รายงานการประชุมประจําเดือน
โครงการกอสราง สํานักงานชลประทานที่ 1
ครั้งที่ 9/2559
เมื่อวันพุธที่ 21 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. นายสามารถ อาษากิจ

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
นายชางชลประทานชํานาญงาน

1. นายปารเมศ การุณนราพร

กส.2 ชป.1

1. นางจินตนา ชูดวง
2. นายโยธิน สุธรรม
3. นางสาววชิราพร ภิญโญจิตร

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. พรบ.งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2560 ผานแลว โครงการกอสรางไดงาน
ทั้งหมด 5 งาน เปนงบปกติ 3 งาน งาน ปชด. 2 งาน ดังนี้
1. ฝายหวยไคร (ลูกที่2) พรอมระบบสงน้ํา งบประมาณ 37 ลานบาท มอบ กส.4 ชป.1
ต.แมคะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม
2. ฝายทาชมพู พรอมระบบสงน้ํา(ฝงซาย) งบประมาณ 45 ลานบาท มอบ กส.1 ชป.1
ต.ทาปลาดุก อ.แมทา จ.ลําพูน
3. ฝายนาหมากปน พรอมระบบสงน้ํา
งบประมาณ 43 ลานบาท มอบ กส.2 ชป.1
ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แมฮองสอน
4. ระบบสงน้ําฝายตีนธาตุ
งบประมาณ 30 ลานบาท มอบ กส.3 ชป.1
ต.แสนไห อ.เวียงแหง จงเชียงใหม
5. ระบบสงน้ําฝายแมเงา ระยะที่ 2
งบประมาณ 27 ลานบาท มอบ วศ.คส.1
ต.แมเงา อ.ขุนยวม จ.แมฮองสอน
ลําดับที่ 4 และ 5 เปนงาน ปชด.
งาน กปร. 2 งาน
1. งานจัดหาน้ําสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลแมแจม(แหงใหม)
อางเก็บน้ําหวยหลวงแมปานพรอมระบบสงน้ํา มอบ วศ.คส.1
ตามคําสั่ง สชป.1
ต.ชางเคิ่ง อ.แมแจม จ.เชียงใหม
ที่ ข 23/2559 ลว.6 ตค.59
2. ฝายหวยแมหลุ (ศาลา)
มอบ วศ.คส.1
ต.กองแขก อ.แมแจม จ.เชียงใหม
ผคส.1 ใหดําเนินการตามลําดับงานที่เคยแจงในการประชุมครั้งที่ผานมา และขอใหจัดทําแผนจัดซื้อ
จัดจางป 2560 สงใหงานพัสดุภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2559
2. ผูรับผิดชอบงานป 2558 และ งานป 2559 งานที่เกี่ยวของกับการใชพื้นที่ปา ตองทําเรื่อง
ขออนุญาตใชพื้นที่ปาทุกโครงการ ภายในตุลาคม 2559 และงานกอสรางป 2560 ใหทําเรื่องขอใชพื้นที่จากปาไม
ควบคูไปดวย และตรวจสอบรายงานประจําวัน/ประจําเดือน รายงานเสร็จงาน และรายงานการตรวจงานดําเนินการเอง
ของคณะกรรมการตรวจงานฯ
3. KM โครงการ สงเรื่องเทคนิคการวางโคงใหเปนองคความรูของ มอบ วศ.คส.1 ดําเนินการสง
สํานักฯ ดวย
4. ผคส.1 กําชับให หน.ฝาย หน.งาน กําชับผูใตบังคับบัญชา ทั้งขาราชการ ลูกจางประจํา
ลูกจางชั่วคราว หากมีภารกิจที่ตองไปปฏิบัติงานที่อื่น ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ถาตองลงนามเซ็นชื่อ
ใหยื่นใบลา และหามมีการเบิกคาแรง คาลวงเวลา
/ระเบียบวาระที่ 2…

-3ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแลว ไมมีการแกไขรายงาน และมีมติรับรองรายงานการประชุมประจําเดือน
ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ

