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รายงานการประชุม 
คณะทํางานตรวจสอบขอมูลพ้ืนท่ีชลประทาน ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ 

วันอังคารท่ี ๓ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. 
ณ.หองประชุม ๑ ชั้น ๑๔ อาคารท่ีทําการฝายวิชาการ 

กรมชลประทาน สามเสน 
........................................ 

คณะทํางาน 
๑. นายทองเปลว กองจันทร ผส.บอ.  ประธาน 
๒. นายธนา  สุวัฑฒน  ผวค. ผูแทน สบก. 
๓. น.ส. สุวรรณา จันทรเอม ผชช.ทส. ผูแทน ศสส. 
๔. นางอัจฉรา ดาวัน  นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ ผูแทน ศสส. 
๕. นส.นันทนา เพ็งคํา  นักวิเคราะหฯชํานาญการ กผง. แทน กต.ผง. 
๖. น.ส. อาวียศ ดวงนุม  นักวิเคราะหฯชํานาญการ กผง. 
๗. น.ส. รุจินดา ภูระยา  นักวิชาการแผนท่ีชํานาญการ ผูแทน สรธ. 
๘. นายอภิวัฒน ภูมิไธสง  ฝจน.ชป.๑ ผูแทน สชป.๑ 
๙. นายสมหวัง ผลประสิทธิโต ฝจน.ชป.๒ ผูแทน สชป.๒ 
๑๐. นายชลเทพ ทาตรี  ฝจน.ชป.๓ ผูแทน สชป.๓ 
๑๑. นายบุญธรรม ปานเปยมโภช ฝจน.ชป.๔ ผูแทน สชป.๔ 
๑๒. นายวิจิตร หงสกาญจนกุล ผบร.ชป.๖ ผูแทน สชป.๖ 
๑๓. นายณรัฐ ทวีสุข  ฝจน.ชป.๗ ผูแทน สชป.๗ 
๑๔. นายเนรมิต เทพนอก ฝจน.ชป.๘ ผูแทน สชป.๘ 
๑๕. นายเกรียงศักดิ์ พุมนาค  ฝจน.ชป.๙ ผูแทน สชป.๙ 
๑๖. นายประยูร เย็นใจ  ฝจน.ชป.๑๓ ผูแทน สชป.๑๓ 
๑๗. นายเอกพล ฉ้ิมพงษ  วิศวกรชลประทานชํานาญการ ผูแทน สชป.๑๔ 
๑๘. นายสงวนศักดิ์ กลิ่นหอม นายชางชลประทานชํานาญงาน ผูแทน สชป.๑๖ 
๑๙. นายพีรพัฒน วรธรรม  ฝจน.ชป.๑๗ ผูแทน สชป.๑๗ 
๒๐. นายเพ่ิมพร โสภณางกูร วิศวกรชลประทานชํานาญการพิเศษ สบอ. 
๒๑. นายโยธิน สังขทอง  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สบอ. 
๒๒. นายสันติ เต็มเอ่ียม วิศวกรชลประทานชํานาญการ สบอ. 
๒๓. นายจํานง ภัทรวิหค วิศวกรชลประทาน สบอ. 
 

ผูรับผิดชอบการประสานขอมูลและสอบทานขอมูลพ้ืนท่ีชลประทาน  
๒๔. นายธเรศ ปาปะกัง  วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ สบอ. 
๒๕. นายสรณคมน ชางวิทยาการ วิศวกรชลประทานชํานาญการ สบอ. 
๒๖. นายสถิต โพธิ์ดี  วิศวกรชลประทานชํานาญการ สบอ. 
๒๗. น.ส.วีรียา วิทยะ  นักอุทกวิทยาชํานาญการ สบอ. 
๒๘. นายฐิติ  ศศิคุณาธร วิศวกรชลประทาน สบอ. 
๒๙. น.ส.ศิริพร ทวีเดช  วิศวกรชลประทานชํานาญการ สบอ. 
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๓๐. นายสุริยา แกวเอ่ียม วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ สบอ. 
๓๑. นายอัษฎา กิจพยุง  วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ สบอ. 
๓๒. นายชนินทร คงใหญ  วิศวกรชลประทาน สบอ. 
๓๓. นายวชิระ สุรินทร  วิศวกรชลประทาน สบอ. 
๓๔. นายอมรศักดิ์ กิรประเสริฐ วิศวกรชลประทาน สบอ. 
๓๕. วาท่ี ร.ต.สัญชัย อินกราด  วิศวกรชลประทาน สบอ. 
๓๖. นายศิวพล ฤทธิ์วิรุฬห วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ สบอ. 

