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“ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอให้ทาหน้าที่เพื่อหน้าที่
อย่านึกถึงบาเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ให้มาก
ขอให้ถือว่าการทาหน้าที่ได้สมบูรณ์ เป็นทั้งรางวัล
และประโยชน์อย่างประเสริฐ จะทาให้บ้านเมืองไทย
ของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง
พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2533)

สารบัญ
 คณะนิสิตวิทยาลัยการชลประทาน ศึกษาดูงานฝายท่ากระดาน
 โครงการฯแม่ยม จัดประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC)
 ประชุม World Irrigation Forum ครั้งที่ 2
 ตรวจเยี่ยม จุดจาหน่ายขายข้าวช่วยชาวนา จ.กาแพงเพชร
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คณะนิสิตวิทยาลัยการชลประทาน ศึกษาดูงานฝายท่ากระดาน
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11.00 น. นายอาจิตร์ สุวานิชวงศ์ ผู้อานวยการสานักงาน
ชลประทานที่ 4 พร้อมด้วยนายชัยชาญ สังข์แก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทานฯ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง
ต้อนรับอาจารย์และคณะนิสิตจากวิทยาลัยการชลประทาน จานวน 100 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ปตร.ฝายท่ากระดาน
ต.ท่าขุนราม อ.เมือง จ.กาแพงเพชร ทั้งนี้ ผู้อานวยการสานักงานชลประทานที่ 4 ได้บรรยายประวัติของ ปตร.ฝายท่า
กระดาน นายประเสริฐ ล่าภากร วิศวกรชลประทานชานาญการ บรรยายสรุปงานก่อสร้าง เวลาต่อมานาคณะฯ ดูงาน
บริเวณอาคารหัวงาน โดยมีนายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อานวยการส่วนแผนงาน และนายยงยส เนียมทรัพย์ ผู้อานวยการ
ส่วนวิศวกรรม บรรยายให้ข้อมูลงานก่อสร้างและเทคนิคการออกแบบ
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โครงการฯแม่ยม จัดประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC)
วั น ที่ 3 พฤศจิ ก ายน 2559 เวลา 13.30 น. นายกาญจน์ หมวกกุ ล ผู้ อ้ า นวยการโครงการส่ ง น้้ า และ
บ้ารุงรักษาแม่ยม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) เพื่อเตรียมความพร้อมรับ
สถานการณ์ฤดูแล้ง ปี 2559 /2560 ซึ่งจะน้ามาสู่แนวทางการบริหารจัดการน้้าให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ในเขตโครงการฯ
โดยมีนายสุภวัฒน์ ศุภศิริ ประธานคณะกรรมการฯ นายสามารถ วงศ์ฉายา รองประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วย
คณะกรรมการจัดการชลประทาน หัวหน้ากลุ่ มผู้ใช้น้าชลประทาน ตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตัวแทน
จากหน่วยงานราชการ เข้าร่วมประชุม จ้านวน 90 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ส้านักงานเทศบาลต้าบลทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่

