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สารบัญ
 สื่อสัญจรตามเส้นทางน้้าการเพิ่มปริมาณน้้าให้เขื่อนภูมิพล
 รมว.กษ. ลงพื้นที่ลุ่มน้้ายม จ. พิษณุโลก
 สรุปบทเรียนการเกิดอุทกภัยลุ่มน้้ายม-น่าน
 ตรวจรับงาน สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้้าทุ่งทะเลหลวง แหล่งน้้า
 พิธีเปิดโครงการบริหารจัดการน้้าเพื่อป้องกันแก้ปัญหาภัยแล้งลุ่มน้้าวัง จ.ตาก
 ชลประทานพบประชาชนผ่านรายการวิทยุ จ.แพร่
 เล่าข่าวชลประทาน จ.ก้าแพงเพชร
 ออกเยี่ยมเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
 กิจกรรมการออกก้าลังกาย
 ส่งมอบฝายบ้านเลิงกะพงษ์ ให้เทศบาลต้าบลคลองลานพัฒนา
 ลงพื้นที่ดูการปฏิบัติงาน โครงการหินชะโงก
 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฯแม่ยม จ.แพร่
 โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2560
 ประชุมวางแผนการอบรม คสป.
 สาระน่ารู้

หน้าที่
1
2
3
4
4
5
5
6-7
8
9
10
10
11
11
12

สื่อสัญจรตามเส้นทางน้าการเพิ่มปริมาณน้าให้เขื่อนภูมพิ ล
วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. กรมชลประทาน นาคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่สื่อสัญจร
ในหัวข้อ “ตามเส้นทางน้า การเพิ่มปริมาณน้าให้เขื่อนภูมิพล” ณ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก โดย ดร.สมเกียรติ ประจาวงษ์
รองอธิบดีกรมชลประทาน ได้บรรยายแนวทาง “การเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้าเพื่อสร้างความมั่นคง” และด้าน
กฟผ. ได้บรรยาย “สรุปสถานการณ์เขื่อนภูมิพลในปัจจุบัน ” ให้กับสื่อมวลชนได้รับฟัง ทั้งนี้นายอาจิตร์ สุวานิชวงศ์
ผู้อานวยการสานักงานชลประทานที่ 4 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมลงพื้นที่สื่อสัญจร ในครั้งนี้ด้วย
วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. กรมชลประทาน นาคณะสื่ อมวลชล ลงพื้นที่สร้างฝาย
ชะลอน้า ณ ป่าบ้านน้ารึม ต.บ้านน้ารึม อ.เมือง จ.ตาก ตามโครงการ “รวมพลัง สร้างฝายชะลอน้า ตามรอยพ่อ ”
โดยมี ดร.สมเกีย รติ ประจ าวงษ์ รองอธิบ ดี ก รมชลประทาน นายอาจิ ต ร์ สุว านิ ช วงศ์ ผู้ อ านวยการสานั ก งาน
ชลประทานที่ 4 พร้อมเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย
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รมว.กษ. ลงพื้นที่ลุ่มน้้ายม จ.พิษณุโลก
วันศุกร์ที่ 10 กุ มภาพันธ์ 2560 พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่ลุ่มน้้ายม เพื่อติดตามสถานการณ์น้าและการเพาะปลูก พร้อมแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อช่วยเหลือ
พื้นที่ จ.สุโขทัย/พิษณุโลก/พิจิตร และการขับเคลื่อนนโยบายส้าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ จ.พิษณุโลก
โดยเดินทางถึงศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เวลา 08.00 น. นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน นายทองเปลว
กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน นายอาจิตร์ สุวานิชวงศ์ ผู้อ้านวยการส้านักงานชลประทานที่ 4 พร้อมคณะ
ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับและประชุมในครั้งนี้