 
ผูเขารวมประชุม 

๓๗. นายชัชชม ชมประดิษฐ ผจน. 
๓๘. นายสมจิต อํานาจศาล กจ.จน. 
๓๙. นายศักดิ์นิพนธ ดอกไมทอง นายชางชลประทานปฏิบัติงาน สชป.7 

 
ผูไมเขารวมประชุม (ติดราชการ) 

๑. นางวิภาพร วรสาร  ฝส.ผภ.   สรธ. 
๒. ผูแทน สชป.๕ 
๓. ผูแทน สชป.๑๐ 
๔. ผูแทน สชป.๑๑ 
๕. ผูแทน สชป.๑๒ 
๖. ผูแทน สชป.๑๕ 
๗. นายปรัชญา ฉายวัฒนา วิศวโยธาชํานาญการ  สบก. 
๘. นายประสิต จิรัฐยาพร วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ สบอ. 
๙. นายกฤษกร สันติปาตี วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ สบอ. 
๑๐. นายธาดา พูนทวี  ศป.จน.  สบอ. 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.15 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ : เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธาน   : วันนี้เปนการประชุมคณะทํางานตรวจสอบขอมูลพ้ืนท่ีชลประทาน 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕  เพ่ือใหการดําเนินการของคณะทํางานมีความตอเนื่อง
และใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีการเปลี่ยนตัวประธาน
คณะทํางาน  ทางฝายเลขาจึงไดเขาหารือและเห็นควรจัดใหการประชุมข้ึน 
เพ่ือพิจารณาความกาวหนาของการปฏิบัติงานท่ีผานมา และ แนวทางท่ีจะ
ดําเนินการตอไป เพ่ือใหงานแลวเสร็จตามท่ีกรมฯมอบหมาย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ : เรื่องเพ่ือทราบ 
   ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมเม่ือวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๕๔  
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เลขานุการ  : รายงานการประชุมไดทําการสงขอมูลเขา email ใหผูเขารวม 
   ประชุมทราบและพิจารณาแลว 
 

๒.๒ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมเม่ือวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ และผล
ความกาวหนา 
 

เลขานุการ  : สรุปประเด็นตางๆ ประกอบดวย 

• สาเหตุปญหาและขอเสนอแนะ  

• ผลการตรวจสอบขอมูลพ้ืนท่ีชลประทาน มีพ้ืนท่ีชลประทาน
เปลี่ยนแปลงท้ังเพ่ิมข้ึนและลดลง โดยมี บาง สนง . ยังไมแลวเสร็จ 
ซ่ึงท่ีประชุมไดเรงรัดใหดําเนินการ 

• ผลจากการประชุม ประธานไดมอบหมายใหทางฝายเลขาเปนผู
ประสานงานกับทานประธานวา จะมีการดําเนินการอยางไร 
เพราะวาเง่ือนไขท่ีจะตองทําใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วัน(๘ส.ค.๕๔) 
แต ณ ขณะนี้ยังไมสามารถดําเนินการไดเสร็จ  

• ฝายเลขาไดประสานและสงรายงานใหทาน ผส .อน. พิจารณาและ
ใหจัดทําสรุปรายงานความกาวหนาเบื้องตนใหกรมฯ ทราบกอน
และไดขอขยายระยะเวลาจนกวางานจะแลวเสร็จ 

• การตรวจสอบ GIS ท่ีทาง สชป. จัดทํา ทางฝายเลขาได 
ประสานงานกับทาง ศ สส. เพ่ือจัดทํามาตรฐานการจัดทํา วาสิ่งท่ี 
สชป. สงมาจะตรวจสอบอยางไรใหรูวาสิ่งท่ีทํา อยูในเกณฑท่ีรับได 

 
นายธนา  สุวัฑฒน : ผลของการจัดทําท่ีผานมายังไมเปนมาตรฐานเดียวกัน 
     
กจ.จน. : ขอมูลเดิมท่ีมีกับท่ีเราไปตรวจสอบมีความแตกตางกันดวยอะไร เชน 

วิธีการ เครื่องมือในการทํา มาตราสวนของแผนท่ี เปนตน คณะทํางานตั้ง
กรอบการทํางานอยางไรและไดอะไรเปนคําตอบสุดทาย 

