แบบรายงานผลตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร
สํานักงานเลขานุการกรม
ป!งบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562)

สลก.-1 : ความพึงพอใจของบุคลากรต9อการให;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;าใจแก9ทุกภาคส9วนที่เกี่ยวข;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
ประจําเดือนกันยายน 2562
หนวยงาน สวนประชาสัมพันธ'และเผยแพร สํานักงานเลขานุการกรม
ลําดับ
เรื่อง
ที่
1 แผนยุทธศาสตรน้ําแหงชาติ

แผนการดําเนินงาน
ก.ย.
วิทยุ (1)
สารสนเทศ (1)

ผลการดําเนินงาน
โทรทัศน'
“ฟงชัดๆ ถนอมจัดให'” ในประเด็น “จะบริหารจัดการ น้ําทวม แล'ง ให'ยั่งยืน
ได'อยางไร” (NBT 5 ก.ย.62)
เลขานุการ รมว.เกษตรฯ ลงพื้นที่สุราษฏรฯ ติดตามโครงการพัฒนาลุมน้ําตาปBพุมดวง (THAILPLUS TV 6 ก.ย.62)
วิทยุ
รองอธิบดีกรมชลฯ นําสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามแผนบรรเทาอุทกภัย
เจ'าพระยาตอนลางเดินหน'าคลองระบายน้ําชัยนาท-ปLาสัก (จส100 1ก.ย.62)
สิ่งพิมพ'
เลขานุการ รมว.เกษตรฯ ลงพื้นที่สุราษฏรฯ ติดตามโครงการพัฒนาลุมน้ําตาปBพุมดวง (มติชน 6 ก.ย.62)
สารสนเทศ
รองอธิบดีกรมชลฯ นําสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามแผนบรรเทาอุทกภัยเจ'าพระยา
ตอนลางเดินหน'าคลองระบายน้ําชัยนาท-ปLาสัก (เฟสบุNคเรารักชลประทาน 2 ก.ย.62)
เลขานุการ รมว.เกษตรฯ ลงพื้นที่สุราษฏรฯ ติดตามโครงการพัฒนาลุมน้ําตาปBพุมดวง (เฟสบุNคเรารักชลประทาน 6 ก.ย.62)
กรมชลฯรวมประชุมแนวทางแก'ไขปญหาการขาดแคลนน้ําในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ
(เฟสบุNคเรารักชลประทาน16ก.ย.62)

องคมนตรี ติดตามความก'าวหน'าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดชัยภูมิ (เฟสบุNคเรารักชลประทาน18ก.ย.62)
- รองอธิบดี กรมชลฯลงพื้นที่ติดตามความก'าวหน'าของโครงการปTองกันและ
บรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร(ลุมน้ําคลองชุมพร) (เฟสบุNคเรารักชลประทาน23
ก.ย.62)
- องอธิบดีกรมชลประทานรวมติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริพื้นที่ภาคกลาง จ.ลพบุรี (เฟสบุNคเรารักชลประทาน27ก.ย.62)
วารสาร
- จากพอเพียงเลี้ยงชีวิต สูการพัฒนาอยางยั่งยืนด'วย “เกษตรทฤษฎีใหม”
- ธาราพงศ ปราบสําเร็จ วางเปTาหมายให'ใหญและคอยเริ่มไปจากเล็ก สูตร
ความสําเร็จของข'าราชการดีเดนที่อยากสงตอ
นิทรรศการ
- วันที่ 5-7 กันยายน 2562 งานอินเตอรแมท อาเซียน และ คอนกรีต เอเชีย
2019 ณ อิมแพคเมืองทองธานี

2

รวม
การวางแผน การพัฒนาแหลง
น้ํา ระบบสงน้ํา และระบบ
กระจายน้ําและอื่นๆตามภารกิจ
กรมชลประทาน

4

โทรทัศน (1)
วิทยุ(1)
สิ่งพิมพ(1)
นิทรรศการ(1)
วารสารขาว
(1)

