
 รายงานการประชุมประจําเดือน 

โครงการกอสราง  สํานักงานชลประทานท่ี 1 

ครั้งท่ี 1๑/2559   

เม่ือวันศุกรท่ี  2 ธันวาคม  2559   เวลา  13.30  น. 

ณ  หองประชุม  โครงการกอสราง สํานักงานชลประทานท่ี 1  จังหวัดเชียงใหม 

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

ผูมาประชุม 

1. นายพิทยา  อ่ิมเอม   วศ.คส.1 

2. นายจุลทศักดิ์  จิตเจริญ  กส.1 ชป.1 

3. นาย สุภรณวัฒน  สุรการ  กส.๒ ชป.1 

4. นาย จะเด็ด  สุวรรณธรรมา  กส.3 ชป.1 

5. นายปารเมศ  การุณนราพร  กส.๔ ชป.1 

6. นายสมบัติ   โนชัย   ชก.คส.1 

7. นางนิตยา  สุมประดิษฐ  บท.คส.1  เลขานุการ 

8. นางปราณี   กองงาม   งบบ.คส.1 

9. นางสาวกัณฑารีย  ภูวสินรังสรรค พด.คส.1 

10. นางสาวดวงเดือน  รุงเรือง  ธก.คส.1 

11. นายสามารถ  อาษากิจ  นายชางชลประทานชํานาญงาน 

ผูเขารวมประชุม 

1. นายโยธิน  สธุรรม   เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร 

ผูไมมาประชุม 

๑. นายสุดชาย  พรหมมลมาศ  ไปราชการ 

 

เริ่มประชุมเวลา   13.30 น. 

  นายพิทยา  อ่ิมเอม   วศ.คส.๑    ทําหนาท่ีประธานในท่ีประชุม  และเลขานุการรายงานหัวขอการ

ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

 

 

/ระเบียบวาระท่ี 1... 
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ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

1. งบประมาณมีการเปลี่ยนแปลงคอนขางมาก ในปงบประมาณ ๒๕๖๐ การปฏิบัติงานจะตอง 

ประสานกับกลุมจังหวัดมากข้ึน  จะเปนการทํางานเหมือนระบบCEO  

๒. นโยบายของ รมต.กระทรวงเกษตรฯ  เรื่องการจัดกิจกรรมโครงการสงความสุขปใหม ๒๕๖๐  

กรมชลประทาน มีท้ังหมด ๑๒ โครงการ   ในสวนของโครงการกอสราง มี ๒ โครงการ ดังนี้ 

๒.๑  โครงการอางเก็บน้ําหวยไมเคียน พรอมระบบสงน้ํา  ต.แมสาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม 

๒.๒  โครงการฝายแมลี้ (สบหวยอาย) พรอมระบบสงน้ํา  ต.ลี้  อ.ลี้  จ.ลําพูน  

 

ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุม   

   ท่ีประชุมพิจารณาแลว ไมมีการแกไขรายงาน และมีมติรับรองรายงานการประชุมประจําเดือน     

ครั้งท่ี 1๐/2559  เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 2๗ ตุลาคม  2559  

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ    

รายงานการติดตามหนังสือรองเรียน และการขออนุญาตใชพ้ืนท่ีปา ดังนี้  

โครงการกอสรางอางเก็บน้ําหวยแมทิม ไดทําหนังสือสอบถามไปยังสํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วาจะตองทํารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม(EIA) หรือไม ผลเปนประการใด

จะแจงใหทราบตอไป 

การสงมอบงานป ๒๕๕๙ 

เม่ือวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   ผคส.๑  สงมอบงานโครงการซอมแซมอาคารทอสงน้ําปางคอง 

ต.นาปูปอม อ.ปางมะผา จ.แมฮองสอน 
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         และสงมอบงานโครงการฝายนาหวยถํ้า พรอมระบบสงน้ํา ต.ปางหมู  อ.เมือง  จ.แมฮองสอน 

 

 

รายงานความกาวหนางานกอสรางอางเก็บน้ําหวยโทก ดังนี้ 

- งานบอเก็บน้ํา ๑๒ บอ  แลวเสร็จ เหลืองานวางทอสงน้ําอีกประมาณ ๒๕๐ เมตร  

- ผลงานสะสม  งานธรณี ๗๕.๙๘%  งานแทรกเตอร  ๖๒.๓๘% งานกอสราง ๗๘.๑๔%                  

รวมเฉลี่ยท้ังหมด  ๗๒.๑๔%    

- คาดวาจะแลวเสร็จประมาณสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๐  
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 เม่ือวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  ดร.สมเกียรติ  ประจําวงษ  รองอธิบดีฝายวิชาการ และคณะสื่อมวลชน 

ลงพ้ืนท่ีติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงานโครงการอางเก็บน้ําหวยโทกพรอมระบบสงน้ํา อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ ต.ปาพลู  อ.บานโฮง  จ.ลําพูน  ตามโครงการกรมชลประทานตั้งม่ันสืบสานตอยอดงานพระราชดําริ     

โดยจะเรงศึกษา สํารวจ งานออกแบบ โครงการชลประทานท่ีมีการถวายฎีกาขอพระราชทานจากในหลวงรัชกาลท่ี ๙ 

โดยมี นายจานุวัตร เลิศศิลปเจริญ  ผส.ชป.๑   นายสุดชาย พรหมมลมาศ  ผคส. 1  พรอมคณะเจาหนาท่ีรวมตอนรับ 
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รายงานความกาวหนางานงานประมาณป ๒๕๖๐  ดังนี้ 

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

เม่ือวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   ผคส.๑ ไดลงพ้ืนท่ีติดตามตรวจงานโครงการฝายน้ําแมเงา พรอมระบบ  

