รายงานการประชุมประจําเดือน
โครงการกอสราง สํานักงานชลประทานที่ 1
ครั้งที่ 8/2559
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุม โครงการกอสราง สํานักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม
---------------------------------------ผูมาประชุม
1. นายสุดชาย พรหมมลมาศ
2. นายพิทยา อิ่มเอม
3. นายจุลทศักดิ์ จิตเจริญ
4. นายจะเด็ด สุวรรณธรรมา
5. นายสุภรณวัฒน สุรการ
6. นายสมบัติ โนชัย
7. นางนิตยา สุมประดิษฐ
8. นางปราณี กองงาม
9. นางสาวกัณฑารีย ภูวสินรังสรรค
10. นางสาวดวงเดือน รุงเรือง
11. นายสิทธิโชค พิรุณรัตน
12. นายสามารถ อาษากิจ
13. นายชัยวัฒน จันทะมงคล
14. วาที่รอยตรี วรพจน ดวงรกดก

ผคส.1
ประธาน
วศ.คส.1
กส.1 ชป.1
กส.3 ชป.1
กส.4 ชป.1
ชก.คส.1
บท.คส.1
เลขานุการ
บง.คส.1
พด.คส.1
ธก.คส.1
วิศวกรชลประทานชํานาญการ
นายชางชลประทานชํานาญงาน
นายชางชลประทานชํานาญงาน
นายชางชลประทานปฏิบัติงาน

1. นายปารเมศ การุณนราพร

กส.2 ชป.1

1. นางจินตนา ชูดวง
2. นายโยธิน สุธรรม
3. นายเดชา จรรยพัฒน

พนักงานพิมพ ส 2
เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร
นายชางชลประทาน

ผูไมมาประชุม
ไปราชการ

ผูเขารวมประชุม

เริ่มประชุมเวลา

13.30 น.

นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผคส.1 ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม และเลขานุการรายงานหัวขอ
การประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
/ระเบียบวาระที่ 1...

-2ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1. ผคส.1 ใหฝายวิศวกรรม ติดตามงานรองเรียนทั้งหมด 23 เรื่อง ใหทําเรื่องตอบผูรองเรียนให
เสร็จเรียบรอยภายในวันที่ 15 กันยายน 2559
2. แผนเปาหมายผลการเบิกจายในปงบประมาณ 2560
ไตรมาสแรก
19%
ไตรมาสที่ 2
22%
ไตรมาสที่ 3
22%
ไตรมาสที่ 4
24%
3. ตามที่กลุมตรวจสอบภายใน ไดเขาดําเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของโครงการกอสราง
ไดทักทวงและใหขอเสนอแนะ ซึ่งโครงการกอสราง ดําเนินการปรับปรุงตามที่กลุมตรวจสอบภายในไดใหขอเสนอแนะ
แลว แตพบวายังมีเรื่องการจัดทํารายงานควบคุมภายในยังไมไดแตงตั้งคณะทํางานจัดวางระบบการควบคุมภายใน
และจัดทํารายงานยังไมครบถวน รวมทั้งให ธก.คส.1 นําเอาขอเสนอแนะดังกลาว ใหแตละหนวยงานนําไปปฏิบัติให
ครบถวน ภายในปงบประมาณ 2559 ดวย
4. งานป 2559 มีเรื่องรองเรียน 2 เรื่อง คือ เรื่องคาแรง และ เรื่องการตรวจสอบพื้นที่งาน
กอสราง ทั้ง 2 เรื่องนี้ไดตอบชี้แจงเรียบรอยแลว และงานป 2560 ผคส.1 กําชับเรื่องปฏิบัติ ตองทําตามขั้นตอน
การเขาพื้นที่จําเปนตองมีหลักฐานใหครบถวนเก็บไวเพื่อตรวจสอบ ดังนี้
- เอกสารการประชุมที่ไปเริ่มงาน
- รูปถายและลายเซ็นผูเขารวมประชุม
- หนังสือยินยอมการใหเขาดําเนินการกอสราง
และเมื่อทําประมาณการ และไดรับงบประมาณแลว ตองทําหนังสือแจงการเขาดําเนินการกอสรางถึงเจาของพื้นที่
ไดแก ผูอํานวยการโครงการชลประทานจังหวัด นายอําเภอ กํานัน ผูใหญบาน และ ประธานกลุมผูใชน้ํา
4.1 ผคส.1 กําชับเรื่องการเบิกจายคาแรงใหถูกตอง หามมีคาแรงที่ไมถูกตอง หากพบจะ
ดําเนินการลงโทษอยางเด็ดขาด
4.2 ผูที่ไปประชุมเรื่องตาง ๆ ที่กรม หรือจังหวัด ใหรายงานในที่ประชุมประจําเดือนทราบ
พรอมเอกสารประกอบดวย
4.3 ใหแนบรายชื่อผูเขาประชุมที่มีลายเซ็น ในรายงานการประชุมดวยทุกครั้ง
4.4 ใหฝายวิศวกรรมตรวจสอบหนังสือรองเรียนทั้งหมดที่สงมาถึงโครงการ และใหทําหนังสือ
สอบถามไปที่หนวยงานที่เกี่ยวของ พรอมทั้งตอบหนังสือผูรองเรียนใหแลวเสร็จภายในเดือน กันยายน 2559 ดวย