โทรทัศน'
หยุดระบายน้ํา 'เขื่อนสิริกิติ์' ลงแมน้ํานาน (TNN24 1ก.ย.62)
ชป.เผย “โพดุล” ทําให'มีน้ําไหลเข'าอางเก็บน้ําเพิ่มมากขึ้น (ไบรททีวี 1 ก.ย.
62)
ชป. ระดมความพร'อมรับมือพายุดีเปรสชั่น (ไบรททีวี 2 ก.ย.62)
ชป.เชียงใหม มั่นใจมีน้ําพอใช'ถึงฤดูแล'งปBหน'า (NBT 3 ก.ย.62)
น้ําเหนือเริ่มมาก ชป.คุมเข'มน้ําไหลผานเขื่อนเจ'าพระยา ลดผลกระทบพื้นที่
ท'ายเขื่อน ( THAI PBS 3ก.ย.62)
รายการ รอบทิศถิ่นไทย กับประเด็น
ชลประทานเชี ยงใหมเตรียมแผนบริหารจั ดการน้ํา หลังมีฝนตกหลายพื้นที่
(NBT 4 ก.ย.62)

เกาะติดสถานการณน้ําทวมพื้นที่เหนือ-อีสาน (NBT 6 ก.ย.62)
สชป.6 ตั้งศูนยซอมเครื่องจักรกลทสงการเกษตรหลังน้ําลด ที่อุบลราชธานี (ชอง
5 17ก.ย.62)
สชป.6 ตั้งศูนยซอมเครื่องจักรกลทางการเกษตรหลังน้ําลด ที่อุบลราชธานี
(NBT 17ก.ย.62)
Talk ผชช.กรมชลฯ เรื่อง ผักตบขวางทางน้ํา ไหลผาน อ.วารินฯ (NBT 17 ก.ย.
262 ขาวค่ํา)
อธิบดีกรมชลฯให'สัมภาษณสด ในรายการ เคลียร คัด ชัดเจน (NBT18ก.ย.
62)
‘กรมชลฯ’ เผย ‘โพดุล’ ทําให'มีน้ําไหลเข'าเขื่อน-อางเก็บน้ําเพิ่มมากขึ้น (มติชน
1 ก.ย.62)
แมน้ํายมเมืองแพร เพิ่มสูงขึ้น ชป.เตรียมพร'อมรับมือตัดยอดน้ํากอนไหลผาน
เมืองสุโขทัย (มติชน 2 ก.ย.62)
ชป.เตรียมความพร'อมรับ “บิ๊กตู” ติดตามสถานการณน้ํา จ.สุโขทัย (มติชน 3
ก.ย.62)
น้ําเหนือเริ่มมาก ชป.คุมเข'มน้ําไหลผานเขื่อนเจ'าพระยา ลดผลกระทบพื้นที่
ท'ายเขื่อน (สยามรัฐ 3 ก.ย.62)
ชป.เตือน!! ลุมน้ํายมที่บางระกํา มีแนวโน'มเพิ่มสูงขึ้น แจ'งประชาชนพื้นที่ลุมต่ํา
เตรียมรับมือ (มติชน 5 ก.ย.62)
วิทยุ
รองอธิบดีกรมชลฯ นําสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามแผนบรรเทาอุทกภัย
เจ'าพระยาตอนลางเดินหน'าคลองระบายน้ําชัยนาท-ปLาสัก (จส100 1ก.ย.62)
สิ่งพิมพ'
เลขานุการ รมว.เกษตรฯ ลงพื้นที่สุราษฏรฯ ติดตามโครงการพัฒนาลุมน้ําตาปBพุมดวง (มติชน 6 ก.ย.62)
สารสนเทศ