สงน้ํา บานสวนออย หมูท่ี6 ต.แมเงา อ.ขุนยวม จ.แมฮองสอน 
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งบ.คส.1  รายงานผลการเบิกจาย  ดังนี้ 

ผลการเบิกจาย   ณ  วันท่ี ๒  ธันวาคม ๒๕๕๙     ๒.๔๐%  

- ฝายหวยไคร(ลูกท่ี ๒) พรอมระบบสงน้ํา   เบิกจายได ๐.๘๕% 

- ระบบสงน้ําฝายตีนธาตุ    เบิกจายได ๒.๖๘% 

- ฝายนาหมากปน พรอมระบบสงน้ํา   เบิกจายได ๐.๖๘% 

- ระบบสงน้ําฝายน้ําแมเงา  เบิกจายได ๒.๙๘% 

- ฝายทาชมพู พรอมระบบสงน้ํา   เบิกจายได ๕.๓๔% 

 

    กส.1 ชป.1  รายงานความกาวหนางานท่ีไดรับมอบหมาย ดังนี้ 

- ฝายทาชมพูพรอมระบบสงน้ําฝงซาย ต.ทาปลาดุก อ.แมทา จ.ลําพูน   ผลงานกอสราง ๒ %  

เบื้องตนเตรียมความพรอม และงานเทคีย  เทพ้ืนไดบางสวน   
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กส.๒ ชป.1  รายงานความกาวหนางานท่ีไดรับมอบหมาย ดังนี้ 

- งานปรับปรุงอางเก็บน้ําหวยเขียวตอนลาง  เม่ือวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  ไดเขาพ้ืนท่ีและ 

ประชุมชี้แจงชาวบานกอนการดําเนินงาน  ปจจุบันสวนเครื่องจักรกลไดสงเครื่องจักรเขาพ้ืนท่ี และทําการขุดเปด 
ถางตอ เตรียมทําท่ีทําการ และท่ีพักคนงานแลว  
 

งานขดุป่าถางตอไม ้เพื�อปรับพื�นที�สร้างแคมป์

 
 

งานขดุป่าถางตอไม ้เพื�อปรับพื�นที�สร้างแคมป์
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- ฝายหวยไคร (ลูกท่ี 2)  ต.แมคะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม   เม่ือวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  

ไดเขาชี้แจงชาวบานกอนการดําเนินการท่ีวัดเชียงม่ัน สวนใหญเห็นดวย และยิมยอมงดปลูกพืชในชวงนี้   ปจจุบันได

สํารวจ วางแนวตัวฝาย เนื่องจากมีการเปลี่ยนแบบ ปรับแนวสันฝายใหเบี่ยงไปทางขวา เพ่ือใหตรงกับลําน้ํา จะทําให

การไหลของน้ําดีข้ึน    
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กส.3 ชป.1  รายงานความกาวหนางานท่ีไดรับมอบหมาย ดังนี้ 

- ระบบสงน้ําฝายตีนธาตุ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม   ไดเขาพ้ืนท่ี  ทําการขุดเปด ถางตอ  

ทําท่ีพักคนงาน  เตรียมงานดัดเหล็ก   ผลงานกอสราง  ๓%    

 

งานก่อสร้างแคมป์
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กส.4 ชป.1  รายงานความกาวหนางานท่ีรับมอบหมาย ดังนี้ 

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

มีการปรับปรุงแบบ เดิมสันฝายยาว ๗๐ เมตร  คงเหลือยาว ๔๐ เมตร  สูง ๑.๘๐ เมตร   

 
 

  -     ฝายพะโขโหล  ต.ปางหมู  อ.เมือง  จ.แมฮองสอน  ไดเขาไปตรวจสอบพ้ืนท่ีกับผูใหญบาน และ

กลุมผูใชน้ํา  สภาพพ้ืนท่ีสามารถดําเนินการได  พ้ืนท่ีดําเนินการอยูเหนืออางแมฮองสอนข้ึนไป และไดรับคําแนะนําจาก 

อดีต ผคป.แมฮองสอน(ผคบ.แมกวง คนปจจุบัน) พ้ืนท่ีนี้มีความตองการใชน้ําสูง  นาจะชะลอ  และใหทําความเขาใจกับ

ผูใชน้ําใหดีกอน                    
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 พด.คส.1  รายงานความกาวหนางานพัสดุ  ตามรูปตารางดังนี้   
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ชก.คส.๑ รายงานตารางเปรียบเทียบการใชน้ํามันและไฟฟา ดังนี้ 

- รายงานน้ํามันเดือนพฤศจิกายน 3,412 ลิตร เพ่ิมข้ึนจากเดือนตุลาคม 293% 

- รายงานการใชไฟฟาเดือนพฤศจิกายน 8,210 หนวย เพ่ิมข้ึนจากเดือนตุลาคม 6%
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

                -  ไมมีเรื่องเพ่ือพิจารณา  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  

  - การสงรูปถายรายงานความกาวหนางานกอสราง ทุกวันท่ี ๑  และ ๑๖ ของเดือน 

  - มอบหมายความรับผิดชอบงาน ในวันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตามเอกสารท่ีแจก 

  - ให งบ.คส.๑ จัดหาพัดลมไอน้ํา สําหรับใชงานโครงการ ๔ ตัว  

- กําหนดวันประชุมประจําเดือน ครั้งตอไป  วันศุกรท่ี ๖ มกราคม 25๖๐  เวลา 13.30 น.  

เลิกประชุมเวลา   1๔.๓๐ น.    

                                                                                                           
                                 (นางสาวดวงเดือน  รุงเรือง) 

                                                                        ผูบันทึกรายงานการประชุม 

 

                        



 


