รายงานการประชุมสานักงานชลประทานที่ ๓
ครั้งที่ 2/2560
วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560
ณ ห้องประชุมเตชะเสน 1 สานักงานชลประทานที่ 3 (อาคารเดิม)
-----------------------------------ผู้มาประชุม
๑. นายเทพพงษ์
๒. ว่าที่ร้อยตรีสมชัย
๓. นายชลเทพ
๔. นายโสภิญญา
๕. นายวิสันติ
๖. นางบังอร
๗. นายบรรดิษฐ์
๘. นายสมหวัง
๙. นายทินกร
๑๐. นายวิศาล
๑๑. นายสุรพล
๑๒. นายชัยโรจน์
๑๓. นายวีระพงษ์
๑๔. นายอรุณ
๑๕. นายเฉลิมศักดิ์
๑๖. นายชานาญ
๑๗. นายนิวัตน์ธนา
๑๘. นายรังสรรค์
๑๙. นายประภาส
๒๐. นายธนาธิป
๒๑. นายวีระชัย
๒๒. นายนายเถลิง
๒๓. นายสนอง
๒๔. นางประภา
๒๕. นางสุวัฒนา
๒๖. นายเสนีชัย
๒๗. นายอดุลย์
๒๘. นายโสภี
๒๙. นายผัน

ตรีเนตร
แตงไทย
ทาตรี
เกิดสกุล
ขวัญคุ้ม
จันทรโณทัย
อินต๊ะ
ปานสุขสาร
รัตนพัวพันธ์
วสุนธาราพร
อจละนันท์
พฤฒาวงศ์
แต่งเนตร
ตรีสิทธิเดช
ทักษาดิพงษ์
ชูเที่ยง
เพ็ชรสุขุม
บุญฤทธิ์
คาพิชชู
แก้วมณี
เชื้อวีระชน
ศิริภิรมย์
ปะทะนมปี
ปุ้ยหลวง
วัจฉลพงษ์
ช่อผูก
ตุ้มกุล
ภูไพรัชพงษ์
ศรีมา

ผส.ชป.๓
รอง ผส.ชป.3
ผจบ.ชป.3
ผผง.ชป.3
ผคก.ชป.๓
ฝบท.ชป.3
ผคป.พิษณุโลก
ผคป.อุตรดิตถ์
ผคป.พิจิตร
ผคป.นครสวรรค์
ผคบ.นเรศวร
ผคบ.พลายชุมพล
ผคบ.ดงเศรษฐี
วศ.คบ.ท่าบัว แทน ผคบ.ท่าบัว
ผคบ.แควน้อยบารุงแดน
ผคบ.ยมน่าน
ผคส.3
ชก.4 พญ. แทน ผสญ.4
นายช่างเครื่องกลชานาญงาน แทน ผสญ.12
กส.1/3 พก. แทน ผสก.3
กส.จก.3 แทน ผจก.3
ผบค.2 คก.
วป.อช. แทน ผอช.ภาคเหนือตอนล่าง
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน แทน สจด.พิษณุโลก
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน แทน สจด.พิจิตร
จด.3/1 มด.
ผด.3 สธ.
สร.รว.3
ทน.2 บอ.
30.นายชานนท์...
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๓๐. นายชานนท์
๓๑. นายประดิษฐ์
๓๒. นายธีระ
๓๓. นายชัยวัฒน์
๓๔. นายประเสริฐ
๓๕. นายพรสุวรรณ์
๓๖. นายทวีป
๓๗. นายเกษม
๓๘. นายพิรัตน์
๓๙. นายประภัสร์
๔๐. นายอดุลย์
๔๑. นายสาราญ
๔๒. นายนุกูล
๔๓. นางนิสากร
๔๔. นายบารุง
๔๕. นางราตรี
๔๖. นางชลธิชา
๔๗. นายปริญญา
๔๘. นายภูมิรักษ์
๔๙. นายนัทธี
๕๐. นายทวนชัย
๕๑. นายณัฐพงศ์
๕๒. นายกฤษฎาพันธ์
๕๓. นายสุรินทร์
๕๔. นายพงศ์กฤษณ์
๕๕. นายฤทธิคุณ
๕๖. นายกฤษณ์
๕๗. นายนิพนธ์
๕๘. นายนพดล
๕๙. นายเทพนิมิต