ซึ่ ง นายทองเปลว กองจั น ทร์ รองอธิ บ ดี ก รมชลประทาน ได้ บ รรยายสรุ ป การบริ ห ารจั ด การน้้ า ลุ่ ม น้้ า ยม
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร บรรยายสรุปการด้าเนินการตามแผนเตรียมความพร้อมเพื่อลด
ความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2559/2560 ในพื้นที่ลุ่มน้้ายม และนายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนา
ที่ดิน บรรยายสรุปการพัฒนาขนาดเล็ก/การส่งเสริมปลูกพืชปุ๋ยสด
เวลา 11.00 น. (10 ก.พ. 2560) พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พร้อมคณะ ได้เดินทางไปยังโครงการแก้มลิงบึงตะเคร็ง พร้อมอาคารประกอบ ต.บางระก้า และตรวจเยี่ยมแปลงปลูก
ข้า วโพดเลี้ ย งสัต ว์ ต.คุ ยม่ ว ง อ.บางระก้ า จ.พิษ ณุ โลก เพื่ อ รับ ฟั ง บรรยายสรุ ป สถานการณ์ น้า และพื้ น ที่เ พาะปลู ก
การส่ ง เสริม การเพาะปลูก พื ชใช้น้ า น้อ ย (พื้น ที่ ปลู กข้ า วโพดเลี้ย งสั ต ว์) พร้ อมมอบนโยบาย มี เกษตรกรร่ว มรับ ฟั ง
กว่า 200 คน
ภาคบ่ายได้เดินทางประชุม ณ ที่ว่าการอ้าเภอบางระก้า เพื่อรับบรรยายสรุปนโยบายส้าคัญของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ จาก single commamd จ.พิษณุโลก
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สรุปบทเรียนการเกิดอุทกภัยลุ่มน้้า
ยม-น่
แลกเปลีา่ยนนเรียนรู้การ (อส.ชป.)
ปฏิบัติงาน
วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 น. นายอาจิตร์ สุวานิชวงศ์ ผู้อานวยการสานักงานชลประทานที่ 4
เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานของอาสาสมัครชลประทาน
(อส.ชป.) ประจาปี พ.ศ.2560 ณ โรงแรมอมรินทร์ ลากูน จ.พิษณุโลก โดยมีนายสุจินต์ หลิมโตประเสริฐ ผู้เชี่ ยวชาญด้าน
วิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้าและบารุงรักษา) เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีบุคลากรกรมชลประทาน อาสาสมัครกรม
ชลประทาน และผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบอุ ท กภั ย ร่ ว มแสดงความคิ ด เห็ น แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ผ ลการทบทวนบทบาท
ของการบริหารจัดการน้าท่วมระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อสรุปบทเรียนการเกิดอุทกภัยในลุ่ม น้ายม-น่าน กับบทบาท
อาสาสมัครชลประทาน และหาข้อสรุปการวางแผนบริหารจัดการน้าในลุ่มน้ายม-น่าน ก่อนน้าหลากปี 2560
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ตรวจรับงาน สถานีสบู น้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้าทุ่งทะเลหลวง
วั น ศุ ก ร์ ที่ 17 กุ ม ภาพั น ธ์ 2560 เวลา 10.00 น. ส านั ก งานชลประทานที่ 4 โดยนายชั ย ชาญ สั ง ข์ แ ก้ ว
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทานฯ ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง นายมงคล สุภากาย ผู้อานวยการโครงการ
ชลประทานสุโ ขทัย พร้อ มด้ว ยคณะกรรมการตรวจการจ้ าง ตรวจรับงานงวดที่ 1 งานก่ อสร้ างสถานีสู บน้าด้วยไฟฟ้ า
พร้อมระบบส่งน้าทุ่งทะเลหลวง(แก้มลิง) จานวน 5 แห่ง ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย จากผู้รับจ้าง

