สำนักงำนก่อสร้ำง 3 สำนักพัฒนำแหล่งนำขนำดกลำง
1. สังกัด กรมชลประทาน
2. กำรบริหำรรำชกำรส่วนกลำง
3. สถำนที่ติดต่อ
3 หมู่ 10 ถนนรังสิโยทัย ตาบลวัดไทร อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 0-5680-3027
โทรสาร : 0-5635-5452
E-mail : const23@mail.rid.go.th
4. ที่ตังสำนักงำน
สานักงานก่อสร้าง 3 สานักพัฒนาแหล่งนาขนาดกลาง ตังอยู่ประมาณเส้นรุ้งที่ 15-43-27 เหนือ
เส้นแวงที่ 100-06-46 ตะวันออก หรือพิกัดที่ 47 PPT 250-665 ระวางที่ 5040 III ตามแผนที่มาตรา
ส่วน 1:50,000 เลขที่ 3 หมู่ที่ 10 ตาบลวัดไทร อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ บนเนือที่ประมาณ 24 ไร่
ห่างจากตัวเมืองไปทางพิษณุโลกประมาณ 5 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพประมาณ 240 กิโลเมตร
5. บทบำทและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
1. วางแผน ควบคุม กากับดูแล ตรวจสอบการบริหารงานก่อสร้างของโครงการชลประทานขนาดกลาง
โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากนา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ การเพิ่มประสิทธิภาพการชลประทาน
และโครงการอื่นตามทีก่ รมฯ มอบหมาย
2. วางแผน ประสานงาน การเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้าง การขอใช้พืนที่ก่อสร้าง
3. อานวยการให้การดาเนินการเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และกระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชน ในขันตอนการก่อสร้างโครงการเป็นไปอย่างครบถ้วน
4. ให้คาปรึกษา แนะนา เทคนิคการก่อสร้างให้ถูกต้องและเป็นไปตามหลักวิศวกรรม
5. วางแผน ประสานงาน กากับ การจัดทารายงานการศึกษาโครงการเบืองต้น (Reconnaissance
Report) โครงการพัฒนาแหล่งนา โครงการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากนา และโครงการพิเศษอื่น ๆ ที่ได้รับ
การร้องเรียนร้องขอจากประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ
6. วางแผน ควบคุม บริหาร ดาเนินการสารวจภูมิประเทศเพื่อการก่อสร้าง
7. ให้คาปรึกษา แนะนา ตรวจสอบ เอกสารประกวดราคา ราคากลาง วัสดุหลัก และราคากลาง
งานจ้างเหมาก่อสร้าง
8. ตรวจสอบ ควบคุม กากับ คุณภาพงานก่อสร้างรวมทังติดตาม ประเมินผลงานก่อสร้างให้
เป็นไปตามมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการ
9. ดาเนินการส่งมอบโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้สานักชลประทาน และ/หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมทังประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6. พืนที่รับผิดชอบ
พืนที่เขตความรับผิดชอบของสานักงานก่อสร้าง 3 สานักพัฒนาแหล่งนาขนาดกลาง ครอบคลุมพืนที่
ในเขตจังหวัดนครสวรรค์มีพืนที่รวมประมาณ 5,998,548 ไร่ จังหวัดพิจิตรมีพืนที่รวมประมาณ 2,831,883 ไร่
จังหวัดพิษณุโลกมีพืนที่รวมประมาณ 6,759,909 ไร่ และจังหวัดอุตรดิตถ์มีพืนที่รวมประมาณ 4,899,120 ไร่
รวมพืนที่รับผิดชอบทัง 4 จังหวัด เป็นจานวนรวมทังสิน 20,489,460 ไร่

7. โครงสร้ำง สำนักงำนก่อสร้ำง 3 สำนักพัฒนำแหล่งนำขนำดกลำง

ผู้อานวยการสานักงานก่อสร้าง 3
กลุ่มงานวิศวกรรม
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานก่อสร้าง 1
กลุ่มงานก่อสร้าง 2
กลุ่มงานก่อสร้าง 3
กลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล
8. รำยชื่อข้ำรำชกำรของสำนักงำนก่อสร้ำง 3 สำนักพัฒนำแหล่งนำขนำดกลำง
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื่อ – สกุล
นายวุฒิ
นายสัญญา
นายเสริมศักดิ์
นายธนัท
นายโชคชัย
นายทวี
นายนิวัตน์ธนา
นายบุญเชิด
นายภานุวัฒน์
นายพงษ์เทพ
นายบุญส่ง
นายธนาธิป
นายนิพนธ์
นางสกุลรัตน์
นางวัชรี
นางสาวณัฐยา

