
"8u5fnsn::>ltJ /\l~il,J\'~S;~\ 
*':'-'- ~ ~ 

a.,unuSmS'iJ(ijmSU>lIW"'~I\{ljnfJ1!ti
 

..I '
 LfA)
n 'Sc.lJ8 1l•••••••••••• 

::>U...t &O~~~n.....•.•........••...........••.•••...•.•...•~.
 

IJ81 . 

m11J11"n11 ~j.y.~~j.Y.~>~1!1.~.!!.TI:!~._<!'.~ ..~I~.~~.~.~ !~m~~.~.~~~,~~JY.ll~ ..9:::~.ffi.~~:.~~.~~:~ _ . 

~ ~_~y.:.!l~!....~ ,................................................. 1'tJ~ ..~~ ;,.O'1.J!.J.~ !P.,~«.st _, .. 
ell 
L1e-a _J!.~.~.~.?J.1~J.~.~.11.Y..~~.~.1~;.!~'l}t , :, _., , , . 

L~fJU ~a1u'Jvn1'S~h,jn n~-3 auttJ n~2-J 

~12-J;1i't1,rfH1U'l1~\J'3~'VI1'L1vi Gl(ri 1fl~1L il'LI n1~'U~'Vl1~'VIi'.... V1n~,f1 fl1fJt,r1ivvr~,j 
n'32-J'l1~\J'3~'VI1~ "n'32-J'l1~'lJ~~'VI1ULtJU~-3f'in~tI1~1Un1'3-nfUU1LL'Vlfi·:ni1LL~~'U~'Vl1'3~~n1'3J1m.h~\l·HlJ1 rnr 1~ 
ijvfU~"tI"\J~t'VI1U ~~'uri1~'U Gl tu GlO 'lla~1fln" ijnf\)n~~2-J~1'lJn1~-nfU'lJ1LL'Vl~~,f1LL"~'U~~l"f~'''n1's,f1V1~1fJ 
.. t.r ~ OJ... '"''1''''' . '.1 ~ OJ .. ~~ w ..1mJn,,2-J U'Vi'lJ'VI~12.\'l~V11V1"t11VLLVI'lJfl1f1 ~~ 'l~ V1'lfl'VI1'J1~ft1~'ll1'Jft1~ u~::'l11,,1I'W'lJ5 lJ'VI c£ Q'U'U'VI lelm 

'lJ'~~hL~~'LIn'lJfJ1fJ'lJ - 6'lJ'J1R1J l!lll:!tgj L~mNf)LLYi~,j11a1'3 t'lJi\JLL'U'U,j11f11~ fl1~n'l tm-3n1~ U.N'lJ~1'L1 
• PI.I "'..I.. ., t or ..I" '" \,J ~ 

~i\ m,.f11L14'lJ.:I1'lJ~~ u7~'VI1'lJLLiU~~1'lJ~U 'I 'VILmJ'J"tI~-:r 'lJL"tIIJ1'W'U",,1'lJn~1'U'Ylg'\\J~::'YI1'lJ'YI GlW ~12.\l"Hl "11'lJ 

1'Vlfl(;llfl~ http://irrigation.rid.go.th/rid17/RJD17-TH/Journal.html ,r'lJ 

~~ L~VU1l1Liiat'lJ,.~ii'l1"W1 LL~~,ht'!l1~2.\iull";L ~1V1U1m 'lJ~-3ti(;l'V1~1tJ~a 1tJ 

.s.> 
(U1fJ~fl~ Vl'W6Lfll'f1) 

~~."tI'l.J.Gl(ri 

L~(J'W t-Jel.~'d'W, t:Jel1.J .rna, N'IJ.el'W. 

b~B1th(9)'Vl'S1tl Lb~~Ul~'lJ1«~~'W€l ~'Vl'S1'U~dn'W 

~~n-
('W1CJ'VlB.:Jbum f)~.:J~'W'Vl1)
 

t-J6'l.'IJel.
 

http:9:::~.ffi
http:n.....�.�........��...........��.���...�.�...�


 

 

วารสารข่าวประชาสมัพันธ ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 23 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2557 

คณะท างานประชาสมัพันธ์ สชป.17 http://irrigation.rid.go.th/rid17 

http://irrigation.rid.go.th/rid17/


 

 

 เรื่อง             หน้า 
 

หมวด 1 ข่าวสารทั่วไป 
 - ปัตตานี : ประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยฯ   1 
  - ยะลา :  รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วมในประเทศมาเลเซีย      1 
  - นราธิวาส : ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วมในประเทศมาเลเซีย       1 