พิธีเปิดโครงการบริหารจัดการน้าเพื่อป้องกันแก้ปัญหาภัยแล้งลุ่มน้าวัง จ.ตาก
วันพุ ธที่ 1 กุมภาพั นธ์ 2560 เวลา 09.30 น. นายดุสิต แสงสุ คนธ์ ผู้ อานวยการโครงการชลประทานตาก
และนายนครชัย มั่นเมือง หัวหน้าฝ่ายส่งน้าและบารุง รักษาที่ 2 ร่วมพิธีเปิดโครงการซ่อมแซมฝายชั่วคราวกั้นแม่น้าวัง
เพื่อแก้ไ ขปัญ หาภัยแล้ง ณ บ้านวังโพ ม. 1 ต.วัง จันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก โดยมีนายเจริญ ฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดตาก เป็นประธาน ทั้งนี้ข้าราชการ ผู้นาท้องที่ ผู้นาท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมพิธีในครั้งนี้
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ชลประทานพบประชาชนผ่านรายการวิทยุ จ.แพร่
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 06.00 น. นายธวัช ชัยประสพ ผู้อานวยการโครงการชลประทานแพร่
พร้อมด้วยนายกาญจน์ หมวกกุล ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษาแม่ยม เข้าร่วมจัดรายการวิทยุ “นายอาเภอและ
หัวหน้าส่วนราชการพบประชาชน” ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่ (สวท.แพร่) FM 91 MHz.
เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์น้าปัจจุบัน และการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ในเขตโครงการชลประทาน
แพร่และโครงการส่งน้าและบารุงรักษาแม่ยม

เล่าข่าวชลประทาน จ.กาแพงเพชร
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.10 - 10.00 น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อานวยการโครงการส่งน้า
และบารุงรักษาท่อทองแดง ร่วมสนทนาในรายการวิทยุเล่าข่าวชลประทาน เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้า พื้นที่เป้าหมาย
ส่ง เสริมการปลู กข้ าว และนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่ อสร้ างความเข้ าใจให้ กับเกษตรถ่ ายทอดสด
ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาแพงเพชร คลื่น FM 97.75 MHz. โดยมีนางสาวชลิดา วงศ์ศา
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ เป็นผู้ดาเนินรายการ
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ออกเยี่ยมเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
เยี่ยมเยียนเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จ.กาแพงเพชร
วันจั นทร์ที่ 20 กุม ภาพั นธ์ 2560 เวลา 09.30-16.30 น. นายบุ ญ ธรรม ปานเปี่ยมโภช ผู้อ านวยการ
ส่ว นบริ ห ารจั ด การน าและบ ารุ งรั ก ษา พร้อ มด้ ว ยนายจั ก รกฤษณ์ สิ น พรหมมา ผู้ อ านวยการโครงการชลประทาน
กาแพงเพชร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพืนที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้า และบรรยายองค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ ภาพการผลิตสินค้า
เกษตรกร ต.ทุ่งทอง อ.ทรายทองวัฒนา จ.กาแพงเพชร
พร้อมเยี่ยมชมแปลงต้นแบบการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตาม
โครงการฯ และแปลงเรียนรู้การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านบึงสาราญ ม.7 ต.ถาวรวัฒนา
อ.ทรายทองวัฒนา จ.กาแพงเพชร

ชลประทานสุโขทัยออกเยี่ยมเกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11.00 น. นายมงคล สุภากาย ผู้อานวยการโครงการชลประทานสุโขทัย
นายสุทธิชัย ไพรสันต์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรนาและปรับปรุงระบบชลประทาน และเจ้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ออกเยี่ยมเกษตรกร
ในโครงการเกษตรทฤษฎี ใ หม่ เ พื่ อ ติ ด ตามความก้ า วหน้ า ของปั จ จั ย ก ารผลิ ต ที่ ไ ด้ รั บ ในพื นที่ ณ ต.ไกรนอก
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
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ติดตามผลการดาเนินงาน ในโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ จ.แพร่
วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 โดยนายกาญจน์ หมวกกุล ผู้อานวยการโครงการส่งนาและบารุงรักษาแม่ยม
จังหวัดแพร่ และนายธัญชิต บรรลือ นายช่างชลประทาน ลงพืนที่เพื่อติดตามผลการดาเนินงานของเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ในเขตพืนที่ ฝ่ายส่งนาและบารุงรักษาที่ 1 จานวน 3 ราย และมอบปัจจัยการผลิตเพิ่มเติมให้
เกษตรกร

ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จ.ตาก
วันพุ ธที่ 1 กุมภาพัน ธ์ 2560 นายดุสิต แสงสุค นธ์ ผู้อานวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้
นายพิษณุ ชอบประดิษฐ์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และนายจักรพันธ์ จารุวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรนาและปรับปรุง ระบบ
ชลประทาน พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานตาก ลงพืนที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าเกษตรกรในโครงการ
เกษตรทฤษฎีใหม่ที่ได้รับปัจจัยการผลิตในพืนที่ ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก ซึ่งผลความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ

ติดตามผลการดาเนินงาน ในโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ จ.แพร่
วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 โดยนายธัญชิต บรรลือ นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน โครงการส่งนาและ
บารุงรักษาแม่ยม พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพืนที่เพื่อติดตามผลการดาเนินงานของเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่
ในเขตพืนที่ ฝ่ายส่งนาและบารุงรักษาที่ 3 ต.นาชา อ.สูงเม่น จ.แพร่ จานวน 2 ราย พร้อมมอบปัจจัยการผลิตเพิ่มเติมให้
เกษตรกร
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กิจกรรมการออกกาลังกาย
ทุกวั นพุ ธ เวลา 15.30 น. นายอาจิตร์ สุวานิ ชวงศ์ ผู้อ านวยการส านั กงานชลประทานที่ 4 นาคณะผู้ บริ หาร
เจ้ าหน้ าที่ และครอบครั ว ร่ วมกิ จกรรมการออกก าลั งกาย ประกอบด้ วย ฟุ ตบอล วอลเลย์ บอล เต้ นแอโรบิ ค เดิ น วิ่ ง
เครื่ องออกก าลั งกาย ณ ลานเอนกประสงค์ ข้ างสระเก็บน้านาคาเดโช และบริเวณสนามกีฬาส านั กงานชลประทานที่ 4
อ.เมือง จ.กาแพงเพชร ทั้งนี้เป็นไปตามข้อสั่งการของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ออกกาลังกายทุกวันพุธ
โดยเริ่มตั้งแต่วันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป ในเวลา 15.00 – 16.30 น. และสอดคล้องตามแผนกลยุทธ์
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมชลประทาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2561 ด้านสุขภาพ (Happy Body)
เพื่อให้บุคลากรตื่นตัวในการทางาน ตลอดจนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี

8

ส่งมอบฝายบ้านเลิงกะพงษ์ ให้เทศบาลต้าบลคลองลานพัฒนา
วัน ศุก ร์ ที่ 24 กุม ภาพั นธ์ 2560 เวลา 10.00 น. นายเกี ย รติ ศัก ดิ์ หนูแ ก้ ว ผู้อ านวยการโครงการก่ อ สร้ า ง
ส านั ก งานชลประทานที่ 4 พร้ อ มด้ ว ยวิ รุ ฬ ชั ย โตเกษม หั ว หน้ า ก่ อ สร้ า งที่ 2 นายตวงสิ ท ธิ์ นที ป ระสิ ท ธิ พ ร
นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน ทาพิธีส่งมอบโครงการชลประทานขนาดเล็กฝายบ้านเลิงกะพงษ์ ม.6 ต.คลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กาแพงเพชร ให้แก่เทศบาลคลองลานพัฒนาและกลุ่มเกษตรกรตาบลคลองลานพัฒนา เพื่อใช้ประโยชน์และ
ดูแลบารุงรักษาร่วมกัน ระเบียบกรมชลประทาน ว่าด้วยการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
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ลงพื้นทีด่ กู ารปฏิบัติงาน โครงการหินชะโงก
วันพุธที่ 15 กุม ภาพัน ธ์ 2560 เวลา 10.00 น. ส านักงานชลประทานที่ 4 โดยนายสมชาย คงเมคี
ผู้อานวยการส่วนเครื่องจักรกล นายสอน ทองนิล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล และนายชุมแพ ชูชื่น หัวหน้าฝ่าย
ปฏิบัติการเครื่องจักรกลและยานพาหนะ เดินทางลงพื้นที่ดูการปฏิบัติง านโครงการระบบระบายน้าพร้อมอาคาร
ประกอบ โครงการปรับปรุงระบบระบายน้าโครงการหินชะโงก ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กาแพงเพชร

ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฯแม่ยม จ.แพร่
วันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. นายยงยส เนียมทรัพย์ ผู้อานวยการส่วนวิศวกรรม
พร้อมด้วยนายธวัช ชัยประสพ ผู้อานวยการโครงการชลประทานแพร่ นายกาญจน์ หมวกกุล ผู้อานวยการโครงการ
ส่ ง น้ าและบ ารุ ง รั ก ษาแม่ ย ม และเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง ร่ ว มประชุ ม ปั จ ฉิ ม นิ เ ทศผลการด าเนิ น งานโครงการ
“ศึกษาปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพโครงการส่งน้าและบารุง รักษาแม่ยม จ.แพร่ ” และเปิดรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนเกี่ยวกับการดาเนินโครงการฯ โดยมีคณะกรรมการดาเนินการจ้างที่ปรึกษาฯ สานักงานชลประทานที่ 4
และอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโรงแรม
น้าทอง อ.เมือง จ.แพร่
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โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชทีห่ ลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2560
วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อ้านวยการโครงการส่งน้้าและ
บ้ารุง รักษาท่ อทองแดง ร่ วมเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้้าและแผนการส่ง น้้าเพื่อ การเพาะปลู ก
ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ความรู้กับเกษตรกร ตามที่อ้าเภอเมืองก้าแพงเพชรได้ก้าหนดจัดหลักสูตรการจัดการ
เรี ย นรู้ โครงการปรั บ เปลี่ ย นการปลู ก ข้ า วไปปลู ก พื ช ที่ ห ลากหลาย ฤดู น าปรั ง ปี 2560 มี เ กษตรกรเข้ า ร่ ว มรั บ ฟั ง
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จ้านวน 215 ราย ณ ศาลาวัดบ่อสามแสน ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.ก้าแพงเพชร

ประชุมวางแผนการอบรม คสป.
วันอั ง คารที่ 28 กุมภาพัน ธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ส้านั กงานชลประทานที่ 4 โดยนายวิวั ฒน์ มณีอิ นทร์
ผู้ อ้ า นวยการส่ ว นแผนงาน ที่ ป รึ ก ษาคณะท้ า งานพั ฒ นากลยุ ท ธ์ ด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว มในงานชลประทาน พร้ อ มด้ ว ย
นายมีชัย ปฏิยุทธ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานสุโขทัย ประธานคณะท้างาน และคณะท้างาน ร่วมประชุม
ติดตาม และวางแผนการด้าเนินงาน ประจ้าปี 2560 เพื่อให้การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม เพื่อพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (คสป.) ของส้านักงานชลประทานที่ 4 ด้าเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย ณ ห้องประชุม KM ส้านักงานชลประทานที่ 4 จ.ก้าแพงเพชร
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ที่มา: นิตยสาร MOdermom
www.kapook.com

คณะผู้จัดทาจุลสารสานักงานชลประทานที่ 4

ที่ปรึกษา
นายอาจิตร์ สุวานิชวงศ์
นายชัยชาญ สังข์แก้ว
นางสุปรานี ภาวะโสภณ

ผู้อ้านวยการส้านักงานชลประทานที่ 4
รองผู้อ้านวยการส้านักงานชลประทานที่ 4
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

คณะผู้จัดทา
นางสาวชลิดา วงศ์ศา
นายรุ่งเพ็ชร ปานข้า
นายจีรพันธ์ สุดนาวา

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
นักจัดการงานทั่วไป

สนับสนุนข้อมูลโดย
คณะท้างานชุมชนนักปฏิบัติ (COP : Community of Practice) นักประชาสัมพันธ์ ส้านักงานชลประทานที่ 4

13

