
 รายงานการประชุมประจําเดือน 

โครงการกอสราง  สํานักงานชลประทานท่ี 1 

ครั้งท่ี 7/2559   

เม่ือวันศุกรท่ี  29  กรกฎาคม  2559   เวลา  13.30  น. 

ณ  หองประชุม  โครงการกอสราง สํานักงานชลประทานท่ี 1  จังหวัดเชียงใหม 

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

ผูมาประชุม 

1. นายสุดชาย  พรหมมลมาศ  ผคส.1   ประธาน 

2. นายพิทยา  อ่ิมเอม   วศ.คส.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. นางสาวดวงเดือน  รุงเรือง  ธก.คส.1 

11. นายสิทธิโชค  พิรุณรัตน  วิศวกรชลประทานชํานาญการ 

12. นายสามารถ  อาษากิจ  นายชางชลประทานชํานาญงาน 

13. นายชัยวัฒน  จันทะมงคล  นายชางชลประทานชํานาญงาน 

ผูไมมาประชุม 

1. นายจุลทศักดิ์   จิตเจริญ  กส.1 ชป.1  ไปราชการ 

ผูเขารวมประชุม 

1. นางจินตนา  ชูดวง   พนักงานพิมพ ส 2 

2. นายโยธิน  สธุรรม   เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร 

3.  นางสาววชิราพร  ภิญโญจิตร  นายชางชลประทาน 

เริ่มประชุมเวลา   13.30 น. 

  นายสุดชาย  พรหมมลมาศ  ผคส.1   ทําหนาท่ีประธานในท่ีประชุม  และเลขานุการรายงานหัวขอ

การประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

 

/ระเบียบวาระท่ี 1... 
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ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

  - ไมมีเรื่องแจงเพ่ือทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุม   

   ท่ีประชุมพิจารณาแลว ไมมีการแกไขรายงาน และมีมติรับรองรายงานการประชุมประจําเดือน   

ครั้งท่ี 6/2559  เม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2559  

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ    

คุณสิทธิโชค  รายงานเรื่องรองเรียนและตรวจสอบพ้ืนท่ี มีดังนี้ 

1. รองขอความเปนธรรมกรณีโครงการกอสรางอางเก็บน้ําแมพริก อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม   

เนื่องจากเปนงานป 2527  ขณะนั้นโครงการสังกัดกองกอสรางโครงการยอย จึงสงเรื่องคืนให ผผง.ชป.1 ประสาน

กับนิติกรสํานักงานชลประทานท่ี 1 ตอไป  

2. ตรวจสอบพ้ืนท่ีกอสรางฝายก้ันน้ําหวยหาดตะลาน อ.แมลานอย จ.แมฮองสอน  

อยูในเขตปาสงวน 

แผนงานภัยแลงเพ่ิมเติมป 2559  

จังหวัดเชียงใหม 

1. ฝายทุงใตพรอมระบบสงน้ํา ต.แมแวน อ.พราว จ.เชียงใหม 

2. ฝายทุงโปงพรอมระบบสงน้ํา ต.แมลอบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม 

3. อาคารบังคับน้ําเหมืองมาพรอมระบบสงน้ํา ต.ขวงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม 

4. สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานสองแคว ต.สองแคว อ.ดอยหลอ จ.เชียงใหม 

5. สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานแมแอน ต.หวยทราย อ.แมริม จ.เชียงใหม 

6. สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานสบแปะ ต.บานแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม 

7. สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ํา บานนากบ (2) ต.บานแปะ  อ.จอมทอง จ.เชียงใหม 

8. สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ํา บานมอนฤาษี ต.ดอยหลอ อ.ดอยหลอ จ.เชียงใหม 

9. สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ํา บานเชิงดอย ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม 

จังหวัดแมฮองสอน 

1. ฝายบานหวยฟานพรอมระบบสงน้ํา ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แมฮองสอน 

จังหวัดลําพูน      

1. อาคารปองกันตลิ่ง อาคารบังคับน้ําบานทาชมพู  ต.ทาปลาดุก อ.แมทา จ.ลําพูน 

 

 

/วศ.คส.1 รายงาน... 
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วศ.คส.1 รายงานงานกอสรางท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. งานซอมแซมอาคารทอสงน้ําอางเก็บน้ําปางคอง อ.ปางมะผา จ.แมฮองสอน  ปจจุบันผลงาน