วศ.คส.1 รายงานการติดตามหนังสือรองเรียน และการขออนุญาตใชพื้นที่ปา ดังนี้
1. การทําเอกสารขออนุญาตใชพื้นที่ปา ในการกอสรางอางเก็บน้ําหวยหลวงแมปาน พรอมระบบ
สงน้ํา ต.ชางเคิ่ง อ.แมแจม จ.เชียงใหม ไดทําหนังสือเสนอไปแลว
2. ฝายหวยแมหลุ มีการตรวจสอบสภาพปา และขออนุญาตใชพื้นที่ปาแลว และไดเปลี่ยนตัว
ผูประสานงานเปน คุณชัยวัฒน จันทะมงคล นายชางชลประทานชํานาญงาน
ผคส.1 ให วศ.คส.1 สรุปเรื่องรองเรียนทั้งหมด และแจงในที่ประชุมครั้งหนาดวย
รายงานการกอสรางอางเก็บน้ําหวยโทก ดังนี้
ปจจุบันเริ่มถมดินบริเวณรองแกนแลว จาก กม.0+050 ถึง กม.0+090 สัปดาหที่ผานมามีฝน
ทําใหเปนอุปสรรคตอการบดอัดดิน งานบอเก็บน้ํา และวางทอเชื่อมจากบอเก็บน้ําแตละบอ วางทอไปแลวทั้งหมด
1 กม. เหลืออีก 4,400 เมตร คาดวาจะเสร็จเดือนตุลาคม และไดตั้งสถานีวัดน้ําฝนแลว ตั้งแตเดือนพฤษภาคม
ผลงานกอสรางปจจุบัน 48.11% สิ้นเดือนนี้คาดวาจะไดผลงานมากกวา 50 % และจะแลวเสร็จ เดือนธันวาคม
2559
งาน กปร. ป 2560 ที่ไดรับมอบหมาย
งานจัดหาน้ําสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลแมแจม (แหงใหม) อางเก็บน้ําหวยหลวงแมปานพรอม
ระบบสงน้ํา ต.ชางเคิ่ง อ.แมแจม จ.เชียงใหม ไดประชุมชี้แจงแบบกอสรางกับชาวบานแลว มีการเขาตรวจสอบพื้นที่
และพบวาจะมีปญหาเรื่องทางเขาหัวงานเปนทางแคบ การเดินทางไมสะดวก และจะไดจัดทําประมาณการและให
ออกแบบเพิ่มใหเปนถนนผิวลูกรัง
งบ.คส.1 รายงานผลการเบิกจาย ดังนี้
เงินกันปงบประมาณ 2558
- อางเก็บน้ําหวยโทก พรอมระบบสงน้ํา จ.ลําพูน ผลการเบิกจาย ณ วันที่ 21 กันยายน 2559
97.79 % คงเหลือเพื่อทําเรื่องขยายเงินกัน 1,869,858.99 บาท ไดดําเนินการจัดทําสงหนวยเบิกจาย โครงการ
ชลประทานลําพูนแลว เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559
เรื่องอื่น ๆ
- KTB Corporate Online กําหนดตัวบุคคลผูมีสิทธิ์เขาใชงานในระบบ โดยกําหนดใหเปน
ขาราชการ ซึ่งจะเปนหนวยเบิกจาย ไมเกี่ยวกับโครงการ
/กส.1 ชป.1 รายงาน...