ประชุม World Irrigation Forum ครั้งที่ 2
วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559 นายอาจิตร์ สุวานิชวงศ์ ผู้อ้านวยการส้านักงานชลประทานที่ 4 พร้อมด้วย
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของส้านักฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม WIF2 และการประชุม IEC ครั้งที่ 67 ณ ศูนย์
ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชลประทานโลก ครั้งที่ 2 (The 2nd
World Irrigation Forum : WIF2) และการประชุมมนตรีฝ่ายบริหารระหว่างประเทศ ครั้งที่ 67 ซึ่งมีนายสัญชัย เกตุวรชัย
อธิบดีกรมชลประทาน และผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาประเทศทั้งในระดับรัฐมนตรี เจ้าหน้าที่ระดับสูง ผู้บริหารจาก
สถาบั น การศึ ก ษา นั ก วิ ช าการด้ า นน้้ า และชลประทาน ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนเข้ า ร่ ว มการประชุ ม ดั ง กล่ า ว โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาแนวทางการบริหารจัดการเพื่อสร้างความสมดุลระหว่ างน้้า อาหาร พลังงานระบบนิเวศ
พร้อมทั้งใช้ระบบชลประทานและการระบายน้้าเพื่อลดความยากจนและความหิวโหย ทั้งนี้ ส้านักงานชลประทานที่ 4
ร่วมกับ ส้านักงานชลประทานที่ 1 ,2 และ 3 จัดนิทรรศการที่ Booth หมายเลข 3C.9 และ 3C.10 จ้านวน 2 Booth
ในระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2559 ส้านักงานชลประทานที่ 4 ได้จัดนิทรรศการ จ้านวน 2 เรื่อง ดังนี้
1. นวัตกรรมฝายแกนดินเหนียวใต้พื้นทราย
2. ผลงานการป้องกันและบรรเทาภัยแล้งแบบบูรณาการ
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ตรวจเยี่ยม จุดจาหน่ายขายข้าวช่วยชาวนา จ.กาแพงเพชร
โครงการชลประทานกาแพงเพชร
วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12.30 น. นายอาจิตร์ สุวานิชวงศ์ ผู้อานวยการสานักงานชลประทานที่ 4
พร้อมด้วยคณะ เข้าตรวจเยี่ยมจุดจาหน่ายขายข้าวช่วยชาวนา ณ บริเวณริมแม่น้าปิงหน้าหน้าโครงการชลประทานกาแพงเพชร
อ.เมือง จ.กาแพงเพชร มีเกษตรกรนาข้าวสารหลายพันธุ์มาจาหน่ายให้เลือกซื้อ โดยร้านค้าสวัสดิการสานักงานชลประทานที่ 4
ร่วมกับโครงการชลประทานกาแพงเพชร ให้บริการตั้งจุดจาหน่ายข้าวสารช่วยชาวนา เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการกระจาย
ผลผลิตข้าวสารจากเกษตรกรถึงประชาชนโดยตรง ตามนโยบายของ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ทั้งนี้จะดาเนินการ ตั้งแต่วันที่ 14 – 18 พฤศจิกายน 2559
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ขายข้าวช่วยชาวนา
นายอาจิตร์ สุวานิชวงศ์ ผู้อานวยการสานักงานชลประทานที่ 4 ให้หน่วยงานในสังกัดดาเนินการตั้งจุดจาหน่าย
ข้าวสารช่วยชาวนา เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการกระจายผลผลิตข้าวสารจากเกษตรกรถึงประชาชนโดยตรง ตามนโยบาย
ของ พลเอก ฉัตรชั ย สาริกั ล ยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี การตั้งจุด ทั้งหมด 6 จุด ดัง นี้
1.โครงการชลประทานสุโขทัย 2.โครงการชลประทานตาก 3.โครงการชลประทานกาแพงเพชร 4.โครงการชลประทานแพร่
5.โครงการส่งน้าและบารุงรักษาแม่ยม 6.โครงการส่งน้าและบารุงรักษาสุโขทัย 7.โครงการส่งน้าและบารุงรักษาท่อทองแดง
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ติดตามการก่อสร้างสถานีสูบน้าโซล่าเซลล์บ้านนาบ่อค้าพร้อม
ระบบส่งน้า
วั น อั ง คารที่ 15 พฤศจิ ก ายน 2559 เวลา 10.00 น. นายอาจิ ต ร์ สุ ว านิ ช วงศ์ ผู้ อ านวยการส านั ก งาน
ชลประทานที่ 4 พร้อมด้วยนายยงยส เนียมทรัพย์ ผู้อานวยการส่วนวิศวกรรม นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อานวยการ
โครงการก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการสถานีสูบน้าโซล่าเซลล์บ้าน
นาบ่อคาพร้อมระบบส่งน้า ณ บ้านนาบ่อคา ม.1 ต.นาบ่อคา อ.เมือง จ.กาแพงเพชร เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตาม
แผนที่วางไว้

ผคป.สุโขทัย ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวจากช่อง 3
เรื่อง การขายข้าวเพื่อช่วยเหลือชาวนา
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. สานักงานชลประทานที่ 4 โดยนายมงคล สุภากาย ผู้อานวยการ
โครงการชลประทานสุโขทัย ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว จากสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ถึงเรื่อง การขายข้าวเพื่อ
ช่วยเหลือ ชาวนา โดยเปิดจุ ดจาหน่า ยข้าวสารช่วยชาวนาตามนโยบายที่พ ลเอก ฉัต รชัย สา ริกัลยะ รั ฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้นาข้าวสารจากสมาชิกสหกรณ์นิคมสวรรคโลก จากัด ที่ผลิตเองแปรรูปเพื่อเป็นอีกหนึ่ง
ช่องทางในการกระจายผลผลิตข้าวสารจากเกษตรกรถึงประชาชนโดยตรงมาจาหน่าย โดยจัดจาหน่ายข้าวสารหอมปทุม
100% และข้าวสารขาว 5% ตั้งแต่วันที่ 16 – 30 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณหน้าโครงการชลประทานสุโขทัย
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ต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจาก ACTEC
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00 น. สานักงานชลประทานที่ 4 โดยนายมงคล สุภากาย
ผู้อ านวยการโครงการชลประทานสุโ ขทั ย และนายบุญ ธรรม ปานเปี่ย มโภช ผู้ อ านวยการส่ ว นบริ หารจั ด การน้าและ
บารุงรักษา พร้อมด้วย นายสุทธิชัย ไพรสันต์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้าและปรับปรุงระบบชลประทาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
ร่วมต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจาก Advanced construction Technology Center (ACTEC) แห่งประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเข้า
เยี่ยมคานับผู้อานวยการโครงการชลประทานสุโขทัย และหารือในหัวข้อ “Meeting about Inspection Flooding Area
in Sukhothai” ณ ห้องประชุมโทรมาตร โครงการชลประทานสุโขทัย

