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สารบัญ
 พิธีบาเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50วัน)
 ทาบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 9 รูป
 บรรยายสรุปข้อมูลโครงการปรับปรุงคลองชักน้าแม่น้ายมฝั่งขวา
 กิจกรรมการออกกาลังกาย
 แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ จ.สุโขทัย ในฤดูแล้ง
 ปฐมนิเทศโครงการศึกษาทบทวนการเพิ่มปริมาณน้าต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล
 ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดาเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จ.ตาก
 โครงการชลประทานตาก ลงพื้นที่ศึกษาข้อเท็จจริงร่วมกับผู้นาท้องถิ่น
 โครงการส่งน้าและบารุงรักษาท่อทองแดง ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
 โครงการชลประทานสุโขทัยจัดโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามนโยบาย
 ซักซ้อมความเข้าใจการลา (E-leave)
 ประชุมสานักงานชลประทานที่ 4 ครั้งที่ 12/2559
 ประชุมเตรียมการปฏิบัติโครงการบางระกาโมเดล 60
 โครงการชลประทานแพร่ ให้สัมภาษณ์นักข่าว
 เล่าข่าวชลประทาน
 การจัดการความรู้ (KM : Knowledge Management)

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

งานใดๆก็ตาม ถ้าไม่ทาด้วยใจและด้วยอาการที่สงบสารวม ความรีบร้อน ฟุ้งซ่าน หลงผิด และอคติ ทุกๆอย่าง
ก็จะเข้าปิดบังหนทางที่จะนาปัญญามาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพจนหมดสิ้น และเมื่อนาปัญญามาใช้ไม่ได้ ก็ยากที่จะ
ทางานให้ถูกต้องได้ ความผิดพลาดและความเสียหายนานาประการก็อยู่ในวิสัยที่จะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ณ สวนอัมพร วันอังคาร ที่ 27 มิถุนายน 2521

พิธบี าเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50วัน)
วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 10.30 น. สานักงานชลประทานที่ 4 โดยโครงการก่อสร้าง
จัดพิธีบาเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช
และแสดงความอาลัย สานึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ณ วัดพระบรมธาตุนครชุม อ.เมือง จ.กาแพงเพชร
โดยมี นายอาจิตร์ สุวานิชวงศ์ ผู้อานวยการสานักงานชลประทานที่ 4 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่
เข้าร่วม จานวน กว่า 200 คน

1

ทาบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 9 รูป
วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2559 สานักงานชลประทานที่ 4 โดยนายชัยชาญ สังข์แก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม
ชลประทานฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมกับประชาชน ทาบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ จานวน 9 รูป
และถวายมุทิตาสักการะ อายุวั ฒนมงคล ครบรอบ 80 ปี หลวงพ่อแป๊ะ (พจนา) รตนธมฺโ ม ณ วัด ภาวนาเขานิย ม
ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กาแพงเพชร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและเป็นการเสริมสร้างความผาสุกให้กับ
บุคลากรภายในหน่วยงาน

2

บรรยายสรุปข้อมูลโครงการปรับปรุงคลองชักน้าแม่น้ายมฝั่งขวา
โครงการชลประทานสุโขทัย
วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายอาจิตร์ สุวานิชวงศ์ ผู้อานวยการสานักงานชลประทานที่ 4
นายมงคล สุภากาย ผู้อานวยการโครงการชลประทานสุโขทัย นายยงยส เนียมทรัพย์ ผู้อานวยการส่วนวิศวกรรม บรรยาย
สรุ ป ข้ อ มู ล โครงการปรั บ ปรุ ง คลองชั ก น้ าแม่ น้ ายมฝั่ ง ขวาความยาว 44 กิ โ ลเมตร เพื่ อ ให้ ส ามารถระบายน้ าได้
100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งอยู่ในเขตความรับผิดชอบสานักงานชลประทานที่ 4 โดยมีนายวชิระ เอี่ยมละออ
ผู้อานวยการสานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 และ พ.อ.สุชาติ พุ่มสุวรรณ ผบ. ส่วนแยก บชร.3 ผู้แทนจาก
กองกาลังทหาร และผู้เกี่ยวข้องเข้ารับฟังการบรรยายและหารือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทาแผนงานก่อสร้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานสุโขทัย อ.เมือง จ.สุโขทัย

