แบบรายงานผลตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร
สํานักงานเลขานุการกรม
ป!งบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบระยะเวลา 7 เดือน (1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 เมษายน 2562)

สลก.-1 : ความพึงพอใจของบุคลากรต;อการให=บริการด=านสารบรรณ
สูตรการคํานวณ
น้ําหนัก หนวยวัด
เกณฑ<การใหคะแนน
รายการ
รอยละ 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน สลก. กําลังปรับปรุงการใหบริการทั้งดาน
9
ผลรวมคะแนนความพึงพอใจของ
ผูตอบแบบประเมินในรูปรอยละ ÷
65
70
75
80
85 ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการใหบริการ
จํานวนผูตอบแบบประเมินทั้งหมด
และดานคุณภาพการใหบริการ
โดยพิจารณาจากผลการประเมินความพึงพอใจ
ในป3ที่ผานมา และขอเสนอแนะของผูรับบริการ

รอยละความพึงพอใจ
0
0

(แผนงานสรางความรับรูและความ
เขาใจที่ดําเนินการไดแลวเสร็จ ÷
แผนงานสรางความรับรูและความ
เขาใจทั้งหมด) × 100

9

รอยละ

0
0
แผนงานสรางความรับรูและความเขาใจ

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน
80

85

90

95

100

คะแนน

0

เฉลี่ย
สลก.-2 : ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการสร=างความรับรู=และความเข=าใจแก;ทุกภาคส;วนที่เกี่ยวข=อง
สูตรการคํานวณ
น้ําหนัก หนวยวัด
เกณฑ<การใหคะแนน

4.00
2.0000

สลก.-1
สลก.-2
เฉลี่ย

-

ทั้งหมด

ที่ดําเนินการแลวเสร็จ

ผลสําเร็จ
(รอยละ)

3

3

100.00

แนบไฟล<หลักฐาน

แนบไฟล<หลักฐาน

คะแนน
4.00

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน
ประจําเดือนเมษายน 2562
หนวยงาน สวนประชาสัมพันธ(และเผยแพร สํานักงานเลขานุการกรม
ลําดับ
เรื่อง
ที่
1 แผนยุทธศาสตรน้ําแหงชาติ

แผนการดําเนินงาน
ม.ค.
โทรทัศน (1)
วิทยุ (1)
สิ่งพิมพ (1)
สารสนเทศ (1)

ผลการดําเนินงาน
โทรทัศน(
- ปลอยขบวนรถบรรทุ กน้ํ าชวยภั ยแลง จังหวั ด หนองคาย โดยชลประทาน
หนองคาย ปลอยขบวนรถน้ํ าบริ การประชาชน แกป! ญ หาภั ยแลงเพื่ อให
ประชาชนและเกษตรกรไดมี น้ํ าอุปโภคบริโภคและเพื่ อการเกษตร(AEC TV
24 เม.ย. 62)
วิทยุ
-

หนวยงานชลประทานในพื้นที่ประสบภาวะภัยแลง เรงลงพื้นที่บรรเทาความ
เดือดรอนของประชาชนตอเนื่อง โดยเฉพาะการสูบน้ําจากอางเก็บน้ําไปเติมให
สระเก็ บ น้ํ าสํ าห รั บ ผลิ ต ประปา ลด เสี่ ยงขาด น้ํ ากิ น น้ํ าใช (สถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 5 เม.ย. 62)

สิ่งพิมพ(
- แกแลงลุมน้ําเจาพระยา!! ใสเกียร@ลุยโครงการผันน้ําเติมเขื่อนภูมิพล (สยามรัฐ
1 เม.ย. 62)
- ชป.วางแนวทางการบริหารจัดการน้ําเชิงรุก(คมชัดลึก 24 เม.ย. 62)