หมวด 2 รอบร้ัว สชป.17  
  - ส านักชลประทานที่ 17 : ยุวชลกร “ร.ร.พิระยานาวิน คลองหินวิทยา”      2 
 - ส านักชลประทานที่ 17 : ยุวชลกร “ร.ร.ธรรมพิทยาคาร”        3 
 - ส านักชลประทานที่ 17 : ยุวชลกร “ร.ร.ศาสน์อิสลาม (กะลาพอ)”       4 
 - ส านักชลประทานที่ 17 : งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ        5 
 - โครงการชลประทานยะลา : จังหวัดเคลื่อนที่ประจ าเดือนกันยายน      7 
 - ส านักชลประทานที่ 17 : รับเสด็จฯ งานของดีเมืองนรา        8 
 - ส านักชลประทานที่ 17 : การแข่งขันเรือกอและ เรือยอกองฯ ชิงถ้วยพระราชทาน    9 
 - โครงการชลประทานยะลา : วางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช       10 
 - ส านักชลประทานที่ 17 : สรรหาประธานกรรมการ คณะกรรมฯ สหกรณ์ออมทรัพย์    11 
 - ส านักชลประทานที่ 17 : ส านักชลประทานที่ 17 ต้อนรับ ผส.ชป.17      12 
 - ส านักชลประทานที่ 17 : เทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช "เย็นศิระเพราะพระบริบาล”   13 
 - ส านักชลประทานที่ 17 : ประชุมหารือการบริหารจัดการน้ าพรุโต๊ะแดง พรุบาเจาะไม้แก้น   14 
 - ส านักชลประทานที่ 17 : ผบร.ชป.17 ติดตามสถานการณ์น้ าสะพานลันตู     15 
 - ส านักชลประทานที่ 17 : ผส.ชป.17 ติดตามสถานการณ์น้ า        16 
 - ส านักชลประทานที่ 17 : ผส.ชป.17 ติดตามสถานการณ์น้ า อาคารบังคับน้ ากลางคลองมูโนะ   17 
 - ส านักชลประทานที่ 17 : กีฬาสีกรมชลประทาน         18 
 - ส านักชลประทานที่ 17 : ผส.ชป.17 ติดตามสถานการณ์น้ า เขตพื้นที่ลุ่มน้ าปัตตานี    19 
 - ส านักชลประทานที่ 17 : ผส.ชป.17 ติดตามสถานการณ์น้ า ทรบ.ปากคลองปาเสมัส    20 
 - ส านักชลประทานที่ 17 : ผส.ชป.17 ติดตามสถานการณ์น้ าบริเวณ แนวคันกันน้ าแม่น้ าโก-ลก   21 
 - โครงการชลประทานนราธิวาส : ด้วยความห่วงใย จากใจชลประทาน     22 
 - ส านักชลประทานที่ 17 : ประชุมติดตามสถานการณ์น้ า        23 
 - ส านักชลประทานที่ 17 : แจกถุงธารน้ าใจส านักทรัพย์สินในส่วน  พระมหากษัตริย์     24 
 - ส านักชลประทานที่ 17 : รับข้อสั่งการ การแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนจากนายก    25 
 - ส านักชลประทานที่ 17 : มอบถุงยังชีพให้ราษฎรในพื้นที่ประสบอุทกภัย     26 
 หมวด 3 ข้อมูลปริมาณน้้าและการเพาะปลูก 
 - ข้อมูลตัวชี้วัด / รายงานเรื่องพืช          27 
 - ข้อมูลน้ า / สถานการณ์น้ า          28 

หมวด 4 การจัดการความรู้ KM 
 - GPS & Smart Phone           29 

สารบัญ 



 

 หมวด 1 ข่าวสารทั่วไปในพื้นท่ี 3 จังหวัดภาคใต้ 

จ.นราธิวาส 

จ.ปัตตานี 

จ.ยะลา  

 

          วันนี้ 30 ธ.ค.57 นายสามารถ วราดิศัย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา 
เปิดจุดรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วมในประเทศมาเลเซีย 
บริเวณรั้วด้านหน้าศาลากลางจังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลา 

       วันที่ 30 ธ.ค. 57 นายวีรพงค์ แก้วสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี 
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไ
ข ปัญหาอุทกภัยและดินโคลนถล่มจังหวัดปัตตานี ณ ห้องพญาตานี ชั้น 4 
ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี 