แก้วเขียว
สิทธิยศ
นวลปลอด
บุญเพชร
เฮงสุวรรณ
อุปฮาด
เกิดทอง
ไกรสีกาจ
เกตุพันธ์
คมไพบูลย์กิจ
จุมพิศ
แก้วรัดถา
พูลทองคา
อินแตง
นิยมธรรมนิตย์
น้อยเจริญ
เมอร์ฟี่
สมศักดิ์
รัตนผล
นุ่มมาก
เลี้ยงสุข
ครุฑทา
จันทรคณา
ทรัพย์สกุล
เอกธรรมสุทธิ์
เหมือนรักษา
จันทร์แก้ว
ดวงดารา
เชาวน์วรนันท์
สิงหพันธ์

สป.ชป.3
ปธ.ชป.3
ตว.ชป.3
ยศ.ชป.3
ผง.ชป.3
ตป.ชป.3
บน.ชป.3
ปน.ชป.3
สพ.ชป.3
ปข.ชป.3
วค.ชป.3, ปส.ชป.3
ซบ.ชป.3
ปย.ชป.3
ธก.ชป.3
บส.ชป.3
งบ.ชป.3
พด.ชป.๓
ปท.ชป.3
วศ.คส.3
วศ.คป.พิษณุโลก
วศ.คป.พิจิตร
จน.คป.พิจิตร
วศ.คบ.นเรศวร
จน.คบ.นเรศวร
วศ.คบ.พลายชุมพล
วศ.คบ.ดงเศรษฐี
จน.คบ.ดงเศรษฐี
จน.คบ.ท่าบัว
วศ.คบ.แควน้อยบารุงแดน
วศ.คบ.ยมน่าน

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายธนายุทธ
2. น.ส.ฐิชารัตน์
3. น.ส.ธิดารัตน์

พูลสุข
โรจนจิรารัตน์
เดชจบ

วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
ช่างฝีมือสนาม ช 3
พนักงานทั่วไป บ 1