กอสรางแลวเสร็จ 100%  และจะหารือกับโครงการชลประทานแมฮองสอน กําหนดวันสงมอบงานอีกครั้ง     ซ่ึง 

คาดวาจะสงมอบไดภายในเดือนสิงหาคม 

 2. งานอางเก็บน้ําหวยโทก  ผลงานปจจุบัน 51.33%  ในการกอสรางพบปญหาอุปสรรคคือ     

ดินบริเวณตัวเข่ือนสวนใหญเปนหิน ทําใหน้ํารั่วซึม จะมีการปรับแผนการกอสราง และขอขยายเวลาเบิกจายครั้งท่ี 2  

ซ่ึงจะเปนการกันเงินเฉพาะคาแรง  คาดวางานจะแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2559   

 

 
 

เตรียมความพรอมงานป 2560  ท่ี วศ.คส.1 รับผิดชอบ จํานวน 1 โครงการ คือ งานระบบสงน้ํา

ฝายแมเงา ระยะท่ี 2  จ.แมฮองสอน  มีแบบกอสรางและทําเรื่องขอใหพ้ืนท่ีแลว 
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งบ.คส.1  รายงานผลการเบิกจาย  ดังนี้ 

งานปงบประมาณ 2559     

- ฝายฮองปวย พรอมระบบสงน้ํา จ.เชียงใหม  เบิกจาย   100%   

- ฝายแมลี้ (สบหวยอาย) พรอมระบบสงน้ํา จ.ลําพูน  เบิกจาย   100%  

- ฝายนาหวยถํ้า พรอมระบบสงน้ํา จ.แมฮองสอน  เบิกจาย   100%  

- ระบบสงน้ําฝายนาหวยถํ้าระยะท่ี 2 จ.แมฮองสอน  เบิกจาย 89.45%  

- ซอมแซมทอสงน้ําอางเก็บน้ําปางคอง จ.แมฮองสอน เบิกจาย   100%   

เงินกันปงบประมาณ 2558   

- อางเก็บน้ําหวยโทก พรอมระบบสงน้ํา จ.ลําพูน   เบิกจาย 53.32 %  

  กส.1 ชป.1  รายงานความกาวหนางาน ดังนี้ 

1. ฝายฮองปวย  อ.จอมทอง จ.เชียงใหม  งานกอสรางแลวเสร็จ  และสงมอบงานแลว 

เม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม 2559    

 

 
                 กอนดําเนินการกอสราง                                                     หลังดําเนินการกอสราง 
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                                        สงมอบงาน เม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม 2559 

 

 

 

 

/2.ฝายแมลี้... 



- 6 - 

 

2. ฝายแมลี้ (สบหวยอาย)  อ.ลี้  จ.ลําพูน   งานกอสรางแลวเสร็จ  และสงมอบงานแลว 

เม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 2559 

 

 
                    กอนดําเนินการกอสราง                                                  หลังดําเนินการกอสราง 

 

งานเตรียมความพรอมป 2560 

1. ฝายทาชมพู  ต.ทาปลาดุก  อ.แมทา จ.ลําพูน  จะเขาสํารวจพ้ืนท่ี เดือนสิงหาคม 

งานเตรียมความพรอมป 2560 

1. เสริมประสิทธิภาพ อางเก็บน้ําแมนาปาก  มีรายงานการศึกษา ผลสํารวจออกแบบแลว 

2. อาคารปองกันตลิ่งฝายทาชมพู  มีรายงานการศึกษา ผลสํารวจออกแบบแลว 

 

  

 

/กส.2 ชป.1 รายงาน... 
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กส.2 ชป.1  รายงานความกาวหนางานป 2559  ดังนี้ 

- ฝายนาหวยถํ้า พรอมระบบสงน้ํา อ.เมือง จ.แมฮองสอน  ดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ 100 % 

ผลการเบิกจาย 100%  ตอนนี้อยูระหวางเตรียมเอกสารสงมอบงาน คาดวาจะสงมอบพรอมกับงาน

ระบบสงน้ํานาหวยถํ้า  

 
 

 



- 8 - 

 

 
 

 
 

                             รูปถาย กอนดําเนินการกอสราง และ หลังดําเนินการกอสราง 
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งานเตรียมความพรอมป 2560  

1. ฝายนาหมากปน พรอมระบบสงน้ํา ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แมฮองสอน  มีรายงานการศึกษาแลว 