สารสนเทศ
- รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ@ ประชุมมอบภารกิจและหนาที่ในการปฏิบัติ
ราชการแกบุ คลากรในสั งกั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ@ เพื่ อใหครอบคลุ ม
กระบวนการทําเกษตรกรรมแบบครบวงจร(เรารักชลประทาน 24 เม.ย. 62)
- รองอธิบดี กรมชลฯ เดินหนาติ ดตาม 2 โครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดํ าริ
จ.ประจวบคีรีขันธ@ (มติชนออนไลน@ 21 เม.ย. 62)
วารสาร
- กรมชลประทานกับมาตรการป%องกันภัยแล(ง ป) 2562 ขอความรวมมือเกษตรกร
งดปลูกข(าวนาปรังรอบที่ 3

2

รวม
การวางแผน การพั ฒ นาแหลง
น้ํ า ระบ บ สงน้ํ า และระบ บ
กระจายน้ําและอื่นๆตามภารกิจ
กรมชลประทาน

โทรทัศน (1)
วิทยุ(1)
สิ่งพิมพ(1)
สารสนเทศ(1)
วารสารขาว
(1)

โทรทัศน
- นายกฯ ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม แกป!ญหาวิกฤตสภาพอากาศ(voicetv1 เม.ย. 62)
- อธช.รวมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ@การแกไขป!ญหาหมอกควัน และไฟปPาใน
พื้นที่ภาคเหนือ(DMCR NEWS1 เม.ย. 62)
- กรมชลประทาน สืบสานประเพณีสงกรานต@ปW 2562 ใชน้ําอยางคุมคา ทุกชีวา
ปลอดภัย (เนชั่น ทีวี 10 เม.ย.62)
- ไมหวั่นแลงเทาปW’36 กรมชลฯแจงน้ําดิบเพียงพอ ผลิตน้ําประปาเลี้ยงกทม.ปริมณฑล (ไบรท@ทีวี 10 เม.ย.62)
- นายกรัฐมนตรี นํ า ครม. ผบ.เหลาทั พ รดน้ําขอพร พล.อ.เปรม เนื่ องในวัน
สงกรานต@(สํานักขาว 10 เม.ย.62)
- กรมชลฯ เตรียมสรางอางเก็บน้ําแมแคมตามพระราชดําริ จ.แพร(กรุงเทพธุรกิจ
10 เม.ย. 62)
- ประปาหมูบานสอเคาวิกฤต หนองน้ํ าแหงขอดปชช.ไมมีน้ํ าใช (สํานักขาวที

-

นิวส@14 เม.ย. 62)
ถนนคันคลองอางทองทรุดยาวหลังแลงจัดน้ําใตดินลด (Work Point News 18
เม.ย. 62)
ภาพวอน! ถนนคันคลองชลประทานทรุด จนท.เรงแกไขแลวแพร(กรุงเทพธุรกิจ
19 เม.ย. 62)
ชป.แจงพัฒนาระบบจัดสรรน้ําลุมเจาพระยามีประสิทธิภาพ(ch3 22 เม.ย. 62)
รองเรียนทางแฟนเพจCh7HD Social Care : ประปาหมูบานใชการไมไดกวา
10 ปW จ.สุรินทร@(Ch7HD 22 เม.ย. 62)
ปลอยขบวนรถบรรทุ กน้ํ าชวยภั ยแลง จังหวั ด หนองคาย โดยชลประทาน
หนองคาย ปลอยขบวนรถน้ํ าบริ การประชาชน แกป! ญ หาภั ยแลงเพื่ อให
ประชาชนและเกษตรกรไดมี น้ํ าอุปโภคบริโภคและเพื่ อการเกษตร(AEC TV
24 เม.ย. 62)

วิทยุ
-

-

หนวยงานชลประทานในพื้นที่ประสบภาวะภัยแลง เรงลงพื้นที่บรรเทาความ
เดือดรอนของประชาชนตอเนื่อง โดยเฉพาะการสูบน้ําจากอางเก็บน้ําไปเติมให
สระเก็ บ น้ํ าสํ าห รั บ ผลิ ต ประปา ลด เสี่ ยงขาด น้ํ ากิ น น้ํ าใช (สถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 5 เม.ย. 62)
ชป. แจงไมสั กถู กตั ด พบกอนกอสรางอางเก็ บน้ํ าแมแคมฯ (มิ ติ ข าว 90.5
19เม.ย. 62)
กรมชลประทาน ยันน้ํ าในเขื่อนอุบลรัตน@ และเขื่ อนแมงัดสมบู รณ@ ชล พอใช
อุปโภคบริโภค ไปจนถึงตนฤดูฝนนี้ พรอมชวนรวมใจกันใชน้ําอยางประหยัด
(สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 23 เม.ย. 62)

