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เรื่อง การกำหนดชอบเขตความรับผิดชอบชองสำนักงานท่อสร้างชลประทานชนาดใหญ่ที่ ๑-๑๓

อนุสนธิคำสั่งกรมชลประทาน ที่ เอ0๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้มีการ
ทำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ.ของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑-๑๓ ไร้แล้ว นั้น
เนื่องจากสำนักพัฒนาแหล่งนี้าขนาดใหญ่เด้ขอปรับปรุงการกำหนดขอบเขตชองสำนักงาน
ก่อ สร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑๐ และ ๑๑ เพื่อความเหมาะสมและให้การปฏิบัติราชการภายในสำนักงาน
ก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑-๑๓ เน็นไปด้วยความเรียบร้อย ด้งนั้น จึงให้'ทำหนดขอบเขต
ความรับผิดชอบของหน่วยงานดังกล่าว ตามรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งนั้ คำสั่งใดขัดหรือแย้งกับคำสั่งฉบับนี้
หรือมีข้อความตรงกับคำสั่งฉบับนึ๋ให้ยกเลิกและให้ใช้คำสั่งฉบับนี้แทน
,

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นด้นไป
ท.ศ.๒๕๖๐

สั่ง ณ

%£รร/นายสั
ญชัย

เกตุวรชัย)
อธิบดีกรมชลประทาน
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เรียน ฝบท พญ

เพื่อทราบและโปรดแจ้ง่

ให้ผู้เกี่ยวช้องทราบต์อไป

(นางกมลพร เบญจมาศ)
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ฝบท บ่ค่
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๒ มี ค ๒๕๖0

สำณาถูกต้อ'ร
(นางสาวเปลยนศรี

ศรีสักดาพล)

เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน

สุชาคา รืาง
สุชาดา พิมพ์
ตรวจ
V

การกำหนดขอบเขตควๆฆรับผิดt(อบชฐงสำนักงานก่ฐสร้างชสประทาน1ซนาดใหญ่ที่ ©-๑๓
(แนบท้ายคำสั่งกรมชลประทาน ที่

e/Kw /๒ ร?bo ลงวันที่ 1eW
(

ชื่อหน่วยงาน

..

กุมภาพันธ์ พ ศ ๒๕๖0)

ขอบเขตความรับผิดช่อบ

สำนักพัฒนาแหล่งนํ้าฑนาดใหถ!

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑

๑. โครงการเพิ่มปริมาณนำในอ่างเก็บนํ้าเชื่อนเฌ่กางอุดมรารา
จังหวัดเขียงใหม่

๒. โคร่งการเพิ่มประสิทธิภาพการชลประทาน ในลุ่มใ!าปีงตอนบน
จังหวัดเขียงใหม่

๓. โครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทานในลุ่มนาฝาง จังหวัดเขียงใหม่
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๒

๑. โครงการอ่างเก็บนามวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

๒. โคร่งการอ่างเก็บนํ้าค่ลองบ้านนา จังหวัดนครนายก
๓. โคร่งการอ่างเก็บ'นาคลองมะเดิอ จังหวัดนครนายก
๔. โคร่งการคฺลองระบายนํ้าหลากบางบาล-บางไทร
จังหวัดพ่ระนครศรีอยุธยา

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๓

๑. โครงการพัฒนาลุ่มนํ้านํ้ากาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดสกลนคร-นครพนม