---------------------------------------
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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ผส.ชป.3 (นายเทพพงษ์ ตรีเนตร) กล่าวเปิดประชุม สานักงานชลประทานที่ ๓ ครั้งที่ 2/2560
และแสดงความยิ นดี กั บ ฝบท.ชป.3 ผคป.พิ จิ ตร ที่ ได้ เลื่ อนตาแหน่งใหม่ พร้อมขอความร่วมมือ ส่วน ฝ่ าย
โครงการ ร่วมกันปฏิบัติงานตามนโยบาย ดังนี้. การส่ง SMS ตามหนังสือ ด่วนที่สุ ด ที่ อธช 38/2560 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2560
เรื่อง การประชาสัมพันธ์ข้อความตัววิ่งหรือ SMS เพื่อรณรงค์ลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง ขอให้โครงการฯ ส่งข่าว
ให้ ผจบ.ชป.3 รวบรวมข้อมูล ส่งให้งานประชาสัมพันธ์ฯ ฝ่ายบริหารทั่วไป สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ค่าใช้จ่ายมอบ
ผผง.ชป.3 รับผิดชอบ
 แผนเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ ลดความเสี่ ย งจากภั ย แล้ ง (29+1) กรมขอให้
ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบ ซึ่งบางครั้งจะต้องออกพื้นที่ จึงจาเป็นต้องมีผู้ปฏิบัติงานแทน กรณีแบบนี้
ต้องเขียนไปราชการหรือไม่
ฝบท.ชป.3 (นางบังอร จันทรโณทัย) กรมได้มีคาสั่งมอบหมายให้ ผชช.ชป.3 ทาหน้าที่
เป็นรอง ผส.ชป.3 ซึ่งกรมมอบอานาจไว้ให้โดยรวมแต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะมอบเรื่องอะไรบ้าง ปัจจุบันเจ้าหน้าที่
ได้ประสานกรม อยู่ระหว่างกรมรวบรวมระเบียบและเตรียมว่า เรื่องไหนที่ควรมอบให้ รอง ผส.ชป.3 เป็นผู้
เซ็น จึงต้องรอข้อมูลจากกรมก่อน ปัจจุบัน ผส.ชป.3 ไปตรวจงานโดยไม่มีแผนงานชัดเจน ตัวอย่างเช่น ดูงาน
กระทั น หั น ค าสั่ งที่ แต่ งตั้ งไว้ แล้ ว ก็ จ ะมี ผ ลทั น ที กรณี ผส.ชป.3 ไม่ อยู่ ล าดับ ที่ 1 ผชช.ชป.3 ล าดั บ ที่ 2
ผจบ.ชป.3 ลาดับที่ 3 ผผง.ชป.3 ถ้าลาดับที่ 1 ไม่อยู่ ลาดับที่ 2 ก็เซ็นได้เลย แต่ถ้า ผส.ชป.3 มีแผนไปตรวจ
งานชัดเจนก็เห็นควรเขียนไปราชการ และหน้าห้อง ผส.ชป.3 จะต้องรับรู้ระเบียบด้วย
ผส.ชป.3 การประชาสัมพันธ์ภัยแล้ง ให้ทาไวนิลแผ่นใหญ่ๆ โดยใช้คาว่า "งดทานาปรัง
ต่ อเนื่ อง" ขอให้ ควบคุ มเรื่ องสถานี สู บน้ าทุ กสถานี และขอความร่วมมื อชาวนาไม่ ให้ ปลู กข้ าวเพิ่ มขึ้ น มอบ
ผจบ.ชป.3 ศึกษาข้อมูลและแจ้งโครงการฯ ว่าควรใช้คาสื่อสารแบบใด
 วันที่ 27-28 มีนาคม 2560 รธบ. จะลงพื้นที่โดยมีนั กข่าวตามมาด้วย ขอให้ ผคป.พิจิตร
ผคป.พิษณุโลก เตรียมข้อมูลให้ข่าวด้วย
 การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ขอให้เป็นไปตามระเบียบ และควรทาอย่างระมัดระวัง
โดยยึดระเบียบและหนังสือกรมบัญชีกลาง รายละเอียด ผผง.ชป.3 จะรายงานในวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
ฝบท.ชป.3 รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวัน ที่ 10 มกราคม 2560
ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้นาขึ้น website ของสานักแล้ว และได้แจกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ได้พิจารณาอีก