/ระเบียบวาระที่ 2...
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ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแลว ไมมีการแกไขรายงาน และมีมติรับรองรายงานการประชุมประจําเดือน
ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันศุกรที่ 29 กรกฎาคม 2559
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ

คุณสิทธิโชค รายงานเรื่องรองเรียน และตรวจสอบพื้นที่ดังนี้
1. เรื่องรองเรียนจากเกษตรกรในจังหวัดแมฮองสอนผานศูนยดํารงธรรม ไดรับความเดือดรอนใน
เรื่องพื้นที่ทําการเกษตร ซึ่งตรวจสอบแลวเปนพื้นที่กอสรางฝายนาหวยถ้ํา แตพื้นที่รองเรียนดังกลาวไมไดเปนของผู
รองเรียน เปนที่งอกและมีการปรับปรุงพื้นที่ใหสวยงาม จึงมีการแยงกันทําประโยชน เรื่องนี้ศูนยดํารงธรรมรับทราบ
แลว
2. การประสานเรื่องพื้นที่กอสราง เนื่องจากโครงการกอสรางมีงานกอสรางในอําเภอบานโฮงอีก
8 โครงการ จึงไดทําหนังสือถึงสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 และสํานักบริหารพื้นที่ 16 เพื่อสอบถามขอมูลวา
โครงการ อยูในเขตปาอุทยานหรือปาสงวนหรือไม หากไดรับหนังสือตอบกลับ จะไดเรงดําเนินการโครงการที่พรอม
ตอไป
3. เรื่องรองเรียนของป 2559 ทั้งหมด 23 เรื่อง โครงการไดทําการตรวจสอบและตอบเรื่อง
รองเรียนแลว แตยังคงมีบางเรื่องที่เปนของหนวยงานภายนอก รอหนังสือตอบกลับ
การมอบหมายงานป 2562 พิจารณาจากแผน MTEF มี 38 โครงการ อยูในเขตจังหวัดเชียงใหม
26 โครงการ จังหวัดลําพูน 7 โครงการ จังหวัดแมฮองสอน 5 โครงการ
วศ.คส.1 ไดแจงที่ประชุมวาปจจุบันทาน รธบ. ไดลงรายละเอียดงบเตรียมความพรอมใหทุก
สํานักงาน และจะมีการตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงานที่จะขอคาศึกษาสํารวจ ออกแบบ ผคส.จึงแนะนําใหจัดลําดับ
ความสําคัญของงาน ดังนี้
- งานรองเรียนและเรงดวนเปนลําดับที่ 1
- งานฝายและระบบสงน้ําเปนลําดับที่ 2
- งานอางเก็บน้ําปละ 1 โครงการ เปนลําดับที่ 3
คุณสิทธิโชค รายงานการกอสรางอางเก็บน้ําหวยโทก แบงเปน 4 หนวยงาน ดังนี้
1. งานกอสรางของโครงการ 38 %
2. งานแทรกเตอร 31 %
3. งานปฐพีและธรณี 43 %
4. งานเครื่องจักรกล 8 %