สิ่งพิมพ
- หวั่นความเค็มกระทบการเกษตรสั่งเฝlาระวัง 24 ชม. ชป.คุ มเขมบริหารน้ํ า
รับมือแอลนินโญระยะยาว(ขาวสด 1 เม.ย. 62)
- 24 ชม. ฝP า วิ ก ฤติ 'แอลนิ น โญ ' ผวาน้ํ าเค็ ม ทะลั ก พื้ น ที่ เกษตรเสี ย หาย
(ฐานเศรษฐกิจ 1 เม.ย. 62)
- แกแลงลุมน้ําเจาพระยา!! ใสเกียร@ลุยโครงการผันน้ําเติมเขื่อนภูมิพล (สยามรัฐ
1 เม.ย. 62)

-

-

อธิบดีฝนหลวงฯ ลงพื้นที่เชียงใหม ติดตามสถานการณ@ หมอกควันไฟปPา-ภัย
แลง(แนวหนา 2 เม.ย. 62)
อธช. รวมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ@การแกไขป!ญหาหมอกควัน และไฟปPาใน
พื้นที่ภาคเหนือ(สยามรัฐ 2 เม.ย. 62)
กรมชลฯ ขนทัพรถฉีดพนน้ํา เครื่องสูบน้ํา ชวยลดฝุPนพิษ-ภัยแลง(สยามรัฐ 5
เม.ย. 62)
ฝนหลวงขึ้นบิน!ฝนตก16จว.คลี่คลายฝุPนละอองภาคเหนือ-บรรเทาภัยแลง(แนว
หนา 8 เม.ย. 62)
กรมชลฯเผยปริมาณน้ําเขื่อนเหลือ 44% ยันมีใชจนถึงฤดูฝน (เดลินิวส@ 10เม.ย.
62)
อิจฉาเขาสาดน้ํากัน-เราตองเก็บ 'บานหนองหิน'แหงขอด(เดลินิวส@ 14 เม.ย.
62)
กรมชลฯแจงพบการลอบตัดไมสักกอนสรางเขื่อนแมแคมฯ(เดลินิวส@ 19 เม.ย.
62)
ชป.แจงพบไมสักถูกตัดในพื้นที่กอสรางอางเก็บน้ําแมแคมฯ(คมชัดลึก 19 เม.ย.
62)
ชป.วางแนวทางการบริหารจัดการน้ําเชิงรุก(คมชัดลึก 24 เม.ย. 62)
ชวยภัยแลง!!ผูอํานวยการสํานักงานชลประทานที่ 5 ปลอยขบวนรถบรรทุกน้ํา
กวา 40,000 ลิตร เพื่อนําไปแจกจาย แกประชาชนขาดแคลนน้ําในเขต อําเภอ
โพนพิสัย(สยามรัฐ 24 เม.ย. 62)
สารสนเทศ
เกษตรกร’หวยจระเขมาก’พอใจ หลังชลประทานสงเครื่องสูบน้ําชวยเหลือ(มติ
ชนออนไลน@ 1 เม.ย. 62)
กรมชลประทาน รวมวางมาตรการควบคุมคุณภาพน้ํา อางเก็บน้ํากระเสียว จ.
สุพรรณบุรี(เรารักชลประทาน 1 เม.ย. 62)
รองอธิบดีกรมชลฯ ประชุมอนุคณะกรรมการณ@ติดตามและวิเคราะห@แนวโนม
สถานการณ@น้ํา(เรารักชลประทาน 1 เม.ย. 62)
อธิบดีกรมชลฯ ติดตามนายกฯ ลงพื้นที่มอบของสนับสนุนเจาหนาที่ปฏิบัติงาน