วันที่ 30 ธ.ค. 2557 หน่วยงานในจังหวัดนราธิวาสร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบ 
ภัยน้ าท่วม โดยมี สปช.นราธิวาส อบจ.นราธิวาส คกก.อิสลามประจ าจังหวัดนราธิวาส 
ส านักงานท่องเที่ยวและการกีฬา จ.นราธิวาส กอ.รมน.จ.นราธิวาส ร.151 ตชด.44 
ที่ว่าการอ าเภอสุไหงโก-ลก เทศบาลต าบลปาเสมัส ร่วมน าเครื่องอุปโภคบริโภคไป 
ช่วยเหลือความเดือดร้อนในรัฐกลันตัน โดยมี Dato' Ahmad bin Yaakob มุขมนตรี 
รัฐกลันตันเป็นประธานรับมอบที่มัสยิดปักกิ่ง เมืองรันตูปันยัง อ าเภอปาเสมัส 

รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภยัน้้าท่วมในประเทศมาเลเซีย  

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อ้านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยฯ 

 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้้าท่วมในประเทศมาเลเซีย  
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หมวด 2 รอบรัว้ สชป.17 ยุวชลกร “ร.ร.พิระยานาวิน คลองหินวิทยา”  

ที่มา : ส านักชลประทานที่ 17 

            วันที่ 4 กันยายน 2557 ส านักชลประทานที่ 17 ได้เข้าร่วมโครงการยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทานในรั้ว
โรงเรียน โดยมี นายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ ผู้อ านวยการโครงการปฏิบัติการคันคู่น้ าที่ 17 เป็นประธานในพิธีเปิด 
พร้อมด้วย นายชาญยุทธ ยูงมณีรัตน์ กอบ.ชป.17 นายพีรพัฒน์ วรธรรม ฝชน.ชป.17 นายกูเล๊าะ กูปูเต๊ะ 
ฝปท.ชป.17 ทีมสนับสนุน KM Team เจ้าหน้าที่ชลประทาน และคณะครูนักเรียนเข้าร่วม ณ โรงเรียนพิระยา
นาวิน คลองหินวิทยา ต.ปากล่อ อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี 
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หมวด 2 รอบรัว้ สชป.17 ยุวชลกร “ร.ร.ธรรมพิทยาคาร”  

ที่มา : ส านักชลประทานที่ 17 

            วันที่ 9 กันยายน 2557 ส านักชลประทานที่ 17 ได้เข้าร่วมโครงการยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทานในรั้ว
โรงเรียน โดยมี นายอภินนท์ สนธยานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อม
ด้วย นายชาญยุทธ ยูงมณีรัตน์ กอบ.ชป.17 นายสมพร ประไพ ฝสบ.คบ.2 ปัตตานี นายกูเล๊าะ กูปูเต๊ะ ฝปท.ชป.17 
ทีมสนับสนุน KM Team เจ้าหน้าที่ชลประทาน และคณะครูนักเรียนเข้าร่วม ณ โรงเรียนธรรมพิทยาคาร ต.ลุ
โบะยิไร อ.มายอ จ.ปัตตานี  
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หมวด 2 รอบรัว้ สชป.17 ยุวชลกร “ร.ร.ศาสน์อิสลาม (กะลาพอ)”  

ที่มา : ส านักชลประทานที่ 17 

            วันที่ 10 กันยายน 2557 ส านักชลประทานที่ 17 ได้เข้าร่วมโครงการยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทานในรั้ว
โรงเรียน โดยมี นายอภินนท์ สนธยานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อม
ด้วย นายชาญยุทธ ยูงมณีรัตน์ กอบ.ชป.17 ทีมสนับสนุน KM Team เจ้าหน้าที่ชลประทาน และคณะครูนักเรียน
เข้าร่วม ณ โรงเรียนศาสน์อิสลาม (กะลาพอ) ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี  
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หมวด 2 รอบรัว้ สชป.17 งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ 2557  

ที่มา : ส านักชลประทานที่ 17 
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            วันที่ 11 กันยายน 2557 ส านักชลประทานที่ 17 ได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และ Story Telling 
ถอดความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2557 โดยมี นายวิเศษณ์ จารุปรัชญ์ ผู้อ านวยการส านักชลประทานที่ 17 เป็น
ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายอภินนท์ สนธยานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน ผอ.ส่วน ผอ.
โครงการ หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม ณ โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมต ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 



 

 

หมวด 2 รอบรัว้ สชป.17 
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หมวด 2 รอบรัว้ สชป.17 จังหวัดเคลื่อนที่ประจ้าเดือนกันยายน 