และมีการปรับปรุงแบบกอสราง ปจจุบันออกแบบเสร็จเรียบรอยแลว 

งานเตรียมความพรอมป 2561 

1. ฝายทรายมูล พรอมระบบสงน้ํา  ต.สะเมิงใต อ.สะเมิง จ.เชียงใหม  เขาพ้ืนท่ีและมีรายงาน 

การศึกษา สํารวจออกแบบแลว   ยังไมไดดําเนินการเรื่องประมาณการ  

2. อาคารบังคับน้ําเหมืองมา และอาคารบังคับน้ําเหมืองแมต พรอมระบบสงน้ํา  เขาพ้ืนท่ีและ 

มีรายงานการศึกษา  สํารวจออกแบบแลว  มีประมาณการแลว  

3. ระบบสงน้ําเหมืองลุมบาน  เหมืองนาทราย  และเหมืองนางู   เขาพ้ืนท่ีและมีรายงานการศึกษา 

แตยังไมไดสํารวจออกแบบ 

4. ฝายหวยฟาน อ.ขุนยวม จ.แมฮองสอน มีรายงานการศึกษาและสํารวจแลว  มีประมาณการแลว  

5. ฝายหวยหาดตะลาน อ.แมลานอย จ.แมฮองสอน  เขาพ้ืนท่ีสํารวจเบื้องตนแลว อยูระหวาง 

ดําเนินการสํารวจพ้ืนท่ีปา 

6. ฝายบานนาจลอง อ.ปาย จ.แมฮองสอน เขาพ้ืนท่ีสํารวจ  และมีผลสํารวจออกแบบแลว 

7. ระบบสงน้ําฝายแมจอน อ.แมสะเรียง จ.แมฮองสอน  มีรายงานการศึกษา  สํารวจออกแบบแลว 

มีประมาณการแลว  

8. อาคารบังคับน้ําคอ อ.ขุนยวม จ.แมฮองสอน มีรายงานการศึกษาไวแลว อยูระหวางสํารวจ 

ออกแบบ 

9. เสริมประสิทธิภาพ อางเก็บน้ําแมนาปาก ต.แมหอพระ อ.แมแตง จ.เชียงใหม  มีรายงาน 

การศึกษาและผลสํารวจออกแบบแลว  

กส.3 ชป.1  รายงานความกาวหนางานป 2559  ดังนี้ 

- ระบบสงน้ําฝายนาหวยถํ้า (ระยะท่ี 2)  ปจจุบันผลงานกอสราง 92.66 %  เหลืองานปลูกหญา

และเรียงหิน  งานเรียงหินเสร็จไปแลว 90%  คาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2559  

 

 

 

 

 

 

 

 

/งานเตรียมความพรอมป 2561... 
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งานเตรียมความพรอมป 2560  

1. ระบบสงน้ําฝายตีนธาตุ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม มีการประชุมกับชาวบานแลว และจะนัดประชุม 

กันอีกครั้งเรื่องการปรับแนวการกอสราง   

งานเตรียมความพรอมป 2561   

1. ฝายทาโปงพรอมระบบสงน้ํา อ.พราว จ.เชียงใหม  มีผลสํารวจ และอยูระหวางออกแบบ 

2. ฝายบานฮ่ัวพรอมระบบสงน้ํา อ.ลี้ จ.ลําพูน  มีรายงานการศึกษาและผลสํารวจแลว อยูระหวาง 

ออกแบบ   

3. อางเก็บน้ําหวยผาแดง ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลําพูน  เขาไปสํารวจพ้ืนท่ีปา เม่ือวันท่ี 7 กรกฎาคม 

2559 

4. ฝายบานกองลม พรอมระบบสงน้ํา (ฝายหวยไคร) อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม อยูในเขตอุทยาน 

5. ฝายเมืองงาม พรอมระบบสงน้ํา (ฝายน้ํางาม ลูกท่ี 2) อ.แมอาย จ.เชียงใหม มีผลสํารวจ 

ออกแบบแลวพ้ืนท่ีกอสรางเปนปาอนุรักษ 

6. เสริมประสิทธิภาพ อางเก็บน้ําแมปอน ต.แมหอพระ อ.แมแตง จ.เชียงใหม    

มีรายงานการศึกษาและผลสํารวจออกแบบแลว มีประมาณการแลว 

 

 

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

งานปรับปรุงอางเก็บน้ําหวยเขียว จัดทําRQ ใหงานพัสดุแลว  

งานเตรียมความพรอมป 2560 

1. ฝายหวยไคร (ลูกท่ี 2)  ต.แมคะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม   เขาตรวจสอบพ้ืนท่ี ชี้จุดกอสรางพรอม 