๒. โครงการพัฒนาลุ่มนํ้าสงคราม ชังหวัดอุดรธานึ

-

หนองคาย บึงกาห-สกลนคร-นครพนม

-

๓. โครงการประตูระบา๗าบ้านห้วยทรายพร้อมระบบส่ง นา

จังหวัดบึงกาฬ

๔. โคร่งการเพิ่มพื้นที่ชลประทานโครงการส่งนํ้าและบำรุงรักษาลำปาว

จังหวัดกาฬสินยุ

๔. โคร่งการพัฒนาลุ่มใ!าห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๔

๑.โครงการเชื่อนแควนอออันเนื่องมาจากพระร่าชดำริ จังหวัดพิษพุโลก

๒. โคร่งการเชื่อนทดใ!าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ

๓. โคร่งการอ่างเก็บนํ้าวังชมภู จังหวัดพิษพุโลก

^^

^/ ^

๔. โครงการปรับปรุงคลองช้ทนํ้าแม่นํ้ายมฝ่งขฐ จัง'หวัดสุโพัย
0

๔. โครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน จังหวั

(jy

^

-๒-

ซื่อหน่วยงาน
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดไหญ่ที่ ๕

ขอบเขตความรับผิดชอบ

๑. โครงการกิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง

๒. โครงการอ่างเก็บนํ้านื่าซีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา
๓. โครงการฝฺายนำยาวพร้อมระบบส่งนา จังหวัดน่าน
'

.

๔ โครงการเพิ่มปริมาณนํ้าต้นทุนเขื่อนภูมิขล จังหวัดตาก

๕. โครงการอ่างเก็บนำนํ้ากอน จังหวัดน่าน
๖. โครงการอ่างเก็บนํ้านํ้าก็ จังหวัดน่าน

๗,โครงการอ่างเก็บนํ้ายาว (ตะวันตก) จังหวัดน่าน
๘. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพหัวงานฝายแม่ยม จังหวัดแพร'
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๖

๑. โครงการประดูระบายนำแม่นำประแสร์ จังหวัดระยอง

๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักนํ้าอ่างเก็บนํ้าประแสร์

จังหวัดระยอง
๓. โครง.การประดูระบายนำท่าฉิฆ จังหวัดชลบุรี
,
๔. โครงการสถานีสูบนํ้าคสองทับมา-แม่นาระยอง จังหวัดระยอง
๔. โครงการระบบชลประทานส่วนขยายอ่างเก็บนํ้าประแต็ร์

จังหวัดระยอง

๖. โครงการบรรเทาอุทกภัยคลองทับมา จังหวัดระยอง

.

๗ โครงการอ่างเก็บนํ้าพะวาใหญ่ จังหวัดจันทบุรี

๘. โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ลุ่มนาจังหวัดระยอง

๙. โครฺงการประตระบายใ!าปากคลองระพีพัฒน์
๑๐. โครงการประดูระบายนํ้าพระเอกาทศรถ
๑©. โครงการประดูระบายนำบีงฝรัง

๑๒. โครงการผันนำจากอ่างเก็บนำประแสร์ - หนองคอ - บางพระ
๑๓. โครงการอ่างเก็บนฺาคสองโพล้ จังหวัดระยอง

สำนักงานก่อสร้างซ่ลประทานขนาดใหญ่ที่ ๗

๑. โครงการหัวยโสมงอันเซื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี
๒. โครงการบรรเทาอุทกภัย จังหวัดปราจีนบุรี
๓. โครงการเพิ่มปริมาณฺเก็บกักอ่างเก็บนํ้าคลองสียัต จังหวัดฉะเชิงเทรา

—
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- ๓ชื่อหน่วยงาน

-

สำนักงานก่อสร้างชลประทานชนาคใ หญ่ที่ ๘

ชอบเขตความรับผิดชอบ

๑. โครง.การอ่างเก็บนำคลองหลวงรัชชโลทรอันเนื่องมาจากพระราชฅ็าริ

จังหวัดชลบุรี
๒. โครงการอ่างเก็บ'นาลำตะเพินบน จังหวัดสุพรรณบุรี
และระบบผัน'นาเชื่อมโยงไปอ่างเก็บใ!!ห้วยเท้ยน.

สระเก็บ'นาหนองมะสํง์ฃ จังหวัดกาญจนบุรี

๓. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายใ!าลุ่มใ!)คลองหลวง

.

และลุ่มนํ้าสาชา จังหวัดชลบุรี

!

๔ โครงการบรีหารจัดการใ าลุ่มนาคลฺองหลวง จังหวัดชลบุรี
๔. โครงการอ่างเก็บ'นาห้วยบอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จังหวัดอุบลราชธานี
๖. โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มนํ้ามูลตอนล่าง

จังหวัดอุบลราชธานี

๗. โครงการอ่างเก็บนํ้าห้วยชะยุง จังหวัดศรีสะเก'ษ
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๙

๑. โครงการบรรเทาอุทกก็'ยเฝ็องจันทบุรี {แผนระยะที่ ๒)

.

