
 รายงานการประชุมประจําเดือน 

โครงการกอสราง  สํานักงานชลประทานท่ี 1 

ครั้งท่ี 10/2559   

เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  27  ตุลาคม  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. นายจุลทศักดิ์  จิตเจริญ  กส.1 ชป.1 

4. นาย สุภรณวัฒน  สุรการ  กส.๒ ชป.1 

5. นาย จะเด็ด  สุวรรณธรรมา  กส.3 ชป.1 

6. นายปารเมศ  การุณนราพร  กส.๔ ชป.1 

7. นายสมบัติ   โนชัย   ชก.คส.1 

8. นางนิตยา  สุมประดิษฐ  บท.คส.1  เลขานุการ 

9. นางปราณี   กองงาม   บง.คส.1 

10. นางสาวกัณฑารีย  ภูวสินรังสรรค พด.คส.1 

11. นางสาวดวงเดือน  รุงเรือง  ธก.คส.1 

12. นายสิทธิโชค  พิรุณรัตน  วิศวกรชลประทานชํานาญการ 

13. นายสามารถ  อาษากิจ  นายชางชลประทานชํานาญงาน 

ผูเขารวมประชุม 

1. นางจินตนา  ชูดวง   พนักงานพิมพ ส 2 

2. นายโยธิน  สธุรรม   เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร 

 

เริ่มประชุมเวลา   13.30 น. 

  นายสุดชาย  พรหมมลมาศ  ผคส.1   ทําหนาท่ีประธานในท่ีประชุม  และเลขานุการรายงานหัวขอ

การประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

 

 

/ระเบียบวาระท่ี 1... 
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ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

1. การแตงกายไวทุกข ขอใหแตงกายใหถูกตองตามคําสั่งกรมฯ อยางเครงครัด  

๒.  งบประมาณงานป 2560  มาครบแลวท้ัง ๖ โครงการ  จึงขอใหเรงดําเนินการเรื่องจัดซ้ือ/จัดจาง  

และวางแผนการทํางานเพ่ือสามารกเรงรัดการเบิกจายใหไดเปอรเซ็นตามท่ีกําหนด ๑๙%  

และให กส.๔ ชป.๑  จัดทําปฏิทินกําหนดวันสงมอบงานปชด.จังหวัดแมฮองสอนพรอมไปตรวจงาน  

ป ๒๕๖๐ ดวย 

๓.  การจางและการขออนุมัติทํางานนอกเวลาราชการ ขอใหงานการเงิน และ คุณวนิดา หารือกับ     

กส.แตละทานในเรื่องของงบประมาณ และแนวทางในการปฏิบัติงาน 

  ๔.  ให วศ.คส.๑ ทําบันทึกเสนอ ผส.ชป.๑ พิจารณา เรื่องปายโครงการ และขอความในปายเม่ือมีการ

ถายโอนสงมอบงานกอสราง  ตามนโยบายของทาน อธช. เม่ือวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุม   

   ท่ีประชุมพิจารณาแลว ไมมีการแกไขรายงาน และมีมติรับรองรายงานการประชุมประจําเดือน     

ครั้งท่ี 10/2559  เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 27 ตุลาคม  2559  

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ    

รายงานการติดตามหนังสือรองเรียน และการขออนุญาตใชพ้ืนท่ีปา ดังนี้  
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                                         คําขอตั้งงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 
      

 



- ๕ - 

รายงานการกอสรางอางเก็บน้ําหวยโทก ดังนี้ 

- งานบอเก็บน้ํา ๑๒ บอ  งานคอนกรีตเสร็จแลว  และกําลังจะข้ึน spillway ชั้นสุดทาย 

- ผลงานสะสม  งานธรณี ๗๒%  งานแทรกเตอร ๕๑% งานกอสราง ๗๑.๔๖%                  รวม

เฉลี่ยท้ังหมด  ๖๔.๘๒% 

- ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เปนเรื่องของเครื่องจักร เครื่องมือของแทรกเตอรเสียบอย 

ผคส.๑ ไดแนะนําให วศ.คส.๑ ทําหนังสือแจงงานแทรกเตอร และสําเนาให ผส.ชป.๑ ทราบถึงปญหาในการปฏิบัติงาน

ท่ีเกิดข้ึนดวย 
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ความกา้วหนา้ระบบส่งนํ�าอ่างเกบ็นํ�าหว้ยโทก (บ่อพกันํ�าที� 1)

 
 

                

ความกา้วหนา้ระบบส่งนํ�าอ่างเกบ็นํ�าหว้ยโทก (บ่อพกันํ�าที�12)

 
 

 

 

 

 

 



- ๗ – 

 

แนวท่อแลว้เสร็จ

แนวท่อ

 
 

                

งานดินถมบดอดัแน่นดา้นทา้ยเขื�อน
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รายงานความกาวหนางานงานประมาณป ๒๕๖๐  ดังนี้ 