3

กิจกรรมการออกกาลังกาย
สุขภาพกายและจิตที่ดี
สานักงานชลประทานที่ 4 นาโดยนายอาจิตร์ สุวานิชวงศ์ ผู้อานวยการสานักงานชลประทานที่ 4 นาคณะผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่และครอบครัว ร่วมกิจกรรมการออกกาลัง กาย แบ่ง เป็น 6 ประเภท ประกอบด้วย เต้นแอโรบิค เดิน วิ่ง ปั่น
จัก รยาน แบดมิ นตั น และออกก าลัง กายด้ว ยเครื่ องออกก าลั ง กาย ณ ลานเอนกประสงค์ ข้า งสระเก็ บ น้ านาคาเดโช
สานักงานชลประทานที่ 4 อ.เมือง จ.กาแพงเพชร ทั้งนี้เป็นไปตามข้อสั่งการของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ให้ออกกาลัง กายทุ กวัน พุธ โดยเริ่ม ตั้ งแต่วัน พุธ ที่ 30 พฤศจิ กายน 2559 เป็ นต้น ไป ในเวลา 15.00 - 16.30 น.
และสอดคล้ อ งตามแผนกลยุ ท ธ์ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของบุ ค ลากรกรมชลประทาน ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ.2559-2561 ด้านสุขภาพ (Happy Body) เพื่อให้บุคลากรตื่นตัวในการทางาน ตลอดจนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี

4

แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ จ.สุโขทัย ในฤดูแล้ง
วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น. นายอาจิตร์ สุวานิชวงศ์ ผู้อานวยการสานักงานชลประทานที่ 4
พร้อ มด้ วยนายบุญธรรม ปานเปี่ย มโภช ผู้อ านวยการส่ วนบริห ารจัดการน้าและบารุ ง รั กษา นายวิ วัฒ น์ มณีอิ นทร์
ผู้อานวยการส่วนแผนงาน และนายมงคล สุภากาย ผู้อานวยการโครงการชลประทานสุโขทัย พร้อมเจ้าหน้า ที่ผู้เกี่ยวข้อง
เข้าร่ วมประชุ มหารื อแนวทางการบริห ารจั ดการน้าพื้นที่ จ.สุ โขทั ย ในช่วงฤดูแ ล้ง 2559/2560 และข้อมู ลการ
ดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/งบประมาณในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้าในพื้นที่ลุ่มน้ายมน่าน
ประจ าปี 2560 พร้อ มทั้ งปั ญ หาอุป สรรคการบริ ห ารจัด การน้ าในห้ว งที่ ผ่า นมา โดยมีพ ลตรี ทรงวุ ฒิ จิ ตตานนท์
ผู้บัญ ชาการกองกาลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในการประชุม และเจ้าหน้าที่สานักงาน
ประสานงานโครงการบริหารจัดการน้าพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานสุโขทัย อ.เมือง
จ.สุโขทัย

ปฐมนิเทศโครงการศึกษาทบทวนการเพิ่มปริมาณน้าต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล
วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายสมเกียรติ ประจาวงษ์ รองอธิบดี กรมชลประทาน
พร้อมด้วยนายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อานวยการโครงการชลประทานตาก สานักงานชลประทานที่ 4 ร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และราษฎร ประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาทบทวนการเพิ่มปริมาณน้าต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล เพื่อแก้ไ ข
ปัญหาภัยแล้ง พื้นที่ จ.ตาก จ.แม่ฮ่องสอน จ.เชียงใหม่ รวมทั้งสามารถช่วยแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้าใน
ลุ่มน้าเจ้าพระยาตอน ล่าง โดยมีนายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจัง หวัดตาก เป็นประธานเปิดการประชุม
ณ ห้องประชุมที่ว่าการ อ.แม่ระมาด จ.ตาก

5
0

ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
วันที่ 18 ธันวาคม 2559 เวลา 14.30 น. นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. เป็นประธานการประชุม
เตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีหมายกาหนดการเสด็จพระราชดาเนิน
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จ.ตาก โดยมีนายโสภณ ธรรมรักษา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุม
การก่อสร้าง) กรมชลประทาน นายอาจิตร์ สุวานิชวงศ์ ผู้อานวยการสานักงานชลประทานที่ 4 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ของ
กรมชลประทาน สานักงาน กปร. กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ ร่วมประชุม ณ ฝ่ายส่งน้าและ
บารุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานตาก อ.แม่สอด จ.ตาก
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
เสด็จพระราชดาเนินปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจในพืน้ ที่ จ.ตาก