ที่มา : โครงการชลประทานยะลา 

            วันที่ 11 กันยายน 2557 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” มี 
นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในงาน โครงการชลประทานยะลาได้เข้าร่วม โดยมี  
นายจ าเริญ วุฒิพิทักษ์สถาพร หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ าและปรับปรุงระบบชลประทาน และเจ้าหน้าที่ได้ให้ความรู้
เรื่องงานชลประทานและรับร้องเรียนปัญหาการใช้น้ าของประชาชน มีราษฎรเยี่ยมบู๊ตชลประทาน จ านวน 82 
ราย ณ เทศบาลโกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา 
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หมวด 2 รอบรัว้ สชป.17 รับเสด็จฯ งานของดีเมืองนรา 

ที่มา : ส านักชลประทานที่ 17 

            วันที่ 22 กันยายน 2557 รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯงานของดี
เมืองนรา ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ทอดพระเนตร
นิทรรศการของกรมชลประทาน โดยมีนายบุญสนอง สุชาติพงศ์ วิศวกรใหญ่ฯ ด้านวางแผนและโครงการ นาย
วิเศษณ์ จารุปรัชญ์ ผู้อ านวยการส านักชลประทานที่ 17 นายอภินนท์ สนธยานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม
ชลประทาน และผอ.ส่วน ผอ.โครงการ หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่เฝ้าฯรับเสด็จฯ และซุ้มนิทรรศการกรม
ชลประทานได้รางวัลที่ 2 ในการจัดนิทรรศการครั้งนี้ 
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หมวด 2 รอบรัว้ สชป.17 การแข่งขันเรือกอและ เรือยอกองฯ ชิงถ้วยพระราชทาน 

ที่มา : ส านักชลประทานที่ 17 

            วันที่ 25 กันยายน 2557 ส านักชลประทานที่ 17 ได้ส่งทีมสันติวารีเข้าร่วมการแข่งขันเรือกอและ  เรือยาว 
เรือยอกอง และเรือคชสีห์นานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่ง ประจ าปี 2557 ในปีนี้มีทีมเรือเข้าร่วม
แข่งขันทั้งหมด 43 ทีม โดยมี นายชลัม นิลพันธ์ุ ผู้อ านวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ 
ผู้อ านวยการโครงการชลประทานนราธิวาส นายวิทูรย์ จั่นเพ็ชร์ ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาลุ่ม
น้ าบางนรา และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม ณ หน้าพลับพลาเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.นราธิวาส  
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หมวด 2 รอบรัว้ สชป.17 วางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช  

ที่มา : โครงการชลประทานยะลา 

10 

            วันที่ 23 ตุลาคม 2557 นายจ าเริญ วุฒิพิทักษ์สถาพร หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ าและปรับปรุงระบบ
ชลประทาน วางพวงมาลาร่วมกับส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนื่องในวันปิยมาหาราช ณ สนาม
โรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา อ.เมือง จ.ยะลา โดยมี นายสามารถ วราดิศัย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็น
ประธานในพิธีและการประกวดพวงมาลาในครั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับรางวัลชมเชย 



 

 

หมวด 2 รอบรัว้ สชป.17 สรรหาประธานกรรมการ คณะกรรมฯ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
ที่มา : ส านักชลประทานที่ 17 

            วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ส านักชลประทานที่ 17 ได้จัดสรรหาประธานกรรมการ, คณะกรรมการ
ด าเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ ากัด ประจ าปี 2558 โดยมี ผอ.ส่วน ผอ.
โครงการ หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่มาลงคะแนนเลือกตั้ง ณ อาคารจอดรถ ส านักชลประทานที่ 17 ต.กะลุวอ
เหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส  
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หมวด 2 รอบรัว้ สชป.17 ส้านักชลประทานที่ 17 ต้อนรับ ผส.ชป.17 

ที่มา : ส านักชลประทานที่ 17 

            วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ส านักชลประทานที่ 17 ได้ต้อนรับ นายอุดม ทิพย์เดโช ผู้อ านวยการส านัก
ชลประทานที่ 17 พร้อมด้วย นายอภินนท์ สนธยานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน ผอ.ส่วน ผอ.
โครงการ หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับ ณ ส านักชลประทานที่ 17 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส  
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หมวด 2 รอบรัว้ สชป.17 เทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช 
"เย็นศิระเพราะพระบริบาล” 

ที่มา : ส านักชลประทานที่ 17 

             วันที่ 4 ธันวาคม 2557 นายอุดม ทิพย์เทโช ผู้อ านวยการส านักชลประทานที่ 17 ร่วมลงนามถวายพระพร 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย นายอภินนท์ สนธยานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน นายชลัม 
นิลพันธุ์ ผู้อ านวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร นายพรเทพ บุณยะผลึก ผู้อ านวยการโครงการชลประทานปัตตานี นายอนุรักษ์ 
ธีระโชติ ผู้อ านวยการโครงการชลประทานยะลา และเจ้าหน้าที่ร่วมลงนามถวายพระพร ณ เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
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หมวด 2 รอบรัว้ สชป.17 ประชุมหารือการบริหารจัดการน้้าพรุโต๊ะแดง 