‘กรมชลฯ’ เผย ‘โพดุล’ ทําให'มีน้ําไหลเข'าเขื่อน-อางเก็บน้ําเพิ่มมากขึ้น (มติชน
1 ก.ย.62)
แมน้ํายมเมืองแพร เพิ่มสูงขึ้น ชป.เตรียมพร'อมรับมือตัดยอดน้ํากอนไหลผาน
เมืองสุโขทัย (มติชน 2 ก.ย.62)
- ชป.เตรียมความพร'อมรับ “บิ๊กตู” ติดตามสถานการณน้ํา จ.สุโขทัย (มติชน 3
ก.ย.62)
- น้ําเหนือเริ่มมาก ชป.คุมเข'มน้ําไหลผานเขื่อนเจ'าพระยา ลดผลกระทบพื้นที่ท'าย
เขื่อน (สยามรัฐ 3 ก.ย.62)
- ชป.เตือน!! ลุมน้ํายมที่บางระกํา มีแนวโน'มเพิ่มสูงขึ้น แจ'งประชาชนพื้นที่ลุมต่ํา
เตรียมรับมือ (มติชน 5 ก.ย.62)
- กรมชลฯ ปรับลดระบายน้ําเขื่อนเจ'าพระยา หลังน้ําเหนือลดลง (เฟสบุNคเรารัก
ชลประทาน15ก.ย.62)
- กรมชลฯ ปรับลดระบายน้ําเขื่อนเจ'าพระยา หลังน้ําเหนือลดลง(กรุงเทพธุรกิจ
15ก.ย.62)
- กรมชลฯ ปรับลดระบายน้ําเขื่อนเจ'าพระยา หลังน้ําเหนือลดลง(ไบรททีวี15
ก.ย62)
- ชป.เรงผลักน้ําออกโขงวันละ 500 ล'าน ลบ.ม. ลั่นสิ้นเดือน ก.ย. น้ําจะเริ่มแห'ง
(เฟสบุNคเรารักชลประทาน 15ก.ย.62)
- ชป.เรงผลักน้ําออกโขงวันละ 500 ล'าน ลบ.ม. ลั่นสิ้นเดือน ก.ย. น้ําจะเริ่มแห'ง
(INNEWS15ก.ย.62)
- ชป.รวมใจ มอบสิ่งของบรรเทาทุกผู'ประสบอุทกภัย จ.ศรีสะเกษ(เฟสบุNคเรารัก
ชลประทาน15ก.ย.62)
- ชป.เตรียมความพร'อมฟjkนฟูเมืองอุบลฯ หลังน้ําลด (เฟสบุNคเรารักชลประทาน
16ก.ย.62)
- ชป.เตรียมระดมเครื่องสูบน้ํากวา 100 เครื่อง เรงระบายน้ําทวมขังในพื้นที่ลุม
ต่ําเมืองอุบลฯ(เฟสบุNคเรารักชลประทาน16ก.ย.62)
- กรมชลประทานเรงระบายน้ําออกจากพื้นที่ลุมต่ํา หลังระดับน้ําในแมน้ําชี
(ไบรททีวี16ก.ย.62)

-

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาหัวนา สํานักงานชลประทานที่ 8 นําถุงยังชีพไป
แจกจายประชาชนผู'ประสบอุทกภัย(16ก.ย.62)
ชป.แจงการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ําในแมน้ํามูลที่โขงเจียม ทําอยางเต็ม
ศักยภาพ(เฟสบุNคเรารักชลประทาน18ก.ย.62)
ชป.เดินหน'าซับน้ําตาประชาชน หลังน้ําลด(เฟสบุNคเรารักชลประทาน18ก.ย.
62)
ชป.ร'อยเอ็ด ตั้งศูนยบริการซอมเครื่องจักรกลทางการเกษตร ชวยพี่น'อง
เกษตรกรหลังน้ําลด(เฟสบุNคเรารักชลประทาน18ก.ย.62)
ชลประทานเชียงใหมเรงระบายน้ําทวมขังพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม(เฟสบุNค
เรารักชลประทาน19ก.ย.62)
ชป.ย้ํา!! ฝายกั้นลําน้ําลําพะยัง จ.กาฬสินธุ มั่นคงแข็งแรงดี วอนประชาชนอยา
ตื่นตระหนก(เฟสบุNคเรารักชลประทาน19ก.ย.62)
ชป.ย้ํา!! ฝายกั้นลําน้ําลําพะยัง จ.กาฬสินธุ มั่นคงแข็งแรงดี วอนประชาชนอยา
ตื่นตระหนก(INNEWS19ก.ย.62)
ชป.เรงระบายน้ําในแมน้ํามูลอยางตอเนื่อง หลังน้ําโขงต่ํากวาตลิ่ง 2 เมตรเศษ
(เฟสบุNคเรารักชลประทาน19ก.ย.62)
ชป.เรงระบายน้ําในแมน้ํามูลอยางตอเนื่อง หลังน้ําโขงต่ํากวาตลิ่ง 2 เมตรเศษ
(มติชน19ก.ย.62)
กรมชลฯ แจงเรงติดตั้งแบลี่ ข'ามคลองระบายใหญชัยนาท – ปLาสัก ชั่วคราว
หลังทรุดเพราะใช'งานมานาน(เฟสบุNคเรารักชลประทาน20ก.ย.62)
กรมชลฯ แจงเรงติดตั้งแบลี่ ข'ามคลองระบายใหญชัยนาท – ปLาสัก ชั่วคราว
หลังทรุดเพราะใช'งานมานาน(มติชน20ก.ย.62)
สชป.10 เตรียมมาตรการพร'อมรับสถานการณน้ําหลากในพื้นที่ จ.ลพบุรี
เนื่องจากมีฝนตกตอเนื่อง (เฟสบุNคเรารักชลประทาน21ก.ย.62)
ชป.แจงอางเก็บน้ําลุมน้ําโจนเสีย เหตุคาดมีผู'แอบทิ้งสารเคมีลงน้ํา(เฟสบุNคเรา
รักชลประทาน22ก.ย.62)
ชป. เรงชวยเหลือ อ.เมืองลพบุรี หลังเกิดน้ําทวมจากฝนตกหนัก จนเข'าสูภาวะ
ปกติแล'ว(เฟสบุNคเรารักชลประทาน22ก.ย.62)