เมื่อระหว่างวันที่ 19 – 22 ธันวาคม 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช
ดาเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จ.ตาก โดยมี นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นายโสภณ ธรรมรักษา
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) กรมชลประทาน นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง ผู้อานวยการกอง
ประสานงานโครงการพระราชดาริ นายอาจิตร์ สุวานิชวงศ์ ผู้อานวยการสานักงานชลประทานที่ 4 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่
กรมชลประทาน และเจ้าหน้าที่สานัก งาน กปร. เฝ้ารับเสด็จฯ ตามหมายกาหนดการที่ทรงพระราชดาเนินไปทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจ
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โครงการชลประทานตาก ลงพื้นทีศ่ กึ ษาข้อเท็จจริงร่วมกับผู้นาท้องถิน่
วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. สานักงานชลประทานที่ 4 โดยนายดุสิต แสงสุคนธ์
ผู้อานวยการโครงการชลประทานตาก นายสุชกร สมวันดี วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ และนายมนัส พงษ์เม่น ช่างฝีมือ
โรงงาน ช3 ลงพื้นที่ศึกษาข้อเท็จจริงร่วมกับผู้นาท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญ หาทางผันน้าเข้าอ่างห้วยเดื่ออันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ บ้านใหม่สามัคคี ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก โดยในปีนี้มีน้าเพียง 5% และอ่างเก็บน้าใกล้เคียงมีน้า
มากกว่า 70-80% พื้นที่รับน้ามีพอสมควร จึงได้ศึกษาข้อเท็จจริงหาทางน้าจากลาห้วยข้างเคียงผันลงไปช่วยในปีแรก
และนาน้าจากฤดูฝนในปีหน้า วางระบบชั่วคราวไปช่วยเสริม และในระยะยาวจะใช้ ระบบอ่างเชื่อมโยงกันทั้ง หมด
เรียกว่าระบบอ่างฯพวง

โครงการส่งน้าและบารุงรักษาท่อทองแดง ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 15.00 น. สานักงานชลประทานที่ 4 โดยนายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์
ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษาท่อทองแดง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเขื่อนภูมิพล และนิตยสาร
Advanced Thailand Geographic นาโดยคุณฉลอง ปุระชะตะ ผู้ประสานงานเขื่อนภูมิพลเข้าศึกษาดูงานโครงการ
ส่งน้าและบารุงรักษาท่อทองแดง และการบริหารจัดการน้าของโครงการฯ ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้าและบารุงรักษา
ท่อทองแดง
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โครงการชลประทานสุโขทัยจัดโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามนโยบาย
รัฐบาล

วันที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. สานักงานชลประทานที่ 4 โดยนายมงคล สุภากาย ผู้อานวยการ
โครงการชลประทานสุโขทัย นายสุทธิชัย ไพรสันต์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้าและปรับปรุงระบบชลประทาน นายสาราญ เขียวสาริด
หัวหน้าฝ่ายส่งน้าและบารุงรักษาที่ 1 จัดโครงการศึกษาดูง านแปลงต้นแบบ/ศูนย์เรียนรู้ของเกษตรกร เข้าร่วมโครงการ
เกษตรทฤษฎีใหม่ ในเขตพื้นที่ อ.กงไกรลาศ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการดาเนินงานตามแนว
ทฤษฎีใหม่ และนาความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการดาเนินกิจกรรมทางการเกษตรในพื้นที่ของตนเองตามความเหมาะสม
โดยมีเกษตรกรในพื้นที่ เข้าร่วมทั้งสิ้น 88 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (นายสุทิน ทองเอ็ม) บ้านเลขที่ 65
ม.3 ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย และเวลา 10.30 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(นางกฐิน แสงมี) เลขที่ 45/2 หมู่ที่ 8 ต.ไกรนอก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

ซักซ้อมความเข้าใจการลา (E-leave)
วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. สานักงานชลประทานที่ 4 โดยนางสุปรานี ภาวะโสภณ หัวหน้าฝ่าย
บริหารทั่วไป เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจ การใช้ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ (E-leave) ของข้าราชการ
ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ โดยมีนางสาวณัฐพร มหาวรรณ หัวหน้างานบริหารบุคคลและสวัสดิการ เป็นผู้บรรยาย
ซึ่ง มีเ จ้ าหน้ าที่ จ ากฝ่ ายบริ ห ารทั่ วไป ส่ ว น และโครงการ เข้า ร่ วมรั บฟั ง เพื่ อใช้ การลาด้ วยระบบการลาอิเ ล็ กทรอนิ ก ส์
(E-leave) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ระบบฯ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
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ประชุมสานักงานชลประทานที่ 4 ครั้งที่ 12/2559
วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายอาจิตร์ สุวานิชวงศ์ ผู้อานวยการสานักงานชลประทานที่ 4
เป็นประธานการประชุมสานักฯ ครั้งที่ 12/2559 ณ ห้องประชุมนาคา โดยมี นายชัยชาญ สังข์แก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้าน
วิศวกรรมชลประทานฯ พร้อมด้วยผู้อานวยการส่วน ผู้อานวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือการปฏิบัติงาน ติดตามการดาเนินงาน รายงานการดาเนินงาน การจัดกา รความรู้
และการนาเสนอเรื่องเด่นและสิ่งที่เป็นประโยชน์ เรื่อง 50 มารยาทสังคมพื้นฐาน โดยโครงการชลประทานกาแพงเพชร