พรุบาเจาะไม้แก้น 
ที่มา : ส านักชลประทานที่ 17 
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             วันที่ 16 ธันวาคม 2557 ส านักชลประทานที่ 17 ได้จัดประชุมหารือการบริหารจัดการน้ าพรุโต๊ะแดง 
พรุบาเจาะไม้แก้น โดยมี นายอุดม ทิพย์เดโช ผู้อ านวยการส านักชลประทานที่ 17 เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย 
นายอภินนท์ สนธยานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม ณ 
ห้องประชุมส านักชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส  



 

 

หมวด 2 รอบรัว้ สชป.17 ผบร.ชป.17 ติดตามสถานการณ์น้้าสะพานลันตู 

ที่มา : ส านักชลประทานที่ 17 

15 

             วันที่ 18 ธันวาคม 2557 นายอุดม ทิพย์เดโช ผู้อ านวยการส านักชลประทานที่ 17 ได้มอบหมายให้ นายชูศักด์ิ สุทธิ 
ผู้อ านวยการส่วนจัดสรรน้ าและบ ารุงรักษา ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ าในเขตพื้นที่ลุ่มน้ าโก-ลก บริเวณสะพานลันตู 
อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์น้ า 



 

 

หมวด 2 รอบรัว้ สชป.17 ผส.ชป.17 ติดตามสถานการณ์น้้า 

ที่มา : ส านักชลประทานที่ 17 

             วันที่ 18 ธันวาคม 2557 นายอุดม ทิพย์เดโช ผู้อ านวยการส านักชลประทานที่ 17 พร้อมด้วย นายชูศักดิ์ สุทธิ 
ผู้อ านวยการส่วนจัดสรรน้ าและบ ารุงรักษา และเจ้าหน้าที่ร่วมติดตามสถานการณ์น้ าตรวจแนวคันกันน้ าบริเวณ 
บ้านแคแบะ บ้านปาดังยอ และคันกันน้ ากลางคลองมูโนะ เขตลุ่มน้ าโก-ลก  
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หมวด 2 รอบรัว้ สชป.17 ผส.ชป.17 ติดตามสถานการณ์น้้า 
อาคารบังคับน้้ากลางคลองมูโนะ 

ที่มา : ส านักชลประทานที่ 17 
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             วันที่ 19 ธันวาคม 2557 นายอุดม ทิพย์เดโช ผู้อ านวยการส านักชลประทานที่ 17 พร้อมคณะกปร. 
คณะส านักพระราชวัง ผชอ. และเจ้าหน้าที่ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ าบริเวณอาคารบังคับน้ ากลางคลองมูโนะ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส  



 

 

หมวด 2 รอบรัว้ สชป.17 กีฬาสีกรมชลประทาน 

ที่มา : ส านักชลประทานที่ 17 

             วันที่ 19 ธันวาคม 2557 ว่าที่ร้อยตรี ไพเจน มากสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน 
ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในกรมชลประทาน โดยมี นายสมศักด์ิ เกตุจ านงค์ ผส.ชป. 11 เป็นผู้กล่าวรายงานใน 
การแข่งขันครั้งนี้ ทั้งสร้างความสัมพันธ์ความสามัคคีของบุคลากรภายในหน่วยงานของกรมชลประทาน  
ชลประทานเกมส์ " 57 ประกอบด้วย กลุ่มสีชมพู (นทีกานต์) กลุ่มสีเหลือง (ธารกมล) กลุ่มสีฟ้า (ชลนที) และกลุ่มสีม่วง 
(วารีทิพย์) ส านักชลประทานที่ 17 ได้เข้าร่วมกีฬาสีภายในกรมชลประทาน มีนายอภินนท์ สนธยานนท์ ผชช.ชป.17 
นายจรุญ เอื้ออารีย์วงศ์ ผปก.ชป.17 และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม ณ สนามกีฬากรมชลประทาน ปากเกร็ด  
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หมวด 2 รอบรัว้ สชป.17 ผส.ชป.17 ติดตามสถานการณ์น้้า 