๒ โครงการชลประทานระบบส่งใ!านัานเขายายพริง
จังหวัดระยอง

,

๓. สถานีสูบใ!ไปลายคลองระบายใหญ่ชัยนาท-ป่าสัก ๒
จังหวัดสิงห์บุรี

.

๔ โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค

๔. โครงการอ่างเก็บนำวังโตนด จังหวัดจันทบุรี

.

๖ โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้นํ้าในลุ่มนํ้าคลอง.วังโตนด

จังหวัดจันทบุรี

!
๘. โครงการสถานีสูบใ!าและประดูระบายนํ้าบางชนาก

๗. โครงการสถานีสูบใ !เจริญร่าษฎร์ จังหวัดสมุทรปราการ

จังหวัดฉะเซิงเทรา
๙. โครงการประดูระบายนํ้ากลางคลองพระองค1ชยาบุชิต

๑๐. โครงการประดูระบายนำปากคลองด่าน

ใ !ร้อน จังหวัดจันทบุรี
๑๑. โครงการอ่างเก็บใ!าโป่ง!

f
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- ๔-

ขื่อหน่วยงาน
สำนักงานกอสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑๐

ขอบเขตความรันตดชรบ

๑. โครงการพัด!นาลุ่มนํ้าตาปี-พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒. โครงการทำแชะ จังหวัดชุมพร

๓. โครงการอ่างเก็บใ!าสำรูใหญ่ จังหวัดพังงา

.

๔ โครงการสถานีสูบใ!!ด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งใ!าบ้านวังมะปราง

จังหวัดชุมพร

!

๔. โครงการสถานีสู่บใ !และระบบส่งนำบ้านหงษเจริญ

จังหวัดชุมพร

.โครงการบรรเทาอุทกภัยและบริหารจัดการนา จังหวัดชุมพร
!คลองปะทิว ลุ่มใ!าคลองบางสน
ประกอบด้วย ลุ่มใ!
ลุ่มนํ้าคลองท่าตะเภา ลุ่มใ!ไคลองหลังสวน

๖

๗. โครงการวังหีบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จังหวัดนครศรีธรรมราช

๘. โครงการประตูระบายนํ้าขานหาดแตง จังหวัดชุมพร

๙. โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักงานก่อสร้างซลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑๑

.

๑ โครงการระบบระบายนาปลักปลิง-จะนะ จังหวัดสงขลา

๒. โครงการบรรเทาอุทกภัย อำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ ๖)
จังหวัดสงชล่า

!

๓. โครงการระบบระบายใ!!แม่ใ !ตรัง จังหวัดตรัง

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑๒

๑. โครงการอ่างเก็บใ!าห้วยนํ้ารีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดอุตรดิตถ์

๒. โครงการประตูระบายนื่าศรีสองรัก จังหวัดเลย

!

๓. โครงการอ่างเก็บใ านื่าปาด จังหวัดอุดรดิตถ์

-๔ชื่อหน่วยงาน

ชอบเขตความรับสดชอบ

ส์าน้กงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑๓

จังหวัดชัยภูมิ
๓. โครงการสถฺานึสูบนฺาและระบบส่งน่าบุงมะแลงใต้
1

จังหวัดอุบลราชธานี

๔. โครงการบรรเทาอุทก/เยในเซตพนที่ลุ่มนํ้าลำตะคอง
จังหวัดนครรฺาชสีมา
๔. โครงการพัด)นาลุ่มนํ้าซีตอนบน (เขื่อนชีบน-เขื่อนยางนาดี)

จังหวัดชัยภูมิ

๖. โครงการอ่างเก็บ,นาโปร่งจุนเพชร จังหวัดชัยภูมิ

ตเ. โครงการอ่างเก็บ นาพระอา.จารย์จือ (ลำกระจวน) จังหวัดชัยภูมิ

๘. โครงการป้องกันนํ้าท่วมเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
๙. โครงการอ่างเก็บนํ้าลำละพุ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จังหวัดชัยภูมิ

.
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