-

แกไขป!ญหาหมอกควันและไฟปPา จ.เชียงใหม(เรารักชลประทาน 2 เม.ย. 62)
ชป.เตรียมพรอมพื้ นที่ รั บน้ํ าหลากในโครงการบางระกํ าโมเดล ปW 62 กวา
382,000 ไร/พรอมระดมความชวยเหลือพื้นที่ขาดแคลนน้ําในชวงฤดูแลงนี้(เรา
รักชลประทาน 3เม.ย. 62)
เตรี ยมพ.ท.รั บน้ํ าหลากใน”บางระกํ าโมเดล”ปW 62 เฉี ยด 4 แสนไร(มติ ชน
ออนไลน@ 3 เม.ย. 62)
กรมชลประทานสงรถฉี ด พนน้ํ าอยางตอเนื่ อง ชวยลดฝุP นเชี ยงใหม(มติ ชน
ออนไลน@ 5 เม.ย. 62)
กรมชลฯสงรถฉีดพนน้ําอยางตอเนื่อง ชวยลดฝุPนในพื้นที่ จ.เชียงใหม สวนชป.
ขอนแกน ติดตั้งเครื่องสูบน้ําจากอางเก็บน้ําหวยเตย ชวยชาวบานโนนทัน หลัง
ขาดแคลนน้ําดิบผลิตประปา (kasetvariety5 เม.ย. 62)
ชป.ขอนแกน ติดตั้งเครื่องสูบน้ําจากอางเก็บน้ําหวยเตย ชวยชาวบาน หลังขาด
แคลนน้ําดิบผลิตประปา(เรารักชลประทาน 5 เม.ย. 62)
ชป.ขอนแกนติ ดตั้งเครื่องสูบน้ําจากอางเก็บน้ําหวยเตยหลังขาดน้ําดิบผลิ ต
ประปา(มติชนออนไลน@ 5 เม.ย. 62)
กรมชลประทาน สืบสานประเพณีสงกรานต@ปW 2562 ใชน้ําอยางคุมคา ทุกชีวา
ปลอดภัย(เรารักชลประทาน 10 เม.ย.62)
ชป.แจงพัฒนาระบบจัดสรรน้ํ าลุ มเจาพระยามีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ
สภาพพื้นที่ในป!จจุบัน (เรารักชลประทาน 10 เม.ย.62)
เปs ด อางเก็ บน้ํ าทั่ วประเทศ ใหประชาชนเลนน้ํ าคลายรอนชวงสงกรานต@
(สยามรัฐออนไลน@ 10 เม.ย.62)
กรมชลฯ แจงพัฒนาระบบจัดสรรน้ําลุมเจาพระยามีประสิทธิภาพ ตามสภาพ
พื้นที่ป!จจุบัน(สยามรัฐออนไลน@ 10เม.ย.62)
กรมชลประทาน สืบสานประเพณีสงกรานต@ปW 2562 ใชน้ําอยางคุมคา ทุกชีวา
ปลอดภัย (คนเนชั่น ออนไลน@10เม.ย.62)
กรมชลประทาน สืบสานประเพณีสงกรานต@ ตั้ง 117 จุดบริการ ย้ําใชน้าํ คุมคา
(มติชน ออนไลน@10เม.ย.62)
สํ านั ก งานชลประทานที่ 11 กรมชลประทาน ลงพื้ น ที่ จั ด กิ จ กรรมกํ าจั ด
ผักตบชวาในคลองมหาสวัสดิ์(ไทยแลนด@พลัส ออนไลน@10เม.ย.62)
ชป.แจงพัฒนาระบบจัดสรรน้ํ าลุ มเจาพระยามีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ

-

-

สภาพพื้นที่ในป!จจุบัน (ไทยแลนด@พลัส ออนไลน@10เม.ย.62)
กรมชลฯ แจงพัฒนาระบบจัดสรรน้ําลุมเจาพระยามีประสิทธิภาพ ตามสภาพ
พื้นที่ป!จจุบัน (สยามรัฐออนไลน@ 10 เม.ย. 62)
ชป.แจงแผนจัดสรรน้ําเลนสงกรานต@ทั่วไทย วอนเลนน้ําอยางพอเหมาะพอควร
และสรางสรรค@(เรารักชลประทาน11เม.ย.62)
ชป.แจงแผนจัดสรรน้ําเลนสงกรานต@ทั่วไทย วอนเลนน้ําอยางพอเหมาะพอควร
และสรางสรรค@(ไทยแลนด@พลัส11เม.ย.62)
สํ านั กงานชลประทานที่ 6 เปs ด จุ ดบริ การประชาชนและสื บสานประเพณี
สงกรานต@ 2562(เรารักชลประทาน 11 เม.ย. 62)
สํานั กงานชลประทานที่ 2 จัดตั้ งจุดบริการประชาชน โครงการชลประทาน
พะเยา ในชวงวั นหยุ ดเทศกาลสงกรานต@ ระหวางวั นที่ 12 – 17 เมษายน
2562(เรารักชลประทาน 11 เม.ย. 62)
โครงการชลประทานเชี ยงราย สํ านั กงานชลประทานที่ 2 จั ดตั้งจุดบริการ
ประชาชน ในชวงวันหยุดเทศกาลสงกรานต@(เรารักชลประทาน 11 เม.ย. 62)
สํานักงานชลประทานที่ 16 เปsดจุดบริการประชาชนชวงเทศกาลสงกรานต@ ปW
2562(เรารักชลประทาน 11 เม.ย. 62)
โครงการชลประทานเชียงใหม สํานักงานชลประทานที่ 1 ตั้งจุดอํานวยความ
สะดวกและบริ ก ารประชาชนและนั ก ทองเที่ ย ว ในชวงวั น หยุ ด เทศกาล
สงกรานต@ ” ณ ประตู ระบายน้ํ าฝายทาวั งตาล ตํ าบลปP าเเดด อํ าเภอเมื อง
จังหวัดเชียงใหม(เรารักชลประทาน 11 เม.ย. 62)
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชีบน สํานักงานชลประทานที่ 6 ตั้งจุดบริการ
ประชาชน ณ ที่ทําการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชีบน จังหวัดชัยภูมิ(เรารัก
ชลประทาน 11 เม.ย. 62)
รองอธิบดีกรมชลฯ ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห@สถานการณ@
น้ํา(เรารักชลประทาน 17 เม.ย. 62)
ชป.แจงจั ดสรรน้ํ าตนทุ น เพื่ อใหเกิดความมั่ นคง และยั่ งยื น ลดป! ญหาขาด
แคลนน้ํา(มติชนออนไลน@ 17 เม.ย. 62)
โครงการชลประทานอุตรดิตถ@ เรงตรวจสอบป!ญหาการขาดแคลนน้ําสําหรับ
การทําประปา (เรารักชลประทาน 18 เม.ย. 62)
ชป.แจงพบไมสักถูกตั ดในพื้ นที่ ก อสรางอางเก็บน้ํ าแมแคมฯ จ.แพร(มติชน