เขตพื้นที่ลุ่มน้้าปัตตานี 
ที่มา : ส านักชลประทานที่ 17 
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             วันที่ 20 ธันวาคม 2557 นายอุดม ทิพย์เดโช ผู้อ านวยการส านักชลประทานที่ 17 พร้อมด้วยนายฉลอง 
เกียรติศักด์ิโสภณ ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาปัตตานี และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมติดตามสถานการณ์น้ า 
ในเขตลุ่มน้ าปัตตานี และโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาปัตตานี ต.ตาแซะ อ.เมือง จ.ยะลา  



 

 

หมวด 2 รอบรัว้ สชป.17 ผส.ชป.17 ติดตามสถานการณ์น้้า 
ทรบ.ปากคลองปาเสมัส 

ที่มา : ส านักชลประทานที่ 17 
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             วันที่ 21 ธันวาคม 2557 นายอุดม ทิพย์เดโช ผู้อ านวยการส านักชลประทานที่ 17 พร้อมด้วยนายชูศักด์ิ สุทธิ 
ผู้อ านวยการส่วนจัดสรรน้ าและบ ารุงรักษา นายแวมามุ แวหะมะ ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาลุ่มน้ าโก-ลก 
ทหาร และเจ้าหน้าที่ร่วมติดตามสถานการณ์น้ าบริเวณทรบ.ปากคลองปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 



 

 

หมวด 2 รอบรัว้ สชป.17 ผส.ชป.17 ติดตามสถานการณ์น้้าบริเวณ 
แนวคันกันน้้าแม่น้้าโก-ลก 

ที่มา : ส านักชลประทานที่ 17  
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             วันที่ 21 ธันวาคม 2557 นายอุดม ทิพย์เดโช ผู้อ านวยการส านักชลประทานที่ 17 พร้อมด้วย นายชูศักดิ์ สุทธิ 
ผู้อ านวยการส่วนจัดสรรน้ าและบ ารุงรักษา นายแวมามุ แวหามะ ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาลุ่มน้ าโก-ลก 
ร่วมกับชาวบ้านบรรจุทรายในกระสอบสร้างแนวคันกันน้ าที่น้ าไหลผ่านคันกันน้ า เพื่อลดความเสียหายกับคันกันน้ า ณ 
บริเวณคันกันน้ าแม่น้ าโก-ลก 



 

 

หมวด 2 รอบรัว้ สชป.17 ด้วยความห่วงใย จากใจชลประทาน 

ที่มา : โครงการชลประทานนราธิวาส  
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             วันที่ 23 ธันวาคม 2557 นายอุดม ทิพย์เดโช ผู้อ านวยการส านักชลประทานที่ 17 ร่วมกับนายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ 
ผู้อ านวยการโครงการชลประทานนราธิวาส พร้อมข้าราชการ พนักงาน โครงการชลประทานนราธิวาสน าข้าวสาร จ านวน 
10 กระสอบ น้ าดื่ม จ านวน 161 โหล ไข่ไก่ จ านวน 1,020 ฟอง มาม่า จ านวน 58 ลัง อาหารแห้งและยารักษาโรคมอบให้ 
นางธัญญลักษณ์ ศิริชนะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เพื่อน าไปช่วยเหลือพี่น้องชาวจังหวัดนราธิวาสที่ได้รับผล 
กระทบจากปัญหาน้ าท่วม 



 

 

หมวด 2 รอบรัว้ สชป.17 ประชุมติดตามสถานการณ์น้้า 

ที่มา : ส านักชลประทานที่ 17  

             วันที่ 24 ธันวาคม 2557 ส านักชลประทานที่ 17 ได้จัดประชุมติดตามสถานการณ์น้ า โดยมี นายอุดม ทิพย์เดโช 
ผู้อ านวยการส านักชลประทานที่ 17 เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายชลัม นิลพันธุ์ ผู้อ านวยการส่วน 
วิศวกรรมบริหาร นายวิทูรย์ จั่นเพ็ชร์ ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาลุ่มน้ าบางนรา นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ 
ผู้อ านวยการโครงการชลประทานนราธิวาส และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมส านักชลประทานที่ 17 
ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส 
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หมวด 2 รอบรัว้ สชป.17 แจกถุงธารน้้าใจส้านักทรัพย์สินในส่วน  
พระมหากษัตริย์  

ที่มา : ส านักชลประทานที่ 17 

24 

             วันที่ 25 ธันวาคม 2557 นายอุดม ทิพย์เดโช ผู้อ านวยการส านักชลประทานที่ 17 รองแม่ทัพภาคที่ 4 และ 
นายแวมามุ แวหามะ ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาลุ่มน้ าโก-ลก ร่วมแจกถุงธารน้ าใจส านักทรัพย์สินในส่วน 
พระมหากษัตริย์ ให้กับชาวบ้านที่ประสบอุทกภัย ที่ต าบลนานาค อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 



