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รายงานการประชุม การจัดการความรู้ส านักงานก่อสร้าง 6 

ครั้งที่ 2/2558   
เมื่อวันอังคารที่  10  กุมภาพันธ์  ๒๕๕8 

ณ  ห้องประชุมส านักงานก่อสร้าง 6  กองพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 
 
 
ผู้มาประชุม 
 1. นายสุเทพ ฉวยศรี   ผสก.6   ประธานคณะทีมงานจัดการความรู้ 
 2. นายสุพจน์ น่วมทนงค์  กกส.2/6 พก.  คณะทีมงานจัดการความรู้ 
 3. นายณรงค์ วัฒนพันธ์  กกส.3/6 พก.  คณะทีมงานจัดการความรู้ 
 4. นางทองขาล ชูเอียด   บท.๖ พก.  คณะทีมงานจัดการความรู้ 
 5. นางสาวจินตนา วาสนาสมปอง  พด.6 พก.  คณะทีมงานจัดการความรู้ 
 6. นายประสงค์ สูงปานเขา  กปค.6 พก.  คณะทีมงานจัดการความรู้ 
 7. นายสันติสุข ผาสุขธรรม  งบ.6 พก.  คณะทีมงานจัดการความรู้ 
 8. นางมะลิวัลย์   โคบาล   ธก.6 พก.  คณะทีมงานจัดการความรู้ 
 9. นายกฤตตรี ดวงจิตร   วิศวกรชลประทานช านาญการ 
          เลขานุการและคณะทีมงาน 
          จัดการความรู้ 
 10. นายวัชรินทร์   ฉวีรักษ์   นายช่างชลประทานช านาญงาน แทน กกส.1/6 พก. 
 11.  นายสุนันท์ เบ้าค า   นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน 
  
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

 1.  นางสาวจินตนา วาสนาสมปอง  พด.6 พก.    ติดราชการ 
 2.  นายสันติสุข  ผาสุกธรรม   งบ.6 พก.      “ 
  
เริ่มประชุม   เวลา  09.0๐  น. ประธานกล่าวเปิดการประชุม 
 
เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1. ท่าน รธส. เดินทางมาติดตามงานในเขตพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ ผมมีโอกาสได้เดินทางไปต้อนรับ
และร่วมรับฟังการน าเสนอาขอบข่ายงาน  เลยมีแนวความคิดอยากจะน าคณะทีมงานจัดการความรู้ (KM) ไปดูงาน
ในเขตแต่ละชลประทานจังหวัด ในเขตพ้ืนที่ ส านักชลประทานที่ 6  เพ่ือจะได้รู้ขอบเขตงานในแต่ละจังหวัด มีงาน
อะไรบ้าง หน่วยงานไหนรับผิดชอบอย่างไร  เพ่ือการบูรณาการในการท างานร่วมต่อไปและแผนงานจะได้มีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

2.  การประชุมผู้รับจ้าง ขอให้คณะกรรมการประชุมย่อยหาข้อสรุปร่วมกันก่อน จึงนัดผู้รับจ้างมา
ประชุม 

เรื่องพิจารณาหารือร่วมกัน    

บท.6 พก. 1.  หารือเรื่องการปลูกต้นไม้ เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มีพระชนมายุครบ 
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                   60 ปีพรรษา ซึ่งโครงการจะต้องรายงานให้กลุ่มงานตรวจสอบและติดตามผลงาน  กอง

แผนงานทุกวันพฤหัสบดี ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 และรายงานผลการปลูกผ่าน
ทางจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ tree_rid@yahoo.com พร้อมส าเนาแจ้งให้ ผอ.พก. ทราบ 

มติที่ประชุมแผนการปลูกต้นไม้ดังนี้ 

1.  บริเวณที่ท าการ ส านักงานก่อสร้าง 6  ก าหนดการลูกช่วงเช้าวันอังคารที่  17  กุมภาพันธ์ 2558 
2. กลุ่มงานก่อสร้าง 2  ก าหนดแผนการปลูก  4 ครั้งที่บริเวณหัวงานประตู ระบายน้ า คลอง

ระบายน้ า D8 (ห้วยพระคือ) ระยะ2 / 2. สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์ไชย (อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ) /3. สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ าบ้านหนองนาค า 
ระยะที่2 /4. ส่วนประกอบอ่ืน โครงการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ าต าบลโคก
สูง 

3. กลุ่มงานก่อสร้าง 3  ก าหนดแผนการปลูก  2  ครั้ง ที่บริเวณสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าต าบล
บ้านดง (อันเนื่องมาจากพระราชด าริ) และ สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านดงป่าเปือย-ห้วยไห 

2.  การจัดวางระบบควบคุมภายใน ส านักงานก่อสร้าง 6  ซึ่งได้มีการแต่งตั้งคณะท างานแล้ว  
ตามค าสั่งส านักงานก่อสร้าง 6 ที่ 2/2558  ลงวันที่  4  กุมภาพันธ์  2558  การจัดวาง
ระบบควบคุมภายในเป็นระเบียบของ ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่ก าหนดให้ทุกส่วน
ราชการต้องด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน ประเมินผลและวางแผนการปรับปรุงทุก
ปี  และในส่วนของกรมชลประทาน ก าหนดให้มีการปรับปรุงประเมินผลทุกรอบ 6 เดือน 
พร้อมจัดท ารายงานตามรูปแบบของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  โดยรอบ 6 เดือนแรก  
ก าหนดส่งภายในวันที่  13  มีนาคม  2558  ซึ่งในรายละเอียดการจัดท าจะได้เชิญ
คณะท างานประชุมอีกครั้ง 