/ภาพรวมการกอสราง...
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ภาพรวมการกอสราง 38.53% ชากวาแผน 22 % เนื่องจากงาน Grouting ของธรณี พบวายังมี
น้ําซึมใตดิน ทําใหงานถมบดอัดดินของแทรกเตอรดําเนินการตอไมได ซึ่งงานธรณี แจงวาจะสงมอบพื้นที่ใหงาน
แทรกเตอรไดในวันที่ 7 กันยายน 2559
ผคส.1 ใหดําเนินการปรับแผนงานกอสรางใหสอดคลองกับอุปสรรคที่เกิดขึ้น และใหดําเนินการให
แลวเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2559 ตอไป

/งบ.คส.1 รายงาน...

-5งบ.คส.1 รายงานผลการเบิกจาย ดังนี้
งานปงบประมาณ 2559
- ระบบสงน้ําฝายนาหวยถ้ําระยะที่ 2 จ.แมฮองสอน เบิกจาย 100 %
เงินกันปงบประมาณ 2558
- อางเก็บน้ําหวยโทก พรอมระบบสงน้ํา จ.ลําพูน
เบิกจาย 78.52 %
เรื่องอื่น ๆ
1. การลงทะเบียนจายเงินเดือนและคาจางประจํา online ดําเนินการลงทะเบียนครบแลวทุกคน
สามารถเขาดูไดที่ https://fadslip.rid.go.th
2. KTB Corporate Online หนวยเบิกจายจะเปนผูดําเนินการเขาระบบ ซึ่งจะเริ่มใชตั้งแตวันที่
1 ตุลาคม 2559 เงินทุกประเภทจะผูกเขากับบัญชีเงินเดือนบัญชีเดียว
3. การเบิกจายเงินชวงเดือนกันยายน
- ใบเบิก ตองสงไปสอบประเภทเงินภายในวันที่ 16 กันยายน 2559
- ใบสําคัญคาวัสดุ ตองสงภายในวันที่ 26 กันยายน 2559 กรณีสงมอบหลังวันที่ 26
กันยายน 2559 ตองสงภายในวันที่ 28 กันยายน 2559
- คาเบี้ยเลี้ยง สงภายในวันที่ 26 กันยายน 2559 กรณีเดินทางหลังวันที่ 26 กันยายน
2559 ใหทําเปนใบยืม
- ใบสําคัญคาแรง และลวงเวลา ใหจัดทําเปนรายละเอียดประกอบการขอเบิกเงิน และสงให
หนวยเบิกจายภายในวันที่ 16 กันยายน 2559 และจัดทําใบสําคัญสงภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2559
- คาสาธารณูปโภค ตองสงเบิกภายในวันที่ 28 กันยายน 2559
กส.1 ชป.1 รายงานความกาวหนางานเตรียมความพรอมที่รับมอบหมายป 2560 ดังนี้
- ฝายทาชมพูพรอมระบบสงน้ําฝงซาย ต.ทาปลาดุก อ.แมทา จ.ลําพูน ประมาณการตัวรางแลวเสร็จ
ตัวแบบกอสรางอยูระหวางแกไขใหอยูในวงเงิน 45 ลาน
กส.2 ชป.1 รายงานความกาวหนางานเตรียมความพรอมที่ไดรับมอบหมายป 2560 ดังนี้
- ฝายนาหมากปน พรอมระบบสงน้ํา ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แมฮองสอน เบื้องตนไดมีการประชุมผู
ไดรับประโยชนในพื้นที่ มีการนําแบบจําลองรูปฝายมาอธิบายใหชาวบานเขาใจ และมีความพึงพอใจ สวนกลุมผูไดรับ
ผลกระทบจากการกอสรางจะไดนัดประชุมอีกครั้ง
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/กส.3ชป.1...รายงาน