ประธาน   : ทําไมไมเอาขอมูล กผง. สบก. ท่ีมีอยูเดิมมาตรวจสอบ 
น.ส. สุวรรณา  จันทรเอม : ขอมูล กผง . และ สบก.ท่ีโครงการใชอยู ยังไมตรงกัน เลยใหนําเอาระบบ 

GIS เขามาตรวจสอบการทํางาน โดยใชแผนท่ีภาพถายทางอากาศมา        
ดิจิไตทพ้ืนท่ี และคํานวณออกมา 

ประธาน   : งานจางบริษัทเพ่ือจัดทําทําพ้ืนท่ีชลประทานไดขอมูลอะไรบาง 
น.ส. สุวรรณา  จันทรเอม : ศสส. จางบริษัทข้ึนมาเพ่ือรวบรวมขอมูล ปญหาคือ บางโครงการยังไมสง

ขอมูลมาให ในการทํานั้น ศ สส.ใชจากแบบกอสรางมาสแกน ซ่ึงปจจุบันมี
การปรับเปลี่ยนแบบกอสราง ซ่ึงไมตรง  ดังนั้นขอมูลท่ีไดมาจึงใชไดระดับ
หนึ่ง ไมสามารถยืนยันความถูกตองได เนื่องจากมีความผิดพลาด  

ประธาน   : จางบริษัททํา ไดพ้ืนท่ีชลประทานเทาไหร 
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น.ส. สุวรรณา  จันทรเอม : ขนาดกลางไดประมาณ 60-80% ไมสามารถนํามาตรวจสอบไดและหมด
ระยะเวลาจางบริษัทไปแลว 

ประธาน : สรุปไมไดคําตอบขอมูลพ้ืนท่ีชลประทาน แลวคณะทํางานชุดนี้ไดพ้ืนท่ี
ชลประทานก่ีลานไร 

เลขานุการ  : ยังสรุปไมได เนื่องจากมี สชป.ท่ีจัดทําเสร็จและไมเสร็จ 
ประธาน   : สชป.ท่ีไมแลวเสร็จเปนเพราะอะไร 
ฝจน.ชป.๔ : ผลงานท่ีทํามานั้นยังไมมีหนวยงาน กผง. ศสส. สบก. รับรอง มาตรฐานใน

การทําขอมูล ฉะนั้นการประชุมในวันนี้ท่ีประชุมตองกําหนดมาตรฐานใน
การทํางาน และหนวยงานระดับกรมฯตองรับรองการทํางาน 

ประธาน   : ใหกรมฯอนุมัติหลักการและวิธีการ แลวคอยเดินแผนตอดีไหม 
เลขานุการ : ปจจุบันเราไดขอมูลเบื้องตนแลว แตยังขาดมาตรฐาน เห็นควรวางกรอบ

การทํางานวาจะทําอยางไร 
ฝจน.ชป.๘  : บาง สชป. ขอมูล shape file ท่ีไดมายังไมถูกตอง 
ประธาน   : การดําเนินงานท่ีผานมาทําอะไรกันบาง ถึงไปกันคนละทิศละทาง  
เลขานุการ  : ศักยภาพของแตละ สชป./โครงการแตกตางกัน คุณภาพท่ีไดเลยตางกัน 
น.ส. สุวรรณา  จันทรเอม : เริ่มแรกสมัยทาน รมต .ธีระ เปน  อธช. มีคําสั่งตรวจสอบพ้ืนท่ีชลประทาน 