-

ออนไลน@ 19 เม.ย. 62)
ชป.ชี้แจงกรณีพบไมสักถูกตัดในพื้นที่กอสรางอางเก็บน้ําแมแคมฯ จ.แพร (เรา
รักชลประทาน 19 เม.ย. 62)
รองอธิบดีกรมทางหลวงลงพื้นที่ตรวจสอบเรงแกไขถนนทรุดที่ อางทองแพร
(MGR Online 22 เม.ย. 62)
รองอธิบดีกรมชล รวมลงพื้นที่โครงการบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรแปลง
ใหญ(Mega Farm Enterprise) จ.สุราษฏร@ธานี (เรารักชลประทาน 19 เม.ย.
62)
ชป.สุรินทร@ ชวยชาวบานบานหนองหิน จ.สุรินทร@ ขาดแคลนน้ํากิน-น้ําใช(เรา
รักชลประทาน 19 เม.ย. 62)
ชาวรอยเอ็ดดีใจ ! สํานักงานชลประทานที่ 6 ลงพื้นที่หาแนวทางแกไขป!ญหา
ขาดแคลนน้ําอยางใกลชิด (เรารักชลประทาน 20 เม.ย. 62)
รองอธิบดีกรมชลฯ เดินหนาติดตาม 2 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จ.ประจวบคีรีขันธ@ (มติชนออนไลน@ 21 เม.ย. 62)
จิตอาสา โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาสามชุก ปรับภูมิทัศน@รอบบึงหนองบอน
จ.สุพรรณบุรี(เรารักชลประทาน 22 เม.ย. 62)
ชป.ยันน้ําในเขื่อนอุบลรัตน@ และเขื่อนแมงัดสมบูรณ@ชล พอใชอุปโภคบริโภค
ไปจนถึงตนฤดูฝนนี้(มติชนออนไลน@ 23 เม.ย. 62)
ชป. วางแนวทางการบริหารจัดการน้ําเชิงรุก เพื่อใหประชาชนมีน้ํากิน-น้ําใช
อยางยั่งยืน(เรารักชลประทาน 23 เม.ย. 62)
ชลประทานเติมน้ําดิบใหชาวบานแกป!ญหาภัยแลง (Timenews 24 เม.ย. 62)
สํ านั กงานชลประทานที่ 8 ลงพื้ นที่ ต.หลุ ม ขาว อ.โนนสู ง จ.นครราชสีม า
ชวยเหลือผูประสบป!ญหาภัยแลง(เรารักชลประทาน 24 เม.ย. 62)
รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ@ ประชุมมอบภารกิจและหนาที่ในการปฏิบัติ
ราชการแกบุคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ@ เพื่ อใหครอบคลุ ม
กระบวนการทําเกษตรกรรมแบบครบวงจร(เรารักชลประทาน 24 เม.ย. 62)

วารสาร
- ป ระตู ระบายน้ํ าเขาชนกั นช วยเก็ บน้ํ าในฤดู รอนชะลอน้ํ าในฤดู ฝน
ทางออกของการแกป!ญหาน้ําอยางยั่งยืนและสมานฉันท@
- สงกรานต@ เพลียนักแวะพักกอน 2562

- พิธีมอบกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแกขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําปW
พ.ศ2561
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การขั บ เคลื่ อ นเพื่ อ สร( า งความ สารสนเทศ(1)
เข( ม แข็ ง ให( กั บ ภาคการเกษตร วารสารขาว
(1)
ตามนโยบายกระทรวงเกษตร
และสหกรณ

โทรทัศน
- รมต.เกษตรและสหกรณ@ เปsดงานวันรณรงค@เก็บเกี่ยวขาวโพดหลังฤดูทํานา
(สํานักขาวกรมประชาสัมพันธ@ 3 เม.ย. 62)
- "วันรณรงค@และเก็บเกี่ยวขาวโพดเลี้ยงสัตว@ฤดูแลงหลังนา จ.นครสวรรค@"(ไทย
โพสต@ 3 เม.ย. 62)
วิทยุ
สื่อสิ่งพิมพ
- รมว.เกษตรฯ ลงแปลงขาวโพดเลี้ ยงสั ตว@จ.ตาก รวมเก็ บผลผลิ ตปลื้ มราคา
ขาวโพดพุง (แนวหนา 3 เม.ย. 62)
สารสนเทศ
- กรมชลประทาน รวมวางมาตรการควบคุมคุณภาพน้ํา อางเก็บน้ํากระเสียว จ.
สุพรรณบุรี(เรารักชลประทาน 1 เม.ย. 62)
- ชป. วางแนวทางการบริหารจัดการน้ําเชิงรุก เพื่อใหประชาชนมีน้ํากิน-น้ําใช
อยางยั่งยืน(เรารักชลประทาน 23 เม.ย. 62)
- ชลประทานเติมน้ําดิบใหชาวบานแกป!ญหาภัยแลง (Timenews 24 เม.ย. 62)
นิทรรศการ
วารสาร
- กลุมบริหารใชน้ําชลประทานมหาสวัสดิ์ นอมนําศาสตร@พระราชาฟ}~น คลอง
สวยน้ําใส พัฒนาเป•นแหลงทองเที่ยวสรางรายไดใหชุมชน

- กรมชลประทานโชว@ผลงานใชน้ํายางพาราทําถนน พรอมเดินหนาพัฒนาแหลง
น้ําสนับสนุน EEC
- การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการน้ํา
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