ครั้ง ท่านใดมีข้อแก้ไข หรือเพิ่มเติมหรือไม่
ผคป.นครสวรรค์ (นายวิศาล วสุนธาราพร) ขอแก้ไขหน้า 4 จาก "งบประมาณ 1 ล้านบาท"
เป็น "งบประมาณ 2 ล้านบาท"
ผคป.อุตรดิตถ์ (นายสมหวัง ปานสุขสาร) ขอแก้ไขหน้า 4 บรรทัดที่ 3 จาก "95 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร" เป็น "155 ล้านลูกบาศก์เมตร"
ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2560
ระเบียบวาระที่ 3...
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ/พิจารณา (ส่วน/ฝ่าย/โครงการ)
3.1 - ไม่มี 3.2 รายงานสภาพน้าฝน-น้าท่า และคาดการณ์สภาพภูมิอากาศ
ผอช.ภาคเหนือตอนล่าง (นายสมภพ อินต๊ะรักษา) สาหรับสภาพอากาศในช่วงนี้บริเวณ
ตอนเหนือของประเทศมีอากาศร้อน จะมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ทางบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออกและภาคกลาง
 อากาศวันนี้ไม่มีฝน เมื่อวานเกิดฝนฟ้าคะนอง และลมกรรโชกแรงอยู่จังหวัดสกลนคร
มี ป ริ ม าณฝน 96.7 มิ ล ลิ เมตร วั น ที่ 8 มี น าคม 2560 มี ฝ นตกบริ เวณภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ และ
ตะวันออก วันที่ 9 มีนาคม 2560 มีฝนตกเล็กน้อยทางภาคเหนือตอนบน
- วันที่ 10-11 มีนาคม ๒๕๖๐ ไม่มีฝน
- วันที่ 13 มีนาคม 2560 มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณภาคใต้ตอนล่าง
 คาดการณ์ปริมาณน้าของภาคเหนือตอนล่าง บริเวณแม่น้ายมมีปริมาณน้าไหลน้อย
ลุ่มน้าน่าน ภาพรวมปริมาณน้าไหลตามจุดต่างๆ จะมีน้าลดลงเรื่อยๆ จนถึง N8A บางมูลนากมีปริมาณน้าไหล
ผ่าน 20 ล้านลูกบาศก์เมตร
ผส.ชป.3 ขอให้นาตัวเลขของจังหวัดชัยนาท พิษณุโลก 2 ศูนย์นี้มารายงานให้ทราบด้วย
และฝาก ผคป.นครสวรรค์ พิจิตร อุตรดิตถ์ สถานีสูบน้าช่วยตรวจสอบเครื่องด้วยจะได้คิดปริมาณน้าได้ถูกต้อง
3.3 การบริหารจัดการน้าฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๐
ผจบ.ชป.๓ (นายชลเทพ ทาตรี) การบริหารจัดการน้าฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๐ สภาพน้า 4
เขื่อนใหญ่ ปริมาณน้าหลักในลุ่มน้าเจ้าพระยา ปัจจุบันมีนาใช้การได้ 36% หรือ 6,522 ล้านลูกบาศก์เมตร
มีแผนส่งนาลุ่มนาเจ้าพระยา ตังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้น ถึงปัจจุบันมีการใช้น้าไปแล้ว ทั้งสิ้น
4,588 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 77% ณ วันที่ 7 มีนาคม 2560 จะมีน้าเหลือใช้การอยู่ที่ 6,522 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร หรือ 36% ลุ่มน้าเจ้าพระยาจะมีแผนการเพาะปลูกสาหรับข้าวนาปรัง ประมาณ 2.67 ล้านไร่
แต่ปลูกจริง จานวน 5.32 ล้านไร่ ผลจากที่เราส่งน้าไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ณ ปัจจุบัน
เทียบกับแผนใช้น้าทั้ง 4 เขื่อน เกินกว่าแผนไปแล้ว 506 ล้านลูกบาศก์เมตร จึงทาให้ปริมาณน้าที่สารองไว้
ลดลง อาจจะทาให้ต้องมีการเลื่อนฤดูการเพาะปลูกประมาณกลางเดือน หรือปลายเดือนพฤษภาคม 2560
สรุปผลการจัดสรรน้าในช่วงฤดูแล้ง ปี 2559/2560
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 – 7 มีนาคม 2560
แผนการจัดสรรนา้