โดยใหทาง ศ สส. หาวิธีการ ทาง ศ สส. ไดเสนอวาใหใชแผนภาพออรโธสี
เชิงเลขมาใชประโยชน รมต .ธีระ เห็นชอบ และใหทําเปนโครงการนํารอง
ข้ึนมา ๑-๒ โครงการ จึงไดคัดเลือกโครงการแมยมข้ึนมา โดย ศ สส.สงภาพ
ออรโธสีเชิงเลขใหโครงการฯเปนคนจัดทําพ้ืนท่ีชลประทาน โดยใชคํานิยาม
จากหนังสือสารสนเทศชลประทาน แตพอเปลี่ยน อธช . โครงการนี้เลยหยุด
ไป  พอมาถึงคณะทํางานชุดนี้เลยไดเชิญโครงการฯแมยม มาพรีเซนต
วิธีการทํา ตอนท่ีทํากันอยูนั้นทา ง ส ชป. ยังไมไดรับแผนท่ีออรโธสีเชิงเลข 
ประกอบกับระยะเวลามีจํากัด ทุกโครงการจึงใชแผนท่ีเดิมกอนและสงเขา
มาตรวจสอบ ปรากฏวาบาง โครงการฯไมไดอยูในแนวถนนหรือแนวคลอง 
ซ่ึงคลาดเคลื่อนกับความจริง ดวยระยะเวลาจํากัดนี้เอง สชป.๑ ซ่ึงไดมีการ 
คํานวณหาพ้ืนท่ีชลประทาน โดยเอา Landuse เขามาใช เพ่ือลดระยะเวลา
ในการทํา เลยเสนอกันวาควรจะทําวิธีการนี้เพราะวางายและรวดเร็ว 

ประธาน   : ทางแตละ สชป. ท่ีทํามาไดตรวจสอบขอมูลแลวหรือไม 
น.ส. สุวรรณา  จนัทรเอม : ขอมูลแตละ สชป.ท่ีสงมานั้นยังไดไมครบ 
ฝจน.ชป.๗ : ศักยภาพของบุคลากรของแตละ ส ชป. แตกตางกัน ดังนั้น กรมฯควรจัด

อบรมข้ึนมาใหความรูแกเจาหนาท่ีแตละ สชป. 
ประธาน   : ตองหาวิธีการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ใหได ดังนั้น  

• ปฏิบัติงานตอใหมันจบ ส ชป.ไหนท่ีติดให ศ สส. ชวยดูให       
อยางนอยเอาขนาดใหญ กลางใหเสร็จกอน 

• กําหนดใหใชแนวทางของ สชป.๘ เปนตัวอยาง จะมีการจัดอบรม
อะไรก็วากันไป 

• ศสส. กผง. สบก. ตองใหความชวยเหลือ 
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น.ส. สุวรรณา  จันทรเอม : ศสส. จะชวยเหลือ และหาวิธีการตรวจสอบ แตทาง ศสส. ไมมีขอมูลภาพ

ถายออรโธสีเชิงเลข จึงใชวิธีการอ่ืนตรวจสอบ 
ฝจน.ชป.๙  : ขอมูลภาพถายออรโธสีเชิงเลขท่ีแตละ สชป.ไดรับมีคาความละเอียดท่ี  

แตกตางกัน ขอมูลท่ีไดเลยแตกตางกัน 
ฝจน.ชป.๔ : อยากใหทางคณะทํางานรับรองวา Base ท่ีเปนมาตรฐานใชอะไร        

LU ใชปไหน 
ประธาน : ใหดําเนินการตอไปจนเสร็จ อยากใหทาง ศ สส. และสํานักสํารวจฯ 

กําหนดมาตรฐานการทําขอมูล 
น.ส. สุวรรณา  จันทรเอม : มีบางโครงการท่ียังสงขอมูลใหไมครบ ทานประธานจะมีวิธีอยางไรใหสง

ขอมูลใหครบ 
ประธาน   : ผมจะดําเนินการจัดการเองครับ 
 

๒.๓ ผลการตรวจสอบขอมูล GIS  
 
น.ส. สุวรรณา  จันทรเอม : ใช Google Map ในการตรวจสอบ โดย สชป.ไหนท่ีไดทําการตรวจสอบ

แลวไดนําเสนอไวใน http://bid.rid.go.th/irrarea54/ ขาดขอมูลอะไรจะ

หมายเหตุเอาไวให 
 

๒.๔ ผลการจัดเตรียมขอมูลภาพออรโธสี และแผนท่ีการใชท่ีดิน 
 

น.ส. รุจินดา  ภูระยา : ไดจัดสงขอมูลภาพถายออรโธสีเชิงเลขใหสํานักบริหารจัดการน้ําฯ แลว 
ฝจน.ชป.๔ : เรื่องมาตรฐานตัวแผนท่ีท่ีใช ๑:๒๕๐๐๐ ตัว LU ไมทราบวาเปนปไหน LU 

ท่ีใชตองเปนท้ังจังหวัด ทางเลขาตองสงขอมูลใหทาง สชป. 
ประธาน   : สรุป แผนท่ีออรโธสีใชมาตราสวน ๑:๒๕๐๐๐ 

: LU ป ๕๓ ใหทาง สบอ.รับผิดชอบ ในสวน ๑๓ จังหวัดท่ีมีอยูแลวใหไป
เอาท่ี สบก. 