งานระบบสงน้ําฝายน้ําแมเงา(ระยะท่ี ๒) ต.แมเงา อ.ขุนยวม จ.แมฮองสอน 

- เบื้องตนไดเตรียมความพรอมท่ีจะเขาพ้ืนท่ีกอสรางแลว  
 

โครงการอางเก็บน้ําหวยหลวงแมปาน ต.ชางเคิ่ง  อ.แมแจม  จ.เชียงใหม 

- เม่ือวันท่ี 10 กันยายน 2559 ไดลงพ้ืนท่ีสํารวจพรอมกับชาวบานแลว 

 



- ๙ – 

 

โครงการฝายหวยแมหลุ(ศาลา) พรอมระบบสงน้ํา ต.กองแขก อ.แมแจม จ.เชียงใหม 

          

                    
 

งบ.คส.1  รายงานผลการเบิกจาย  ดังนี้ 

- ยังไมมีรายการเบิกจาย เนื่องจากท่ีผานมารออนุมัติงบประมาณ  

 



- ๑๐ - 

 

    กส.1 ชป.1  รายงานความกาวหนางานท่ีไดรับมอบหมาย ดังนี้ 

- ฝายทาชมพูพรอมระบบสงน้ําฝงซาย ต.ทาปลาดุก อ.แมทา จ.ลําพูน   จะเขาเตรียมการเบื้องตน 

ในวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   และจะเริ่มจางแรงงาน  ตอนนี้มีไดวาง RQ แลว  เปนงานจัดซ้ือ ๔ รายการ  งานจาง   ๓ 

รายการ   รวมเปน E-bidding  ๗ รายการ  และคาดวาจะเรงใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐  

กส.๒ ชป.1  รายงานความกาวหนางานท่ีไดรับมอบหมาย ดังนี้ 

- งานปรับปรุงอางเก็บน้ําหวยเขียวตอนลาง  ไดรับงบประมาณแลว และจะเขาพ้ืนท่ีเพ่ือพบปะกับ 

ชาวบานอีกครั้ง  

- ฝายหวยไคร (ลูกท่ี 2)  ต.แมคะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม   จากการรายงานท่ีผานมาเก่ียวกับ 

ปญหาท่ีดินในการกอสราง   ผคส.๑ แนะนําใหตองทําเปนหนังสือเพ่ือเปนหลักฐานดวย  

กส.3 ชป.1  รายงานความกาวหนางานท่ีไดรับมอบหมาย ดังนี้ 

- ระบบสงน้ําฝายตีนธาตุ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม   อยูในข้ันตอนการจัดทําแผนจัดซ้ือจัดจาง  

และไดเขาพ้ืนท่ีแลว พรอมไดรับหนังสือยินยอมอุทิศท่ีดินและเขาทําประโยชนได   

กส.4 ชป.1  รายงานความกาวหนางานท่ีรับมอบหมาย ดังนี้ 

การสงมอบงานฝายนาหวยถํ้าพรอมระบบสงน้ํา ท้ังระยะท่ี ๑ และ ระยะท่ี๒  จะกําหนดสงมอบพรอม

กัน ภายในเดือนพฤศจิกายน  แตจะหลังจากการประชุมชลประทานโลกเสร็จสิ้น 

งานป 2560   

- ฝายนาหมากปนพรอมระบบสงน้ํา  ต.ปางหมู  อ.เมือง  จ.แมฮองสอน   มีการปรับปรุงแบบ 

หลายครั้ง  และลาสุด ผส.ชป.๑ เซ็นอนุมัติแบบแลว  

งานป 256๑ 

- ฝายหวยฟาน  ไดทําบันทึกขอปรับปรุงแบบแลว สูง ๓.๕๐ x ๖ เมตร  และไดทําบันทึกแจงไปท่ี 

ผวศ. แลว 

- ฝายนาจลอง  จากท่ีดูแบบแลว อาจมีขอผิดพลาดบางอยาง และไดทําบันทึกแจง ผวศ. แลว 

งาน ปชด.(เพ่ิมเติม)  ท้ังหมด ๓ งาน 

๑. ฝายสอตือ พรอมระบบสงน้ํา ต.แมเงา  อ.ขุนยวม  จ.แมฮองสอน 

๒. ฝายนาบอน พรอมระบบสงน้ํา ต.แมเงา  อ.ขุนยวม  จ.แมฮองสอน  

๓. ฝายหวยตนนุน พรอมระบบสงน้ํา ต.แมเงา  อ.ขุนยวม  จ.แมฮองสอน  

ขอใหวิศวกรรม พิจารณาจัดเขาแผนป ๒๕๖๑ ดวย 

    

 

 



                                                              - ๑๑ - 

 พด.คส.1  รายงานความกาวหนางานพัสดุ  ตามรูปตารางดังนี้   
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

                -  ไมมีเรื่องเพ่ือพิจารณา  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  

กําหนดวันประชุมประจําเดือนครั้งตอไป  วันศุกรท่ี 2 ธันวาคม 2559  เวลา 13.30 น.  

เลิกประชุมเวลา   1๖.๓๐ น.    

 

                                                                      
                                 (นางสาวดวงเดือน  รุงเรือง) 

                                                                       ผูบันทึกรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                  



                                

 

 