ประชุมเตรียมการปฏิบตั ิโครงการบางระกาโมเดล 60
วันพุธ ที่ 28 ธั นวาคม 2559 เวลา 10.00 น. สานักงานชลประทานที่ 4 โดยนายยงยส เนียมทรัพ ย์
ผู้อานวยการส่วนวิศวกรรม เข้าร่วมประชุมเตรียมการปฏิบัติโครงการบางระกาโมเดล 60 โดยมี รองแม่ทัพภาคที่ 3
เป็นประธาน เพื่อให้ก ารจัดทาโครงการบริห ารจัดการน้ าและชุมชนมีส่วนร่วมในทุ่ง หน่วงน้ าบางระกาในขั้นต่อไปมี
ความสุขสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมคชรัตน์ 2 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 จ.พิษณุโลก
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โครงการชลประทานแพร่ ให้สัมภาษณ์นกั ข่าว
วัน พฤหัส บดี ที่ 29 ธัน วาคม 2559 เวลา 13.00 น. สานัก งานชลประทานที่ 4 โดยนายธวั ช ชั ยประสพ
ผู้อานวยการโครงการชลประทานแพร่ ให้ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย (NBT) เข้าพบเพื่อสัมภาษณ์และขอข้อมูล
โครงการอ่างเก็บน้าแม่สอง อันเนื่องมาจากพระราชดาริ เพื่อนาไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึง วัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ของอ่างเก็บน้าแม่สอง ให้ประชาชนได้ทราบต่อไป

เล่าข่าวชลประทาน
วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559 สานักงานชลประทานที่ 4 โดยนายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อานวยการโครงการส่งน้า
และบารุ ง รัก ษาท่ อทองแดง ร่วมสนทนาในรายการวิ ทยุ “เล่า ข่าวชลประทาน”ในหั วข้อ การบริห ารจัดการน้ าฤดู แล้ ง
ปี 2559/2560 ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาแพงเพชร คลื่ น FM 97.75 MHz. ทุกวัน
ศุกร์สุดท้ายของเดือน ในเวลา 09.10 – 10.00 น. โดยมีนางสาวชลิดา วงศ์ศา หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
เป็นผู้ดาเนินรายการ
นายอนั นต์ โฆษิต พิ พัฒ น์ ได้ก ล่ าวถึ งพื้ นที่ ค วามรับ ผิด ชอบในการบริห ารจั ดการน้ าของจั ง หวั ด กาแพงเพชร
สถานการณ์น้าปัจจุบันในเขื่อนภูมิพลและในพื้นที่ จ.กาแพงเพชร การบริหารจัดการน้าในพื้นที่ พร้อมทั้งมีการสร้างความ
เข้ า ใจ ให้ กั บ เกษตรกรผ่ า นช่ อ งทางต่ า งๆ ทั้ ง นี้ นางสาวชลิ ด า วงศ์ ศ าได้ ป ระชาสั ม พั น ธ์ บ ทความจากหนั ง สื อ
“อัครมหาราชาภูมิพล กับงานชลประทาน” ตอน พระราชกรณียกิจสมสง่าพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างที่ดาเนินการในพื้นที่ จ.กาแพงเพชร
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การจัดการความรู้ (KM : Knowledge Management)
(KM Action Plan 2016)
วันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. สานักงานชลประทานที่ 4 โดยนายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อานวยการส่วนแผนงาน
ประธานคณะทางานจัดการความรู้และกลั่นกรององค์ความรู้พร้อมด้วยคณะทางาน ร่วมประชุมด้านการจัดการความรู้และ
กลั่นกรององค์ความรู้ เพื่อถอดบทเรียนการจัดการความรู้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ( KM Action Plan 2016 )
และร่วมพิจารณาแนวทางจัดการความรู้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ( KM Action Plan 2016 ) ณ ห้องการจัดการความรู้
( KM) สานักงานชลประทานที่ 4
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คณะผู้จัดทาจุลสารสานักงานชลประทานที่ 4

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

ผู้อานวยการสานักงานชลประทานที่ 4
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน
(ด้านการพัฒนาแหล่งน้าและจัดการน้าในพื้นที่ลุ่มน้าสานักงานชลประทานที่ 4)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
นักจัดการงานทั่วไป

สนับสนุนข้อมูลโดย
คณะทางานชุมชนนักปฏิบัติ (COP : Community of Practice) นักประชาสัมพันธ์ สานักงานชลประทานที่ 4

13

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่ายบริหารทั่วไป สานักงานชลประทานที่ 4
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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