
เพื่อเสนอคณะกรรมการจัดทําแผนตอไป

ผูรายงาน
1. นายพรชัย ศรีแตงทอง
2. นางจิราพร บูรณัติ
3. นายธนะศักดิ์ โยเซฟ
4. นางสาวรวิสรา รูปสวย
สวนวิเคราะหนโยบาย กองแผนงาน โทร. 2631
19 ตุลาคม 2558

จัดทําแผนการตรวจราชการ

ผลการดําเนินงาน

ผูสั่งการ

ขอสั่งการ/ขอพิจารณา

สรุปบันทึกชวยจํา
การประชุมผูบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ ครั้งที่7 /2558
วันพุธที่ 14ตุลาคม 2558
หนวยงาน
ระยะเวลาการ
แนวทาง/วิธีการ
รับผิดชอบ/ปฏิบัติ
ดําเนินงาน
รองอธิบดีที่มีอํานาจ ปงบประมาณ พ.ศ. รธบ. ไดรายงานการเปรียบเทียบน้ําฝน
การตัดสินใจ
2559
ป 2549 – 2558 (1 มกราคม – 11 ต.ค.
2558) ในการประชุมผูบริหารระดับสูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เมื่อวันพุธที่
14 ตุลาคม 2558

ปลัด
กระทรวง
เกษตรฯ

ความคืบหนาในการดําเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ กรณีงานเรงดวน เรื่องงานน้ําและ
พัฒนาแหลงน้ําเพื่อแกไขปญหาภัยแลง

ปลัด
กระทรวง
เกษตรฯ
ปลัด
กระทรวง
เกษตรฯ

การจัดหาแหลงน้ําที่เพียงพอกับการจัด Zoning สํานักงานชลประทาน ปงบประมาณ พ.ศ.
ที่ 1-17
2559
การเบิกจายรายการงบลงทุนที่ใชงบประมาณไม กองแผนงาน
เกิน 2 ลานบาท ใหทุกหนวยงานตรวจสอบและ
รายงานปญหาการดําเนินการจัดทําแผนการใช
จายเงินตามงบรายจายตางๆ เปนรายไตรมาส

ผูรายงาน
1. นายพรชัย ศรีแตงทอง
2. นางจิราพร บูรณัติ
3. นายธนะศักดิ์ โยเซฟ
4. นางสาวรวิสรา รูปสวย
สวนวิเคราะหนโยบาย กองแผนงาน โทร. 2631
20 ตุลาคม 2558

ปงบประมาณ พ.ศ.
2559

เห็นควรใหสํานักงานชลประทานที1่ -17
ประสานกับเกษตรและสหกรณจังหวัด เพื่อ
รวมจัดทําแผนเกี่ยวกับพื้นที่ Zoning
กองแผนงานไดแจงมาตรการใหหนวยงาน
ตางๆ รับทราบ และรายงานผลผานระบบ
Online

ผลการดําเนินงาน
เกี่ยวกับคาดการณปริมาณฝนลวงหนา
เปรียบเทียบคาปกติ เปรียบเทียบสภาพอาง
เก็บน้ําขนาดใหญ ป 2556 – 2558 ปริมาณ
น้ําใชการในเขื่อนสําคัญ สรุปการดําเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําป 2557 - 2569