วิรเศรณี
สุริวรรณ
หงษ์ทอง
ต้นประสงค์
เจียมจตุรงค์
ไวเรืองศิริพงศ์
เพ็ชร์สุขุม
ภูมิคา
สุขเกษม
อ่องประเสริฐ
จีรภัทร์
แก้วมณี
ศานติสุนทร
หาญทวีชัย
สว่างวงษ์
เพชรหาญ

ตำแหน่ง

โทรศัพท์มือถือ

ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมชลประทาน) ต้น
วิศวกรชลประทานชานาญการ
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
นายช่างเครื่องกลชานาญงาน
นายช่างชลประทานอาวุโส
วิศวกรชลประทานชานาญการ
นายช่างชลประทานอาวุโส
นายช่างชลประทานชานาญงาน
นายช่างชลประทานชานาญงาน
นายช่างชลประทานชานาญงาน
นายช่างชลประทานชานาญงาน
นายช่างชลประทานชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

08-1967-6636
08-3441-2424
08-6935-7522
08-8434-6959
08-9269-6630
08-9960-9085
08-4620-4230
08-1973-2285
08-1948-4799
08-9568-1098
08-9460-9098
08-1887-6598
08-9704-8877
08-0117-0502
08-8278-3548
08-2557-0002

9. รำยชื่อลูกจ้ำงประจำ พนักงำนรำชกำร ของสำนักงำนก่อสร้ำง 3 สำนักพัฒนำแหล่งนำขนำดกลำง
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ชื่อ – สกุล
นายไพบูรณ์
นางปวีณา
นางลักขณา
นายสุเทพ
นายวิชาญ
นายสุวิทย์
นายนิวัติ
นายสวัสดิ์
นายนิคม
นายอนันต์
นายสุพจน์
นายชัยรัตน์
นายอนิตย์
นายชูนัส
นายเสภา
นายสมเพียน
นายอนุศักดิ์
นายนิรุธ
นายอานาจ
นายสุรดล
นางระบอบ
นางสาวชฎาพร

แก้วกลม
ประเสริฐดี
จีรภัทร์
แช่มโชติ
ใยอ่อน
ใยอ่อน
เรือนหล้า
เสือกลั่น
ดาวันดี
รัตนะ
สมรอด
นิพัทธ์โยธิน
อุตะโม
บุญคา
สุวรรณ์
มาละอินทร์
ชะนะวิทย์
ชูจันทร์
สอนหมวก
โตเชือ
ชะนะวิทย์
พรมไชยวงค์

ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์ ส 2
ช่างฝีมือสนาม ช 3
พนักงานการเงินและบัญชี ส 3
พนักงานขับรถยนต์ ส 2
พนักงานขับรถยนต์ ส 2
พนักงานชลประทาน บ 2
ช่างฝีมือสนาม ช 3
ช่างฝีมือสนาม ช 3
พนักงานรักษาความปลอดภัย บ 2
ช่างก่อสร้าง ช 3
ช่างฝีมือโรงงาน ช 3
ช่างฝีมือโรงงาน ช 3
ช่างฝีมือสนาม ช 3
พนักงานบารุงทาง ช 2
ช่างฝีมือสนาม ช 3
ช่างฝีมือสนาม ช 3
ช่างก่อสร้าง ช 3
พนักงานขับรถยนต์ ส 2
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ช่างโยธา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

โทรศัพท์มือถือ
08-4579-6009
08-1973-5326
08-7832-0375
08-6175-1417
08-7212-9408
08-6681-4394
08-4623-9086
08-9856-1392
08-3165-0174
08-1785-6259
08-8145-3525
08-1022-8377
08-4622-1164
08-7851-2566
08-8428-1487
08-1069-3961
08-6257-1643
08-6623-3178
08-9702-9543
08-4828-5995
08-9640-4991