-

-

รมว.กษ. นําทีม ลงพื้นที่ติดตามสถานการณอุทกภัย พร'อมตรวจเยี่ยม
ผู'ประสบภัย พื้นที่จังหวัดอุบลฯ (เฟสบุNคเรารักชลประทาน22ก.ย.62)
รมว.กษ. นําทีม ลงพื้นที่ติดตามสถานการณอุทกภัย พร'อมตรวจเยี่ยม
ผู'ประสบภัย พื้นที่จังหวัดอุบลฯ(มติชน 22ก.ย.62)
ชป. เฝTาระวังสถานการณน้ํา อ.กบินทรบุรี หลังฝนตกหนัก สงผลระดับน้ําใน
พื้นที่เพิ่มขึ้นตอเนื่อง (เฟสบุNคเรารักชลประทาน22ก.ย.62)
ชป. แจงเรงซอมพนังดินชั่วคราวเสียหายจากน้ําซัด
ย้ําอาคารฝายกั้นลําน้ําลําพะยัง จ.กาฬสินธุ มั่นคงแข็งแรงดี (เฟสบุNคเรารัก
ชลประทาน22ก.ย.62)
ชป. บริหารจัดการน้ําเขื่อนแกงกระจาน ไมกระทบพื้นที่ท'ายเขื่อน ด'านแมน้ํา
เพชรฯ ยังต่ํากวาตลิ่ง (เฟสบุNคเรารักชลประทาน23ก.ย.62)
ชป.เริ่มสร'างทํานบดินชั่วคราวปตร.คลองคันแล'ว คาดแล'วเสร็จภายใน 5 วัน
(เฟสบุNคเรารักชลประทาน25ก.ย.62)
ชป.เริ่มสร'างทํานบดินชั่วคราวปตร.คลองคันแล'ว คาดแล'วเสร็จภายใน 5 วัน
(มติชน 25ก.ย.62)
ชป.ตรวจสอบแล'วแผนดินไหวตากวันนี้ไมสงผลกระทบเขื่อน (เฟสบุNคเรารัก
ชลประทาน25ก.ย.62)
ชป.ตรวจสอบแล'วแผนดินไหวตากวันนี้ไมสงผลกระทบเขื่อน (INNEWS 25
ก.ย.62)
ศูนยบริหารอุทกภัยลุมน้ําชี-มูล(สวนหน'า) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่หลังน้ําลด
บ'านหนองโอง จ.ศรีสะเกษ (เฟสบุNคเรารักชลประทาน25ก.ย.62)
ศูนยบริหารจัดการอุทกภัยลุมน้ําชี-มูล(สวนหน'า) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่หลัง
น้ําลด บ'านหนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี (เฟสบุNคเรารักชลประทาน26
ก.ย.62)
ชป.ร'อยเอ็ด พร'อมด'วยจิตอาสาเข'าทํากิจกรรมฟjkนฟูพื้นที่หลังน้ําลด บริเวณ
บ'านทาทางเกวียน อ.เสลภูมิ (เฟสบุNคเรารักชลประทาน26ก.ย.62)
แมน้ําปราจีน ที่ตลาดเกากบินทรบุรีเริ่มลดลง หลังกรมชลฯเรงจัดการน้ํา
ประกอบกับในพื้นที่มีฝนตกน'อย (เฟสบุNคเรารักชลประทาน26ก.ย.62)

