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        หนา้ที ่
ติดตามการจา้งแรงงานเกษตรกร   1 
ผบ.คบ.แมย่ม ออกพื้นทีต่รวจงานหัวงานฝายแม่ยม 3 
คป.ตาก ประชุมก้าหนดแนวทางการบริหารจดัการน้้า 3 
ของอ่างเก็บน้้าห้วยแม่ท้อ จ.ตาก 
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการท่ีดีและ 
พลังของแผ่นดิน     4 
ผอ.คป.แพร่ เข้าร่วมประชุมเชงิปฏิบตัิการ  ๖ 
คป.ตาก ร่วมโครงการสร้างฝายชะลอความเร็ว 
ของน้้าและกลั่นกรองสารพิษในลุม่น้้าตาว  6 
คป.ก้าแพงเพชร จดักิจกรรม “ส่งสุขปีใหม ่ดว้ยใจ      
กระทรวงเกษตรและสหกรณ”์   7 
ประชุม COP นักจดัรายการเสยีงตามสาย สชป.4             
ครั้งที่ 6/2557     ๗ 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ๘ 
คป.แพร่ และ คบ.แมย่ม ร่วมจดันิทรรศการ 
“ในหลวงกบัชลประทาน”    9 
คป.ตาก ร่วมประชุมจัดทา้แผนบูรณาการพัฒนาการเกษตร 
โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจร   ๙ 
 สชป.4 ประชุมทบทวนการเตรียมความพร้อมคา้ขอตั้ง
งบประมาณปี พ.ศ.2558    1๐ 
คบ.แมย่ม จดัประชุมการจดัรอบเวรคลองส่งน้้าสายใหญ่      
ฝั่งซ้ายฝายแมย่ม     11 
คบ.แมย่ม จดัประชุมการส่งน้้าเข้าคลองส่งน้า้สายใหญ่        
ฝั่งขวา      1๑ 
 
    

สารบัญ 
 

       หน้าที ่
ผอ.คส.ชป.4 เข้าตรวจสอบความพร้อมก่อนการก่อสร้าง     
อ่างเก็บน้า้ห้วยมา้     1๒ 
ผอ.คส.ชป.4 ตรวจสอบความก้าวหน้าโครงการอ่างเก็บน้า้     
ห้วยเดื่อ        1๒ 
คป.ตาก ฝึกอบรมด้านการสหกรณ์ ภายใต้โครงการ     
พัฒนาการเกษตรครบวงจร    1๓ 
สชป.4 ติดตามงานฝายท่ากระดาน จ.กา้แพงเพชร 1๓ 
คป.ตาก ประชุมปรึกษาหารือการงดส่งน้า้ปลูกพืชฤดูแล้ง       
ปี 2557/2558     1๔ 
คป.ตาก ร่วมเป็นวิทยากรโครงการและพัฒนาเกษตรกร       
รุ่นใหม ่      1๔ 
คป.ก้าแพงเพชร จดัการฝึกอบรมและศึกษาดูงานใหแ้ก่
ข้าราชการจากประเทศบังคลาเทศ   1๕ 
คป.ก้าแพงเพชร รับเร่ืองขอความช่วยเหลือขดุลอก       
ตะกอนทรายจากกลุ่มผู้ใชน้้้า    1๕ 
ยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน   1๖ 
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ บา้บดัทกุข์บ้ารุงสุข  1๗ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
เสด็จพระราชดา้เนินไปทรงปฏิบตัพิระราชกรณียกจิ จ.ตาก 1๘ 
มอบกระเช้าความสุขพร้อมขอพรปีใหม่  19 
คป.ก้าแพงเพชร ประชุมตรวจการส่งมอบงานโครงการ    
รอยต่อ 3 จังหวัด     20 
คป.แพร่ ร่วมพิธีเปดิโครงการสร้างท้านบกระสอบทราย       
จุดสูบน้า้ดอยเวยีง     2๐ 
ส่งสารผ่านคลื่นเสียง FM 97.75 MHz.  21 
ผคก.ชป.4 ตดิตามความกา้วหน้างานปรับปรุงอา่งเก็บน้า้      
ช่องหามกาย     22 
ประมวลภาพกีฬาภายในกรมชลประทาน                                   
“ชลประทานเกมส์ ‘๕๗”    22 

สาระน่ารู ้ 
 

        หน้าที ่
 

สาระน่ารู้     24 
ปักหมดุความคดิ จาก                          
 ผู้อ้านวยการส้านักชลประทานที ่4   24 

 

 



















































 

งานประชาสัมพนัธ์  ฝ่ายบริหารทั่วไป  ส านักชลประทานท่ี 4 

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

http://irrigation.rid.go.th/rid4/ 

โทร. 0 5571 0047 - 8 ต่อ 164 
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