3.  ตามที่กลุ่มตามท่ีกลุ่มติดตามและประเมินผล ก าหนดรูปแบบคลังความรู้ของแต่ละส านักนั้น  
และส านักได้ด าเนินการจัดท าหน้าWebsite ในหัวข้อคลังความรู้เรียบร้อยแล้ว  ขอให้คณะ
ทีมงานจัดการความรู้ (KM)  ช่วยตรวจสอบและแนะน าในการเอาข้อมูลใส่ในแต่ละหัวข้อ  
ซึ่งงานบริหารทั่วไป ได้ด าเนินการใส่ข้อมูลไปบางหัวข้อแล้ว   

กวศ.6 พก.  1.  ตามปฏิบัติกิจกรรมการจัดการความรู้ปี 2558 ของส านักงานก่อสร้าง 6 

(ข้อ 6)  กิจกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายโปสเตอร์  ซึ่งต้องด าเนินการภายในเดือน พฤษภาคม  2558  
ใช้งานสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าต าบลบ้านดง (อันเนื่องมาจากพระราชด าริ) และ โครงการ
ประตูระบายน้ าคลองระบายน้ า D8 (ห้วยพระคือ)  ระยะ 2  ท าโปสเตอร์เ พ่ือ
ประชาสัมพันธ์ 

(ข้อ 7)  ปรับปรุงสถานที่ห้อง  KM จะติดรูปภาพงานก่อสร้างต่าง ๆ ในลักษณะงานห้วยจอมแก้ว 
ที่กลุ่มงานก่อสร้าง 1 ท าและน าเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ 

(ข้อ 10) สรุปบทเรียนโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ เพ่ือจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานจริงด้านการ
ก่อสร้าง  ใช้งาน สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าต าบลบ้านดง (อันเนื่องมาจากพระราชด าริ) และ 
โครงการประตูระบายน้ าคลองระบายน้ า D8 (ห้วยพระคือ)  ระยะ 2  ท าโปสเตอร์เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์  จากข้อ (6) 

mailto:tree_rid@yahoo.com
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2.  ขอเสนอจัดประชุมนอกสถานที่เดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือดูงานและท ากิจกรรมจริงในสนาม และ
เวลาดูงานในพ้ืนที่ อยากให้ช่างผู้ควบคุมงาน  Pesent จะได้ช่วยกันดูจุดบกพร่องและช่วย
แนะน าเติมเต็มให้ 

3.  แผนงานของแต่ละงานก่อสร้าง อยากให้น าติดที่หน้างานและที่ห้อง KM ของส านักงาน
ก่อสร้าง 6 รวมทั้งเล่มรายงานสรุปต่าง ๆ มาไว้ที่โครงการ ใครมาดูงานจะได้หยิบให้ดูได้เลย 

ผสก.6 1. ท าแผ่นพับขนาด  A 4 ใครมาดูงานหรือเยี่ยมโครงการ จะได้ให้ดูได้เลย  โดยสรุปสั้น ๆ ที่มา
โครงการ โครงสร้างงาน หัวข้อหลัก 7 ข้อ  ท าให้ดูดีมีสีสันสะดุดตาหน่อย 
2. ฝาก บท.6 พก. เรื่องหนังสือเวียน / กฎระเบียบต่าง ๆ ให้น ามาสรุปในที่ประชุม KM ทราบ
ด้วยในเรื่องท่ีส าคัญ ๆ 
3.  การท าแผนงาน กวศ.6 พก. และ กกส.1-3/6 พก.  ท าร่วมกันท าเป็นแผนล่วงหน้า 5 ปีก็ได้ 
โดยดึงเอาน้อง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าด้วย 

  4.  การรายงานต่าง ๆ ขอให้เห็นความส าคัญ ให้ส่งตามก าหนดเวลา  งานบางอย่างถ้าช้ากว่า
ก าหนดจะโชว์ขึ้นในระบบให้เห็น เวลาท างานให้ถ่ายรูปภาพงานทุกระยะการก่อสร้าง ให้สัมพันธ์
กับการรายงาน 

  5.  สรุปผลในประเด็นส าคัญ ๆ จากการเข้าอบรมวินัยที่ ส านักงานชลประทานที่ 6 ให้ที่ประชุม
ทราบ  โดยเน้นให้ทุกกลุ่ม/งาน หมั่นการตรวจสอบงานที่รับผิดชอบอย่าให้เกิดความเสียหาย 
เอกสารต้องท าให้เรียบร้อยทุกขั้นตอนและเป็นปัจจุบัน 

 

เลิกประชุม     - 12.00 น. 
 
 
           .......................... 
           นางมะลิวัลย์   โคบาล 
                    ผู้จดรายงานการประชุม 
 
           

           ........................... 
                   นางทองขาล  ชูเอียด 
                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 