กับชาวบานแลว  

งานเตรียมความพรอมป 2561 

1. ฝายเชียงหม้ัน พรอมระบบสงน้ํา  อ.ไชยปราการ  จ.เชียงใหม  ไดเขาพ้ืนท่ีกับพิจารณาโครงการ 

ตัวฝายเดิมไดรับความเสียหาย ตองออกแบบและกอสรางฝายใหม  

2. ฝายน้ําลนบานหัวนา พรอมระบบสงน้ํา  อ.ฝาง จ.เชียงใหม   

3. ฝายหวยปาคาพรอมระบบสงน้ํา อ.แมทา จ.ลําพูน 

4. ฝายหวยเหี๊ยะพรอมระบบสงน้ํา อ.แมทา จ.ลําพูน 

5. ฝายปางวายพรอมระบบสงน้ํา อ.แมทา จ.ลําพูน   

ลําดับท่ี 2 – 5  จะเขาพ้ืนท่ีพรอมกับพิจารณาโครงการเดือน สิงหาคม – กันยายน 2559  

6. เสริมประสิทธิภาพ อางเก็บน้ําแมประจุม ต.แมหอพระ อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

มีรายงานการศึกษา สํารวจออกแบบแลว มีประมาณการแลว 

7. อาคารดักตะกอนหยาบหวยแมงอน  

8. อาคารดักตะกอนหยาบหวยขาน 

9. อาคารดักตะกอนละเอียดหวยแมงอน 

10. อาคารดักตะกอนละเอียดหวยขาน  

ลําดับท่ี 7 – 10 ตรวจสอบพ้ืนท่ีปาแลว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/พด.คส.1 รายงาน... 
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  พด.คส.1  รายงานความกาวหนาพัสดุ  ตามรูปตารางดังนี้   
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         รายงาน สท.3 งานป 58  มีท้ังหมด 14 งาน  

 

  ชก.คส.1  รายงานตารางเปรียบเทียบการใชน้ํามันและไฟฟา ดังนี้   

  - รายงานน้ํามันเดือนกรกฎาคม 1,561 ลิตร  เพ่ิมข้ึนจากเดือนมิถุนายน 1%   

- รายงานการใชไฟฟาเดือนกรกฎาคม 7,883 หนวย ลดลงจากเดือนมิถุนายน 14%   
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

                               - ไมมีเรื่องเพ่ือพิจารณา  

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  

  1. เรื่องรองเรียนท้ังหมดมี 23 เรื่อง ขอใหวิศวกรรมติดตามเพ่ิมเติมใหครบถวน เรื่องใดท่ีตอบผูรอง

ไปแลวใหตัดออก  เรื่องใดท่ียังคางอยู ใหทําเรื่องตอบผูรองดวยวาไดดําเนินการถึงข้ันตอนใดแลว  งานในป 2562 

ตามท่ีโครงการกอสรางไดวางแผนไว  ให วศ.คส.1 เกลี่ยงานให กส.1-4 ชป.1 ดําเนินการดวย     

2. ใหงานบริหาร ติดตามให วศ.คส.1 และ กส.1-4 ชป.1  สงรายงานประจําวัน/เดือน ให ผคส.1  

ทุกสิ้นเดือน  พรอมท้ังรายงานของ คณะตรวจการดําเนินการเอง ใหครบถวนทุกงาน  หากยังไมครบ    ใหสงภายใน

วันท่ี 15 กันยายน 2559 

3. ให วศิวกรรม ติดตามเรื่อง IEE  ของอางหวยปางหลวง และรายงานในท่ีประชุมประจําเดือนดวย 

4. ใหวิศวกรรมตรวจสอบเรื่องรองเรียน วายังมีเรื่องไหนคางอีกบาง ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 15  

กันยายน 2559 

5. วศ.คส.1 ขอเรงรัดประมาณการป 2560 เพราะตองสงฉบับจริงใหกองแผนงาน  เนื่องจาก 

มีการแกไขแบบกอสรางในหลาย ๆ งาน  ผคส.1 จึงเสนอใหหารือกับ ผวศ.ชป.1  และทําบันทึกสรุปขอหารือและ

เสนอ ผส.ชป.1 ทราบในคราวเดียวกัน  

เลิกประชุมเวลา   15.30 น.    

                                                                                                                                                 
                                                                      (นางสาวดวงเดือน  รุงเรือง) 

                                                                      ผูบันทึกรายงานการประชุม 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 



 