-

แมน้ําปราจีน ที่ตลาดเกากบินทรบุรีเริ่มลดลง หลังกรมชลฯเรงจัดการน้ํา
ประกอบกับในพื้นที่มีฝนตกน'อย (ไบรททีวี 26ก.ย.62)
แมน้ําปราจีน ที่ตลาดเกากบินทรบุรีเริ่มลดลง หลังกรมชลฯเรงจัดการน้ํา
ประกอบกับในพื้นที่มีฝนตกน'อย (มติชน 26ก.ย.62)
แมน้ําปราจีน ที่ตลาดเกากบินทรบุรีเริ่มลดลง หลังกรมชลฯเรงจัดการน้ํา
ประกอบกับในพื้นที่มีฝนตกน'อย (ไทยรัฐ26ก.ย.62)
ชป.เรงติดตั้งเครื่องผลักดันน้ําเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําที่แกงสะพือ
(เฟสบุNคเรารักชลประทาน26ก.ย.62)
ชป.เรงติดตั้งเครื่องผลักดันน้ําเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําที่แกงสะพือ(มติ
ชน 26ก.ย.62)
กรมชลประทาน เริ่มทยอยสงน้ําเข'าทุงรับน้ํา/แก'มลิง ลุมน้ําเจ'าพระยา
บางสวนแล'ว (เฟสบุNคเรารักชลประทาน27ก.ย.62)
กรมชลประทาน เริ่มทยอยสงน้ําเข'าทุงรับน้ํา/แก'มลิง ลุมน้ําเจ'าพระยา
บางสวนแล'ว (WORKPIONTNEWS 27ก.ย.62)
ชป.อุบลฯ เดินหน'าฟjkนฟูพื้นที่หลังน้ําลด บริเวณชุมชนวัดหลวง (เฟสบุNคเรารัก
ชลประทาน27ก.ย.62)
ชาวอุบลฯ รวมแรง รวมใจ ฟjkนฟูพื้นที่หลังน้ําลด บ'านกุดชุม อ.วารินชําราบ
(เฟสบุNคเรารักชลประทาน28ก.ย.62)
ศูนยบริหารจัดการอุทกภัยลุมน้ําชี-มูล(สวนหน'า)จังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่
ติดตามสถานการณน้ํา อําเภอโขงเจียม (เฟสบุNคเรารักชลประทาน28ก.ย.62)
ศูนยบริหารจัดการอุทกภัยลุมน้ําชี-มูล(สวนหน'า)จังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่
ติดตามสถานการณน้ํา อําเภอโขงเจียม (มติชน 28ก.ย.62)

วารสาร
- กรมชลประทานคว'ารางวัลเลิศรัฐ ประจําปB 2562 ความภูมิใจสูงสุดของ
หนวยงานราชการไทย
- โครงการประตูระบายน้ําห'วยซันตอยอดระบบชลประทานน้ําหยดด'วยพลังงาน
แสงอาทิตย

-

กรมชลประทานรวมงาน Asia Water High Level Meeting แลกเปลี่ยนองค
ความรู'ด'านงานชลประทาน

นิทรรศการ
- วันที่ 20 กันยายน 2562 งานวันอนุรักษและพัฒนาแมน้ํา คู คลอง
แหงชาติประจําปB 2562 ณ วัดปลายนา จังหวัดสุพรรณบุรี

รวม
3

การขับเคลื่อนเพื่อสร'างความ
เข'มแข็งให'กับภาคการเกษตร
ตามนโยบายกระทรวงเกษตร
และสหกรณ

5
สารสนเทศ(1)
วารสารขาว
(1)

