
 รายงานการประชุมประจําเดือน 

โครงการกอสราง  สํานักงานชลประทานท่ี 1 

ครั้งท่ี 6/2559   

เม่ือวันศุกรท่ี  1  กรกฎาคม  2559   เวลา  13.30  น. 

ณ  หองประชุม  โครงการกอสราง สํานักงานชลประทานท่ี 1  จังหวัดเชียงใหม 

----------------------------------------  

ผูมาประชุม 

1. นายสุดชาย  พรหมมลมาศ  ผคส.1   ประธาน 

2. นายจุลทศักดิ์   จิตเจริญ  กส.1 ชป.1 

3. นายปารเมศ  การุณนราพร  กส.2 ชป.1 

4. นาย จะเด็ด  สุวรรณธรรมา  กส.3 ชป.1 

5. นาย สุภรณวัฒน  สุรการ  กส.4 ชป.1 

6. นายสมบัติ   โนชัย   ชก.คส.1 

7. นางนิตยา  สุมประดิษฐ  บท.คส.1  เลขานุการ 

8. นางปราณี   กองงาม   บง.คส.1 

9. นางสาวกัณฑารีย  ภูวสินรังสรรค พด.คส.1 

10. นายสิทธิโชค  พิรุณรัตน  วิศวกรชลประทานชํานาญการ 

11. นายสามารถ  อาษากิจ  นายชางชลประทานชํานาญงาน 

12. นายชัยวัฒน  จันทะมงคล  นายชางชลประทานชํานาญงาน 

ผูไมมาประชุม 

1. นายพิทยา  อ่ิมเอม   วศ.คส.1  ติดราชการ 

2. นางสาวดวงเดือน  รุงเรือง  ธก.คส.1  ติดราชการ 

ผูเขารวมประชุม 

1. นางจินตนา  ชูดวง   พนักงานพิมพ ส 2 

2. นายเดชา  จรรยาพัฒน  นายชางชลประทาน 

3.  นางสาววชิราพร  ภิญโญจิตร  นายชางชลประทาน 

เริ่มประชุมเวลา   13.30 น. 

  นายสุดชาย  พรหมมลมาศ  ผคส.1   ทําหนาท่ีประธานในท่ีประชุม  ใหขาราชการ  ลูกจางประจํา 

และพนักงานราชการ ท่ีมาปฏิบัติงานใหมแนะนําตัว  และเลขานุการรายงานหัวขอการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

 

/ระเบียบวาระท่ี 1... 
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ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

  นโยบายการทํางานของกอสราง  

  มาจาก รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 2 ขอ 

  - การลดตนทุนการผลิต 

  - เรื่องน้ํา (ภัยจากน้ํานอย) 

  มาจาก อธิบดีกรมชลประทาน 5 ขอ 

  - อยาดีแตพูด 

  - เปนหนวยงานท่ีพรอมรับการตรวจสอบ 

  - ขอมูลตองโปรงใส 

  - อยาใหคนวางงาน 

  - รักและสามัคคีในหนวยงาน 

  1. งานกอสรางป 2559 จะตองใหแลวเสร็จภายใน 31 สิงหาคม 2559  เพราะจะตองใหตรง

ตามตัวชี้วัด   

2. จะมีการติดตามงานท้ังหมด จนกวาจะแลวเสร็จ  

3. การถายรูปงาน ตองทําทุกข้ันตอน ใหเห็นความกาวหนาของงาน 

4. การบันทึกขอมูล โดยใชการประชุม และบันทึกการประชุม เพราะสามารถยอนดูขอมูลตางๆ ได 

ยุทธศาสตรโครงการกอสราง(พ.ศ.2559 – 2562) 

1. ประเมินองคกรดวยตนเอง 

2. สวนราชการทราบจุดแข็ง และโอกาสในการปรับปรุง 

3. สรางแผนปรับปรุง  จัดทําขอมูลคูมือการกอสราง 

4. ดําเนินการปรับปรุง  สามารถทํางานท่ีนํามาอธิบายและถายทอดได 

  

ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุม   

   ท่ีประชุมพิจารณาแลว ไมมีการแกไขรายงาน และมีมติรับรองรายงานการประชุมประจําเดือน  

ครั้งท่ี 5/2559  เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2559  

 

 

 

 

/ระเบียบวาระท่ี 3... 
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ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ    

คุณสิทธิโชค  รายงานความกาวหนางานท่ีรับผิดชอบ แทน วศ.คส.1  ดังนี้ 

งานป 2559 (เพ่ิมเติม)  มีหนังสือขอยกเลิกการกอสรางฝายนานอย และ ฝายหวยปูรู  และจะขอ