 

 

หมวด 2 รอบรัว้ สชป.17 รับข้อสั่งการ การแก้ไขปัญหาความ 
เดือดร้อนจากนายก 

ที่มา : ส านักชลประทานที่ 17 
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             วันที่ 26 ธันวาคม 2557 นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน นายอุดม ทิพย์เดโช 
ผู้อ านวยส านักชลประทานที่ 17 รับข้อสั่งการ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจาก พล.อ.ประยุทธ์. จันโอชา 
นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายเฉลิมชัย ตรีนรินรท์ ผู้อ านวยการโครงการชลประทานนราธิวาส นายแวมามุ แวหามะ 
ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาลุ่มน้ าโก-ลก และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม ณ ต.นานาค อ.ตากใบ จ.นราธิวาส  



 

 

หมวด 2 รอบรัว้ สชป.17 มอบถุงยังชีพให้ราษฎรในพื้นที่ประสบอุทกภัย 

ที่มา : ส านักชลประทานที่ 17 
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             วันที่ 29 ธันวาคม 2557 มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับปตท. ให้การสนับสนุนถุงยังชีพ โดยมี นายอุดม ทิพย์เดโช 
ผู้อ านวยการส านักชลประทานที่ 17 เป็นผู้แทนมอบถุงยังชีพให้ราษฎรในพื้นที่ประสบภัยน้ าท่วม พร้อมด้วย นายวิทูรย์ 
จั่นเพ็ชร์ ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาลุ่มน้ าบางนรา และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม ณ บ้านรอตันบาตู ต.กะลุวอ 
อ.เมือง จ.นราธิวาส  



 

 

ช่ืออ่างเก็บน้้า จังหวัด 
ความจุท่ี รนก. 
(ล้าน ลบ.ม.) 

ระดับ รนก. 
ม.(รทก.) 

ระดับน้้า 
ปัจจุบัน 
ม.(รทก.) 

ปริมาณน้้า 
ปัจจุบัน 

(ล้าน ลบ.ม.) 

คิดเป็น 
(%) 

ระบายน้้า 
(ลบ.ม./วินาที) 

อ่างเก็บน้ าใกลบ้้าน นราธิวาส 2.850  +4.000 +4.150 2.850 100.00 0.401 

ช่ือเขื่อน  จังหวัด  
ระดับน้้าหน้าเขื่อน 

ม.(รทก.)  
ปริมาณน้้าผ่าน (ลบ.ม. ต่อวินาที) 

สถานี x.275 บ้านบริดอ 
อ.เมือง จ.ปัตตานี  

ตลิง่ +2.000 ม.รทก.  
Spillway เขื่อน รวม 

เขื่อนปัตตานี ปัตตานี +12.82 67.20 389.81 457.01 2.98 

สภาพน้้าในอ่างเกบ็น้้าและเขื่อน 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

หมายเหตุ : เครื่องหมาย – คือไม่มีข้อมูล      

เขื่อนบางลาง จ.ยะลา 

เขื่อนปัตตานี จ.ปัตตานี 

ที่มา : ฝ่ายบริหารและจัดการน้ า 
ส่วนจัดสรรน้ าและบ ารุงรักษา  สชป.17 

หมวด 3 ข้อมลู 3.1 ข้อมูลน้้า/สถานการณ์น้้า 
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ช่ืออ่างเก็บน้้า จังหวัด 
ระดับน้้าในอ่าง 

(ม.รทก.) 
ปริมาณน้้าในอ่าง 

(ล้าน ลบ.ม.) 
ร้อยละความจุ 

(%) 

ปริมาณน้้า 
ระบาย 

(ลบ.ม.ต่อวินาที) 

ปริมาณน้้าระบาย 
(ล้าน ลบ.ม.) 

เขื่อนบางลาง ยะลา +114.23 1,413.586 97.22 463.32 40.0307 



 

 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

ที่มา : ฝ่ายส่งเสริมการใช้น้ า 
ส่วนจัดสรรน้ าและบ ารุงรักษา  สชป.17 

หมวด 3 ข้อมลู 3.2 ข้อมูลตัวช้ีวัด/รายงานเร่ืองพืช 
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ที่  โครงการ  จังหวัด  
ประ 
เภท  