สารสนเทศ
- ชป.เตรียมความพร'อมจัดกิจกรรมจิตอาสา”จิตอาสากระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ชวยเหลือ ฟjkนฟู ดูแลเกษตรกรผู'ประสบภัย" (17ก.ย.62)
- เฉลิมชัยฯ นําทีม กษ. เดินหน'าฟjkนฟู พื้นที่ประสบอุทกภัยหลังน้ําลด พร'อมกัน
21 จังหวัด (เฟสบุNคเรารักชลประทาน23ก.ย.62)
- เฉลิมชัยฯ นําทีม กษ. เดินหน'าฟjkนฟู พื้นที่ประสบอุทกภัยหลังน้ําลด พร'อมกัน
21 จังหวัด (NATION TV 23ก.ย.62)
- ชป.นําทีมจิตอาสา ลงพื้นที่ทําความสะอาดชุมชนที่ได'รับผลกระทบจากน้ําทวม
ในเขตอําเภอเมืองอุบลราชธานี(เฟสบุNคเรารักชลประทาน23ก.ย.62)
- ศูนยบริหารจัดการอุทกภัยลําน้ําชี-มูล(สวนหน'า)จังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่
ติดตามสถานการณน้ําลุมน้ําลําเซบาย (เฟสบุNคเรารักชลประทาน22ก.ย.62)
- อาสา กษ. ลุยชวยเหลือฟjkนฟู หลังน้ําทวมที่อุบลฯ (เฟสบุNคเรารักชลประทาน
24ก.ย.62)
- ชป.อํานาจเจริญลงพื้นที่ฟjkนฟูบ'านอางใหญ ต.บุง อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ
(เฟสบุNคเรารักชลประทาน24ก.ย.62)
- ชป.เรงสร'างทํานบดินชั่วคราว หลังอาคารระบายน้ําล'น ปตร. คลองคันชํารุด
จากพายุ “โพดุล” (เฟสบุNคเรารักชลประทาน24ก.ย.62)

-

ชป.เรงสร'างทํานบดินชั่วคราว หลังอาคารระบายน้ําล'น ปตร. คลองคันชํารุด
จากพายุ “โพดุล” (ไบรททีวี24ก.ย.62)
ชป.เรงสร'างทํานบดินชั่วคราว หลังอาคารระบายน้ําล'น ปตร. คลองคันชํารุด
จากพายุ “โพดุล” (INNEWS 24ก.ย.62)
ชป.เรงติดตั้งเครื่องสูบน้ําแรงดันสูง(Hydro Flow) เรงระบายน้ําลงแมน้ําโขงให'
ไวขึ้น(เฟสบุNคเรารักชลประทาน24ก.ย.62)
ชป.เรงติดตั้งเครื่องสูบน้ําแรงดันสูง(Hydro Flow) เรงระบายน้ําลงแมน้ําโขงให'
ไวขึ้น (สยามรัฐ 24ก.ย.62)
ชป.เรงติดตั้งเครื่องสูบน้ําแรงดันสูง(Hydro Flow) เรงระบายน้ําลงแมน้ําโขงให'
ไวขึ้น (INNEWS 24ก.ย.62)
ชป.เริ่มสร'างทํานบดินชั่วคราวปตร.คลองคันแล'ว คาดแล'วเสร็จภายใน 5 วัน
(เฟสบุNคเรารักชลประทาน 25ก.ย.62)
ชป.เริ่มสร'างทํานบดินชั่วคราวปตร.คลองคันแล'ว คาดแล'วเสร็จภายใน 5 วัน
(มติชน 25ก.ย.62)
ชป.ตรวจสอบแล'วแผนดินไหวตากวันนี้ไมสงผลกระทบเขื่อน(เฟสบุNคเรารัก
ชลประทาน 25ก.ย.62)

วารสาร
- กลุมบริหารการใช'น้ําคอกกระบือ อําเภอปะนาเระ จังหวัดปตตานี ความ
รวมมือคือหัวใจเพาะปลูกข'าวได'ผลผลิตดีคือตัวชี้วัดความสําเร็จ
- กระทรวงเกษตรและสหกรณเดินหน'าฟjkนฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยหลังน้ําลด
พร'อมกัน 21 จังหวัด
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