เปลี่ยนเปนงานกอสรางฝายหวยโปง และ หวยฟานทดแทน  

งบ.คส.1  รายงานผลการเบิกจาย  ดังนี้ 

งานปงบประมาณ 2559     

- ฝายฮองปวย พรอมระบบสงน้ํา จ.เชียงใหม  เบิกจาย   100%   

- ฝายแมลี้ (สบหวยอาย) พรอมระบบสงน้ํา จ.ลําพูน  เบิกจาย 94.72%  

- ฝายนาหวยถํ้า พรอมระบบสงน้ํา จ.แมฮองสอน  เบิกจาย   100%  

- ระบบสงน้ําฝายนาหวยถํ้าระยะท่ี 2 จ.แมฮองสอน  เบิกจาย 85.98%  

- ซอมแซมทอสงน้ําอางเก็บน้ําปางคอง จ.แมฮองสอน เบิกจาย   100%   

เงินกันปงบประมาณ 2558   

- อางเก็บน้ําหวยโทก พรอมระบบสงน้ํา จ.ลําพูน   เบิกจาย 43.20 %  

  คุณสิทธิโชค รายงานงานป 2559  ดังนี้ 

  - งานซอมแซมอาคารทอสงน้ําอางเก็บน้ําปางคอง อ.ปางมะผา จ.แมฮองสอน ผลงานกอสราง

ปจจุบัน 95.55 %  
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  - งานอางเก็บน้ําหวยโทก  ขอปรับแผนเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน  และคาดวางานจะแลวเสร็จ

ภายในเดือนกันยายน 2559  

กส.1 ชป.1  รายงานความกาวหนางาน ดังนี้ 

1. ฝายฮองปวย  อ.จอมทอง จ.เชียงใหม  รายงานการกอสรางแลวเสร็จวันท่ี 30 พฤษภาคม 

2559  และจะถายโอนสงมอบงาน วันท่ี 14 กรกฎาคม 2559  เวลา 10.00 น.  

2. ฝายแมลี้ (สบหวยอาย)  อ.ลี้  จ.ลําพูน   การกอสรางแลวเสร็จ  มีการปลูกหญาแฝกบริเวณฝาย 

รวมกับอําเภอ  จะถายโอนสงมอบ  วันท่ี  21  กรกฎาคม  2559  เวลา 10.00 น.  
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กส.2 ชป.1  รายงานความกาวหนางานป 2559  ดังนี้ 

- ฝายนาหวยถํ้า พรอมระบบสงน้ํา อ.เมือง จ.แมฮองสอน  ดําเนินการแลวเสร็จ 100 %    
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รายงานความกาวหนางานตามแผน MTEF  

- ป 2560 ฝายนาหมากปน  อยูระหวางเสนอของบประมาณ ประมาณ 43 ลาน 

- ป 2561 สวนใหญเปนงานระบบสงน้ํา  ผคส.1 ขอใหตรวจสอบวาอยูในเขตอุทยานหรือไม 

 

 

 

 

 

/กส.3ชป.1 รายงาน... 
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กส.3 ชป.1  รายงานความกาวหนางานป 2559  จํานวน  1  โครงการ 

- ระบบสงน้ําฝายนาหวยถํ้า (ระยะท่ี 2)  ปจจุบันผลงาน 80 %  และจะมีการปรับแผนใหแลว

เสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2559  

 

 
 

งานป 2560 ระบบสงน้ําฝายตีนธาตุ มีการประชุมกับกลุมผูใชน้ําขอใหลงนามยินยอม ผคส.1 

แจงวาตองทําเรื่องขอแบงแยกท่ีดินเลย  

งานป 2561   

1. ฝายหวยไคร บานกองลม  อยูในเขตอุทยานแหงชาติ 

2. ฝายทาโปง  อยูระหวางออกแบบ 

3. ฝายน้ํางามลูกท่ี 2  เปลี่ยนชื่อเปน  ฝายเมืองงาม 

4. อางเก็บน้ําแมปอน มรแบบแลว 

5. อางเก็บน้ําหวยผาแดง ทําหนังสือตรวจสอบพ้ืนท่ีแลว อยูในเขตปาโซน C  

 

 

 

 

 

/กส.4 ชป.1 รายงาน... 
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กส.4 ชป.1  รายงานการเตรียมความพรอม ดังนี้ 

งานปรับปรุงอางเก็บน้ําหวยเขียว จากการเขาตรวจสอบพ้ืนท่ี ปจจุบันมีการปลูกตนไมลุกล้ํา ซ่ึงจะ

เขาไปประชุมกับชาวบานอีกครั้ง 

งานป 2560 

- ฝายหวยไคร  เขาตรวจสอบพ้ืนท่ีแลว จะมีการปรับแบบกอสรางตอไป 

งานป 2561 

1. ฝายน้ําลนบานหัวนา ตรวจสอบพ้ืนท่ีแลว มีการปลูกพืชลุกล้ําลําน้ํา 

2. ฝายเชียงม่ัน  ฝายเดิมไดรับความเสียหาย ตองออกแบบใหม  ตองประสานกับออกแบบ 

3. เข่ือนตักตะกอน  ตรวจสอบเบื้องตนอยูในเขตอุทยาน 

 

  พด.คส.1  รายงานความกาวหนาพัสดุ  ตามรูปตารางดังนี้   

 

 

 

 

 

 

/ชก.คส.1 รายงาน... 
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  ชก.คส.1  รายงานตารางเปรียบเทียบการใชน้ํามันและไฟฟา ดังนี้  

 
  - รายงานน้ํามันเดือนมิถุนายน 1,546 ลิตร  ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 14%   

- รายงานการใชไฟฟาเดือนมิถุนายน 9,201 หนวย ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 7%    

 

 

 

 

 

 

 