ผลการระบายนา้

คงเหลือผลการระบายนา้

ทั้งหมด
(ล้าน ลบ.ม.)

ปริมาณนา้
(ล้าน ลบ.ม.)

(1 พ.ย.59 - 30 เม.ย.60)

(1 พ.ย.59 - 7 มี.ค. 60)

ทั้งประเทศ

17,661

12,588

71%

5,073

29%

ลุ่มนา้ เจ้ าพระยา

5,950

4,588

77%

1,362

23%

ภูมิพลและสิริกติ ์ิ

4,600

3,427

75%

1,173

25%

แควน้ อยบารุงแดน

650

503

77%

147

23%

ป่ าสักชลสิทธิ์

700

657

94%

43

6%

เขื่อน / อ่างเก็บนา้

คิดเป็ น % ของ
แผนทั้งหมด

ปริมาณนา้
(ล้าน ลบ.ม.)

คิดเป็ น % ของ
แผนทั้งหมด

สาหรับแผน...
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สาหรับแผนการส่งน้าของ สชป.3 เฉพาะการส่งน้าบารุงรักษาในเขตชลประทาน
ควรประชาสัมพันธ์ หรือแจ้งเกษตรกรให้ ทราบล่วงหน้าว่า ใกล้สิ้นสุดฤดูแล้ว จึงให้ตระหนักถึงน้าต้นทุนที่จะ
ใช้ต่อไป เนื่องจากปลูกจริงเกินเป้าหมายไปมาก
 ในวันที่ 11-12 มีนาคม 2560 น้าทะเลจะหนุนสูงอีกครั้ง กรมชลประทานจึง
เพิ่มการระบายน้าจากเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชั ยนาท และเขื่อนพระราม 6 จังหวัด อยุธยา เพื่อผลักดัน
น้าเค็ม พร้อมปิดประตูระบายน้าในแม่น้าเจ้าพระยาและแม่น้าท่าจีนทั้งหมด และงดการสูบน้าเพื่อป้องกัน
น้าเค็มไหลเข้าพื้นที่ อีกทั้งจะใช้ป ระตูระบายน้าคลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ บริหารจัดการน้าให้
สัมพันธ์กับช่วงเวลาน้าทะเลขึ้น-ลงด้วย และช่วงเช้า (วันที่ 8 มีนาคม 2560) ผส.บอ. ได้ประสาน ขอความ
ร่วมมือจากโครงการต่างๆ ให้งด หรือลดการใช้นาลงบ้างวันนี