-7กส.3 ชป.1 รายงานความกาวหนางานป 2559 ดังนี้
- ระบบสงน้ําฝายนาหวยถ้ํา (ระยะที่ 2) ผลงานกอสรางแลวเสร็จ 100 % มีการจัดตั้งกลุมผูใชน้ํา
เรียบรอยแลว สวนเรื่องพื้นที่กอสรางที่มีการรองเรียน พื้นที่ดังกลาว เดิมเปนพื้นที่ปาอยูนอกเขต ตอมาไดปรับปรุง
พื้นที่ใหเรียบรอยสวยงาม และศูนยดํารงธรรมไดตรวจสอบและชี้แจงใหชาวบานเขาใจแลว และคาดวาจะถายโอนได
ปะมาณเดือนตุลาคม 2559
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-9งานเตรียมความพรอมป 2560
1. ระบบสงน้ําฝายตีนธาตุ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม มีการประชุมกลุมผูใชน้ําแลว ขอกันเขต
ลําเหมืองไวขั้นต่ํา 8 เมตร ทําประชาคมแลว เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559
2. ฝายทุงใต พรอมระบบสงน้ํา อ.พราว จ.เชียงใหม ประชุมกลุมผูใชน้ําแลว ชาวบานมีความ
สนใจและยินดีใหกอสราง เนื่องจากฝายเดิมชํารุด
กส.4 ชป.1 รายงานการเตรียมความพรอม ดังนี้
1. ไดรับเรื่องรองเรียนอางเก็บน้ําหวยผาแดง ตรวจสอบแลวอยูในแผน MTEF ปจจุบันมีการสํารวจ
ออกแบบ มีรายงานการศึกษาแลว
2. ฝายหวยไคร (ลูกที่ 2) ต.แมคะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม มีการสํารวจและออกแบบแลว มีแบบ
กอสรางแลว แตแบบเดิมไมเหมาะสม จะมีการประชุมในพื้นที่อีกครั้ง
3. งานปรับปรุงอางเก็บน้ําหวยเขียวตอนลาง ทําหนังสือขออนุมัติแกไขแบบ และไดรับการอนุมัติ
ใหแกไขแลว ปจจุบันอยูระหวางแกไขแบบ จึงขอปรับแผนการดําเนินงานเนื่องจากยังไมไดรับงบประมาณ คาดวาจะ
เริ่มงานไดประมาณเดือนตุลาคม

อางเก็บน้ําหวยเขียว

- 10 พด.คส.1 รายงานความกาวหนาพัสดุ ตามรูปตารางดังนี้

- อางเก็บน้ําหวยเขียว ดําเนินการดานจัดซื้อจัดจางไวแลว คงเหลือแผนดินเหนียว กับปูนขาว
รอเอกสารที่ชัดเจน ถึงจะประกาศ และหากงบประมาณจํานวน 4.9 ลาน อนุมัติมา สามารถทําสัญญากันเงินผูกพัน
ไวในระบบได สวนที่เหลือจะใชซื้อน้ํามัน กับเบ็ดเตล็ด
- งานขายทอดตลาด จะประมูลวันที่ 15 กันยายน 2559
- งานหวยโทก คงเหลือรายการทอ PVC เพิ่งไดรับเอกสาร จะโหลดPO วันที่ 2 กันยายน 2559

/ชก.คส.1รายงาน...

- 11 ชก.คส.1 รายงานตารางเปรียบเทียบการใชน้ํามันและไฟฟา ดังนี้
- รายงานน้ํามันเดือนสิงหาคม 1,349 ลิตร ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 13 %
- รายงานการใชไฟฟาเดือนสิงหาคม 8,210 หนวย เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 4 %

- 12 ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
ผคส.1 ใหนํารายงานการตรวจสอบภายใน ถายเอกสารใหหัวหนาฝาย หัวหนางานทราบ
เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติงานตอไป
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ

- กําหนดวันประชุมประจําเดือนครั้งตอไป วันพุธที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น.
หลังเลิกประชุม ขอเชิญทุกทานรวมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ตั้งแตเวลา 17.00 น. เปนตนไป
เลิกประชุมเวลา 15.30 น.

(นางสาวดวงเดือน รุงเรือง)
ผูบันทึกรายงานการประชุม