เลขานุการ  : LU ทาง สรธ. ไดทํา MOU อยูแลว ใหทาง สรธ. รับไปดําเนินจะดีกวา 
ประธาน   : ใหทาง สรธ. รับไปดําเนินการในการขอ LU 
 
มติท่ีประชุม  : รับรองรายงานการประชุม 

: รับทราบ และดําเนินการ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ : เรื่องเพ่ือพิจารณา 

๓.๑ รางแผนการปฏิบัติงานโครงการตรวจสอบขอมูลพ้ืนท่ีชลประทาน 
 
เลขานุการ : นําเสนอรางแผนปฏิบัติงาน โครงการตรวจสอบขอมูลพ้ืนท่ีชลประทานป 

2555 ใหท่ีประชุมพิจารณาตามเอกสารแนบ 

http://bid.rid.go.th/irrarea
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ฝจน.ชป.๔  : ตองมีการจัดอบรมการใช GIS และคูมือการทํา GIS 
ประธาน   : คูมือใครจะทํา 
เลขานุการ : ใหผูท่ีรับผิดชอบในแตละสวนดําเนินการ เชน GIS ศสส., LU สรธ., ขอมูล

สารสนเทศโครงการชลประทาน กผง. 
น.ส. สวุรรณา  จันทรเอม : อยากใหฝายเลขา จัดฝกอบรมในเชิงปฏิบัติ 
ประธาน : การจัดทําคูมือการทํา GIS ใหฝายเลขาเปนสวนกลางในการประสาน

ผูแทนแตละฝาย จัดตั้งคณะทํางานในการทําคูมือ 
นายธนา  สุวัฑฒน : ในคูมือขอใหทาง ศสส. เพ่ิมขอมูลแนวทางการตรวจสอบขอมูลเบื้องตน 
ฝจน.ชป.๑๗  : อยากใหทํามาตรฐานการจัดทํา GIS ไมใชคูมือการทํา GIS 
ประธาน   : มาตรฐานในการจัดทําใชระยะเวลาก่ีวัน 
เลขานุการ  : กําหนดไว ๑ เดือน 
คุณอัจฉรา  ดาวัน : การจัดทําสําเนาขอมูลภาพถายออรโธสีเชิงเลขใหคณะทํางานของแตละ 

สชป. จัดเตรียมเครื่องบันทึกขอมูลขนาด 1 TB มาจัดทําสําเนาไดท่ี ศสส . 
ซ่ึงตองใชเวลาในการทํา เนื่องจากขอมูลมีขนาดใหญ    ถาเปนไปไดให
ประสานและจัดสงเครื่องบันทึกมาลวงหนาและนัดมารับตอไป 

     
มติท่ีประชุม  1. ใหนํารางแผนการปฏิบัติงานไปปรับปรุงตามความเห็นของท่ีประชุม 

2. ทําเรื่องเสนอกรมฯ ขออนุมัติในหลักการ จัดทําโครงการตรวจสอบ
ขอมูลพ้ืนท่ีชลประทานป ๒๕๕๕ 
3. หนวยงานท่ีเก่ียวของรับไปดําเนินการตามแผนท่ีกําหนด 
4. ประธานกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานไว 90 วัน (แผนการทํางาน 
๑๗ เม.ย. ๕๕ ถึง ๑๗ ก.ค. ๕๕)  

ระเบียบวาระท่ี ๔ : เรื่องอ่ืนๆ 
นายธนา  สุวัฑฒน : อยากใหมีการประชุมอีกครั้งในการจัดทําและรับรองมาตรฐานและการ

อบรมในเชิงปฏิบัติ 
เลขานุการ  : ผูแทนของ สชป.ไหนท่ีเปนผูแทนใหม ขอให สชป.ทําหนังสือแจง 
   ประธานเรื่องการเปลี่ยนตัวดวย 
มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 
 
ผูบันทึกรายงานการประชุม    ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 
 
…………………………………….    ………………………………………… 
   (นายจํานง ภัทรวิหค)      ( นายเพ่ิมพร โสภณางกูร) 
     วิศวกรชลประทาน         วิศวกรชลประทานชํานาญการพิเศษ 

 

 