-4กส.1 ชป.1 รายงานความกาวหนางานเตรียมความพรอมที่รับมอบหมายป 2560 ดังนี้
ฝายทาชมพูพรอมระบบสงน้ําฝงซาย ต.ทาปลาดุก อ.แมทา จ.ลําพูน จากการลงพื้นที่ เดิมมีลักษณะ
เหมือนฝายชั่วคราว สภาพปจจุบันน้ําเยอะ ลักษณะเปนฝายหยัก
ฝายหวยแมหลุ (ศาลา) เบื้องตนระบบสงน้ําฝงซายมีการกัดเซาะประมาณ 100 เมตร
สภาพหนางาน หากมีการเปดหนาดินแลวก็สามารถดําเนินการเตรียมกอสรางไดเลย
กส.3 ชป.1 รายงานความกาวหนางานเตรียมความพรอมที่รับมอบหมาย ดังนี้
งานป 2561
ฝายบานฮั่ว บานนาทราย ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลําพูน ลําน้ําเปนรูปตัว S และไดลงพื้นที่
พบกับชาวบานแลว มีเอกสารยินยอมอุทิศที่ดินในการกอสรางระบบสงน้ําแลว เหลือแตตัวฝายยังไมไดเอกสารอุทิศ
ที่ดิน และอยากใหออกแบบกอสรางเพิ่มเติม ในสวนของคันดินยาวประมาณ 400 เมตร
ผคส.1 ไดกําชับเรื่องการปฏิบัติงาน ขอใหเอกสารครบถวน
งานป 2560
ระบบสงน้ําฝายตีนธาตุ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม ไดเขาพื้นที่ทําประชาคมแลวเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม
2559 ไดหนังสืออุทิศที่ดินแลว
ผคส.1 ใหคําแนะนําตามที่ไดรับทราบจาก ผส.ชป.1 ใหทําเรื่องเสนอถึงนายอําเภอ และผูเกี่ยวของ
ใหทําเปนโฉนดชุมชน เพื่อปองกันปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหนา
กส.4 ชป.1 รายงานความกาวหนางานที่รับมอบหมาย ดังนี้
งานปรับปรุงอางเก็บน้ําหวยเขียวตอนลาง ไดวางแผนการใชงบประมาณไวแลว มีการทําขอผูกพันไว
แลว 4 รายการ ไดแก หินใหญ แผน Geotextile ทรายหยาบ ไม
งานป 2560
ฝายหวยไคร (ลูกที่ 2) ต.แมคะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม มีการสํารวจและออกแบบแลว อยูระหวาง
ออกแบบ
ฝายหวยแมปะพรอมระบบสงน้ํา ต.สะเมิงใต อ.สะเมิง จ. เชียงใหม เปนฝายไมหลักตอกของชาวบาน
มีรายงานการศึกษาแลว และไดประสานกับสํารวจเขาสํารวจพื้นที่ คาดวาเดือนตุลาคมนี้จะสํารวจแลวเสร็จ และ
อยากจะขอปรับแผนเขามาในป 2561

/พด.คส.1 รายงาน...

-5พด.คส.1 รายงานความกาวหนางานพัสดุ ตามรูปตารางดังนี้

- อางเก็บน้ําหวยเขียว ดําเนินการจัดหาไวแลว อยูระหวางรองบประมาณ
บท.คส.1 รายงานผลการดําเนินงานดานธุรการ ดังนี้
การใชงานระบบการลาอิเล็กทรอนิกส E-leave จะเขาใชงานโดย longin ผานระบบ DPIS โดยมี
เลขบัตรประชาชน เปน Username และ รหัสผานของผูใชงาน เพื่อเขาสูระบบหากบุคลากรทานใดตองการลา ใหเขา
ไปทําในระบบนี้ โดยในสวนกลางจะเริ่มใชในปงบประมาณ 2560 แตสวนภูมิภาคจะเริ่มใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
2560 เปนตนไป
ชก.คส.1 รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้
- การจําหนายรถยนตครุภัณฑชํารุด เรียบรอยแลว
- ผคส.1 ไดแนะนําเรื่องที่ ตรวจสอบภายในทักทวงเกี่ยวกับการเบิกจายน้ํามันเพื่อลางอุปกรณ หรือ
อะไหลรถยนตตาง ๆ ให ชก.คส.1 ทําตารางควบคุมเก็บไว เพื่อใชตรวจสอบปองกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได
สวนงบประมาณที่ไดรับ 150,000.- บาทสําหรับเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิง ใหเตรียมแผนไวจะดําเนินการอยางไร หาก
ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงแลวจะมีที่เก็บเพียงพอหรือไม

/ระเบียบวาระที่ 4...

-6–
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
- ไมมีเรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ

กําหนดวันประชุมประจําเดือนครั้งตอไป วันศุกรที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 น.
เลิกประชุมเวลา 15.20 น.

(นางสาวดวงเดือน รุงเรือง)
ผูบันทึกรายงานการประชุม