คณะ ACTEC ลงพืนที่ศึกษาดูงานในพืนที่น้าท่วม
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. สานักงานชลประทานที่ 4 โดยนายมงคล สุภากาย
ผู้อานวยการโครงการชลประทานสุโขทัย นายบุญฤทธิ์ ปรางจันทร์ หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงบารุงรักษา สานักงานชลประทาน
ที่ 4 พร้อมด้วยนายพิเชฐ ไทยกล้า นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง นาคณะผู้เชี่ยวชาญจาก
Advanced constructoin Technology Center (ACTEC) แห่งประเทศญี่ปุ่น เดินทางลงพื้นที่ จ.สุโขทัย เพื่อศึกษาดู
งานในพื้นที่น้าท่วม ได้แก่ บริเวณประตูระบายน้าแม่น้ายม (บ้านหาดสะพานจันทร์) ,ประตูระบายน้าคลองหกบาท ,อาคาร
บังคับน้าคลองตาดิน ,โครงการทุ่งทะเลหลวง (แก้มลิง) ,โครงการประตูระบายน้าบ้านยางซ้าย ,ประตูระบายน้าปากพระ
ทั้งนี้ทางคณะผู้เชี่ยวชาญฯ ให้ความสนใจในการลงพื้นที่ศึกษาดูงานในพื้นที่น้าท่วมครั้งนี้ เป็นอย่างมาก
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รวมพลังแห่งความภักดี
วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 สานักงานชลประทานที่ 4 จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี ”
เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมราลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้าย
วันพระราชสมภพปีที่ 89 โดยการทาความดีด้วยวาจา การทาความดีด้วยใจ ณ สานักงานชลประทานที่ 4 จ.กาแพงเพชร
เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธง นายอาจิตร์ สุวานิชวงศ์ ผู้อานวยการสานักงานชลประทานที่ 4 เป็นประธานในพิธี
กิจกรรมการทาความดีด้วยวาจา โดยมีคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสานักงานชลประทานที่ 4 และโครงการ
ก่อสร้าง ร่วมกิจกรรมการทาความดีด้วยวาจา โดยร่วมร้องเพลงชาติ ยืนสงบนิ่ง (89 วินาที) ถวายสัตย์ปฏิญาณตน
เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เพื่อแสดงความจงรักภักดี และราลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณที่ได้ปกเกล้าปกกระหม่อมให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่พสกนิกร
ชาวไทย อีกทั้งบันดาลให้เกิดการพัฒนาประเทศในทุกด้าน ตลอดมาเป็นเวลา 70 ปี แม้บัดนี้จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว
แต่ก็ยังทรงสถิตอยู่ในใจของปวงประชาชนชาวไทยด้วยความวิปโยคอาลัยอย่างไม่มีวันลืมเลือน ณ วาระนี้ซึ้งปกติเคย
เปล่งสัจวาจา ถวายพระพรชัยมงคลเสมอมา จึงขอตั้งสัตยาธิษฐานถวายสัตย์ปฏิญาณเป็น เครื่องบูชาพระมหากรุณาธิคุณ
อย่างหาที่สุ ดมิได้ เพื่ อแสดงถึงความจงรั กภักดี จะปฏิบัติตามหน้าที่พลเมื อง เคารพกฎหมาย รัก ษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รักษาพัฒนาประเทศ จะเป็นคนดี มีคุณธรรม ร่วมกันนาพาประเทศชาติไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน ต่อจากนั้นร่วม
ร้องเพลงจาขึ้นใจ เพลงพ่อแห่งแผ่นดิน เพลงสรรเสริญพระบารมี และในเวลา 09.39 น. ณ ห้องประชุมนาคี ร่วมกัน
ทากิจกรรมการทาความดีด้วยใจ โดยจัดพิธีสงฆ์ สวดมนต์ ไหว้พระ ฟังธรรม นั่งทาสมาธิ และแผ่เมตตา ทั้งนี้ในส่วนของ
หน่ว ยงานในสั ง กั ด ได้ ร่ วมกั นจั ดกิ จ กรรมรวมพลั งแห่ง ความภั กดี ดั งนี้ 1.โครงการชลประทานสุ โ ขทัย 2.โครงการ
ชลประทานตาก 3.โครงการชลประทานกาแพงเพชร 4.โครงการชลประทานแพร่ 5.โครงการส่งน้าและบารุงรักษาแม่ยม
6.โครงการส่งน้าและบารุงรักษาสุโขทัย 7.โครงการส่งน้าและบารุงรักษาท่อทองแดง
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หารือเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. นายชัยชาญ สังข์แก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม
ชลประทานฯ พร้ อ มด้ ว ยผู้ อ านวยการส่ ว นแผนงาน ผู้ อ านวยการส่ ว นวิ ศ วกรรม ผู้ อ านวยการส่ ว นเครื่ อ งจั ก รกล
ผู้อ านวยการโครงการก่ อ สร้ า ง และเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง ร่ ว มประชุ ม ณ ห้ อ งประชุ ม ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นวิ ศ วกรรม
ชลประทานฯ เพื่อหารือเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช
ดาเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จ.ตาก ในช่วงเดือนธันวาคม 2559 โดยส่วนวิศวกรรมได้นาเสนอแผนที่ใน
การเดินทาง และที่ประชุมได้เตรียมจัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจาจุด ยานพาหนะ พนักงานขับรถยนต์ และที่พัก
ในเบื้องต้นก่อนจะมีหมายกาหนดการจริงแจ้งมา

หารือโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ประชารัฐ
วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 น. สานักงานชลประทานที่ 4 โดยนายบุญธรรม ปานเปี่ยมโภช
ผู้อานวยการส่วนบริหารจัดการน้าและบารุงรักษา พร้อมด้วยนายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาท่อทองแดง และเจ้าหน้าที่ส่วนแผนงาน ส่วนบริหารจัดการน้าและบารุงรักษา โครงการชลประทาน โครงการ
ส่งน้าและบารุงรักษา ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือเกี่ ยวกับโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ประชารัฐในเขต
พื้นที่รับผิดชอบของสานักงานชลประทานที่ 4 ณ ห้องประชุม ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้า สานักงาน
ชลประทานที่ 4 จ.กาแพงเพชร
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กิจกรรมการออกกาลังกาย
นายอาจิต ร์ สุวานิชวงศ์ ผู้อ้ านวยการส้านัก งานชลประทานที่ 4 น้าคณะผู้ บริหาร เจ้ าหน้าที่ และครอบครั ว
ร่วมกิจกรรมการออกก้าลังกาย แบ่งเป็น 6 ประเภท ประกอบด้วย เต้นแอโรบิค เดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน แบดมินตัน และออก
ก้าลังกายด้วยเครื่องออกก้าลังกาย ณ ลานเอนกประสงค์ ข้างสระเก็บน้้านาคาเดโช ส้านักงานชลประทานที่ 4 อ.เมือง
จ.ก้าแพงเพชร ทั้งนี้เป็นไปตามข้อสั่งการของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ออกก้าลังกายทุกวันพุธ โดย
เริ่มตั้งแต่วันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป ในเวลา 15.00 - 16.30 น. และสอดคล้องตามแผนกลยุทธ์
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมชลประทาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2561 ด้านสุขภาพ (Happy
Body) เพื่อให้บุคลากรตื่นตัวในการท้างาน ตลอดจนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี ทั้งนี้หน่วยงานในสังกัดประกอบด้วย
1.โครงการชลประทานสุโขทัย 2.โครงการชลประทานตาก 3.โครงการชลประทานก้าแพงเพชร 4.โครงการชลประทานแพร่
5.โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาสุโขทัย 6.โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาแม่ยม 7.โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่อทองแดง
ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมออกก้าลังโดยพร้อมเพียงกัน
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สาระน่ารู้
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ที่มา: ส่วนบริหารจัดการน้าและบ้ารุงรักษา
ส้านักงานชลประทานที่ 4

คณะผู้จัดทาจุลสารสานักงานชลประทานที่ 4

ที่ปรึกษา
นายอาจิตร์ สุวานิชวงศ์
นายชัยชาญ สังข์แก้ว
นางสุปรานี ภาวะโสภณ
คณะผู้จัดทา
นางสาวชลิดา วงศ์ศา
นายรุ่งเพ็ชร ปานขา
นายจีรพันธ์ สุดนาวา

ผู้อานวยการสานักงานชลประทานที่ 4
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน
(ด้านการพัฒนาแหล่งน้าและจัดการน้าในพื้นที่ลุ่มน้าสานักงานชลประทานที่ 4)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
นักจัดการงานทั่วไป

สนับสนุนข้อมูลโดย
คณะทางานชุมชนนักปฏิบัติ (COP : Community of Practice) นักประชาสัมพันธ์ สานักงานชลประทานที่ 4
ฝ่ายประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้า ส่วนบริหารจัดการน้าและบารุงรักษา
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งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่ายบริหารทั่วไป สานักงานชลประทานที่ 4
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
250 ม.3 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
http://irrigation.rid.go.th/rid4/โทร.0 55710047-8 ต่อ 164