ปลูกฤดูฝน 

ข้าว สวนผลไม ้ ไม้ยืนตน้ บ่อปลา บ่อกุ้ง อื่นๆ รวม 

          คป.นราธิวาส  

1 พรุบาเจาะ-ไม้แก่น นราธิวาส 4 17,600 13,800 77,200 2 0 0 108,602 

          คป.ปัตตานี  

2 พัฒนาพื้นท่ีพรุแฆแฆ ปัตตาน ี 1 0 0 6,655 72 0 0 6,727 

          คบ.ส่งน้้าฯ ปัตตานี  

3 ฝ่ายส่งน้้าฯ ที่ 2 ปัตตาน ี 2 56,096 3,543 15,712 0 0 0 75,351 

4 ฝ่ายส่งน้้าฯ ที่ 2 ปัตตาน ี 3 21,203 0 0 0 0 0 21,203 

5 ฝ่ายส่งน้้าฯ ที่ 3 ปัตตาน ี 2 720 2,110 5,495 0 4 0 8,327 

6 ฝ่ายส่งน้้าฯ ที่ 3 ปัตตาน ี 4 29,303 0 0 0 0 0 29,303 

7 ฝ่ายส่งน้้าฯ ที่ 4 ปัตตาน ี 2 25,170 5,744 40,868 0 4,620 0 76,402 

8 ฝ่ายส่งน้้าฯ ที่ 4 ปัตตาน ี 3 6,930 0 0 0 0 0 6,930 

         คบ.ส่งน้้าฯ ลุ่มน้้าโก-ลก  

9 ฝ่ายส่งน้้าฯ ที่ 1 นราธิวาส 2 900 0 0 0 0 0 900 

10 ฝ่ายส่งน้้าฯ ที่ 1 นราธิวาส 4 0 4,109 37,539 0 0 0 41,648 

11 ฝ่ายส่งน้้าฯ ที่ 2 นราธิวาส 2 8,525 0 0 0 0 0 8,525 

12 ฝ่ายส่งน้้าฯ ที่ 2 นราธิวาส 4 1,400 904 4,934 85 10 0 7,333 

13 ฝ่ายส่งน้้าฯ ที่ 3 นราธิวาส  2 12,020 0 0 0 0 0 12,020 

14 ฝ่ายส่งน้้าฯ ที่ 3 นราธิวาส 4 1,450 763 3,905 95 10 0 6,223 

คบ.ส่งน้้าฯ ลุ่มน้้าบางนรา 

15 ฝ่ายส่งน้้าฯ ที่ 1 นราธิวาส 3 130 0 0 0 0 0 130 

16 ฝ่ายส่งน้้าฯ ที่ 1 นราธิวาส 4 110 14,234 88,203 0 0 0 102,547 

17 ฝ่ายส่งน้้าฯ ที่ 2 นราธิวาส  3 2,519 0 0 0 0 0 2,519 

18 ฝ่ายส่งน้้าฯ ที่ 2 นราธิวาส  4 935 221 12,952 0 0 0 14,108 

สรุปรวมการเพาะปลกูพืช สชป.17  185,011 47,204 293,687 254 4,642 0 530,798 

 01 คือ สมบรูณ์และจัดรปูที่ดินแล้ว       02 คือ สมบูรณ์และมีคันนาคูน้้าแล้ว 
03 คือ สมบรูณ์แต่ไม่มีจัดรปูที่ดินและไม่มีคันนาคูน้้า 
04 คือ ไม่สมบูรณ ์



 

 

GPS & Smart Phone 

ที่มา : โครงการชลประทานยะลา 
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หมวด 4 การจัดการความรู้ KM 

             วันที่ 12 ธันวาคม 2557 โครงการชลประทานยะลา โดยมี นายแวอิบราเฮง แวดูยี นายช่างเทคนิคช านาญงาน 
ได้บรรยายและให้ค าแนะน าในการใช้ Smart Phone เป็นเครื่อง GPS กับงานส ารวจเก็บข้อมูลนอกสถานที่ 
ของประมงจังหวัด ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อน าไปปฏิบัติงานจริงในสนาม ณ ส านักงานประมงจังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลา 



 

 

ที่ปรึกษา    นายอุดม ทิพย์เดโช ผู้อ านวยการส านักชลประทานที่ 17  
ประธานคณะท างาน   นายอภินนท ์ สนธยานนท ์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน 
คณะท างาน   ว่าที่ ร้อยตรีชาญยุทธ  ยูงมณีรัตน์ นายพีรพัฒน์  วรธรรม นางสุชาดา บณุยนิตย ์ 
   นายอาหมัดอาซีซี  โอ๊ะหลง  นางสาวลีน่า  นิกาเร็ง 
สถานที่ติดต่อ  ส านักชลประทานที่ 17 หมู่ 3 ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทร. 073-542316-9  
    โทรสาร 073-542320 