3.4 สรุปความก้าวหน้าด้านแผนงานและงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ผผง.ชป.๓ (นายโสภิญญา เกิดสกุล) ส่วนแผนงานขอสรุปรายงานความก้าวหน้าการ
ดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 สชป.3 มีงานที่ดาเนินการทั้งหมดแยก
เป็น 3 กลุ่ม คือ ลาดับที่ 1-3 งบปี 2560 ลาดับที่ 4-8 เงินกันเหลื่อมปี ลาดับที่ 9-10 โครงการเงินกู้ ดูแต่
ละประมาณการ คือ ลาดับที่ 1 งบตาม พรบ. ได้รับการโอนจัดสรร 905 ล้านบาท เบิกไปแล้ว 261 ล้านบาท
ผลเบิกจ่าย 37 % กรมปรับตัวหารใหม่ งบ พรบ. จะเหลือ 27%
สรุปภาพรวมของ สชป.3 งบประมาณ/ผลเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. งบตาม พ.ร.บ...
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๑. งบตาม พ.ร.บ. ปี ๒๕๖๐ ข้อมูลจากระบบติดตาม Online เมื่อวันอังคารที่ 7 มีนาคม
2560 ต้องก่อหนีผูกพัน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 สชป.3 เหลือ 1 ประมาณการ ของโครงการส่งน้าฯ
แควน้อยบารุงแดน และได้ประชุมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ได้หารือให้การไฟฟ้าดาเนินการก่อหนี้ผูกพันให้ทัน
2. งบกลาง ก.ป.ร. ปี 2560 มี 2 งาน คือ งานห้วยหยก ปัจจุบันไม่มีการทาข้อผูกพัน
แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย ทั้ง 2 งาน
3. งบตาม พ.ร.บ. ปี ๒๕๖๐ เพิ่มเติม มี 2 ส่วน ผ่านกรม 22 ประมาณการ เป็นเงิน
796 ล้านบาท ผ่านจังหวัด 14 ประมาณการ เป็นเงิน 360 ล้า นบาท ณ วันนี้ยังไม่ได้ รับการโอนจัดสรร
กรมแจ้งให้ดาเนินการและจัดซื้อจัดจ้าง
4. เงินกันเหลื่อมปี 2558-2559 มี 16 ประมาณการ เป็นเงิน 173 ล้านบาท เบิกไป
21 ล้านบาท ประมาณ 12% เหลือ 152 ล้านบาท และมีงานยังไม่ทาข้อผูกพันอีก 5 ประมาณการ เพราะ
กรมบัญชีกลางทยอยกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ทยอยให้เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2560 ดังนั้น สิ้นเดือนมีนาคม
2560 ต้องขอกันเหลื่อมปีอีกครั้ง การกั นเงินโดยไม่มีหนี้ต้องอุทรณ์กว่าจะอนุมัติ จะช้า มีแนวทาง คือ 5
ประมาณการ ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันต้องเร่งก่อหนี้ผูกพัน เพื่อเงินที่เหลือต้องขยายโดยไม่มีหนี้ต่อไป
๕. งบ กปร. ปี ๒๕๕๙ มี ๒ งาน เหลือ 1 งานที่ยังไม่แล้วเสร็จ
๖. งบกลาง ป 2559 (ครั้ งที่ 1) ทุ กประเภทงาน เบิ กจ่ ายภายในวั น ที่ ๓๑ มี น าคม
๒๕๖๐ ปัจจุบันยังไม่แล้วเสร็จ 13 ประมาณการ ยังไม่ได้เบิกจ่าย 143 ล้านบาท
๗. งบกลาง ป 2559 (ครั้งที่ 2) ค่ากาจัดวัชพืช มี ๑๒ ประมาณการ แล้วเสร็จทั้งหมด
๘. งบกลาง ป 2559 (ครั้งที่ 3)คาซอมแซมฯ (งบกระตุ น ฯ) ยังไม่แล้ วเสร็จ 10
ประมาณการ เป็นเงินประมาณ 10 ล้านบาท
9. งบเงินกู้ ปี 2558-2559 ยังไม่แล้วเสร็จ 1 ประมาณการ ติดปัญหาเรื่องที่ดิน อยู่
ระหว่าง ผคป.พิษณุโลก ดาเนินการแก้ไขปัญหา ต้องเบิกจ่ายภายใน 30 กันยายน 2560
10. โครงการเงิน กู้ ฯ (เหลือจ่า ย)ปี 2559-2560 ยังไม่ แล้ วเสร็จ 3 ประมาณการ
ปั จจุ บั น เหลื อ 120 ล้านบาทยังไม่ได้เบิกจ่าย และผลงาน 0% จานวน 2 งาน ต้องเบิกจ่ายภายใน 30
กันยายน 2560
ผส.ชป.๓ ขอความร่วมมือทุกโครงการฯ เร่งงานซ่อม เพื่อจะได้เบิกจ่ายได้ทันตามกาหนด
3.5 เรื่องนาเสนอในที่ประชุมฯ ของส่วน/ฝ่ายบริหารฯ
ฝบท.ชป.3 ฝ่ายบริหารทั่วไป มีเรื่องแจ้งให้ ที่ประชุมทราบเกี่ ยวกับการใช้สิทธิ เบิ ก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบ และขอมอบ งบ.ชป.3 เป็นผู้ชี้แจง
งบ.ชป.3 (นางราตรี น้ อ ยเจริ ญ ) การเบิ ก ค่ า ใช้ จ่ า ยพนั ก งานราชการของส่ ว น
เครื่องจักรกล ซึ่งตาม JOB มีการมอบหมายให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ เช่น พนักงานเครื่องจักรกล มีหน้าที่เกี่ยวกับ
เครื่องสูบน้า ควบคุมเครื่องสูบน้า ประเด็น คือ พนักงานเครื่องจักรกลได้รับคาสั่งเดินทางไปควบคุมเครื่องสูบน้า
พื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้ส่งใบสาคัญเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ซึ่งการเงินได้ทักท้วงว่า
พื้นที่ปฏิบั ติงานเป็ นพื้ นที่ตั้งปกติ จึ งไม่สมควรเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ผคก.ชป.3 ได้ชี้แจงว่า
พนักงานได้ไปปฏิบัติงานจริง งานการเงินฯได้ชี้แจงว่าในส่วนของการปฏิบัติงานหน้าที่ตาม JOB และเป็นที่ตั้งของ
ส านั กงานด้วย จึ งควรใช้สิ ทธิ ปฏิ บั ติงานนอกเวลาราชการ และขออธิบายว่า การเดินทางไปราชการหมายถึ ง
ค่าใช้จ่ายที่ทางราชการจ่ายให้แก่ผู้เดินทางไปปฏิบัติงานนอกท้องที่ปฏิบัติงานตามปกติ สาหรับปฏิบัตินอกเวลา
ราชการหมายถึง เงินที่จ่ายให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ตามปกติ โดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติในพืนที่ตัง
สานั กงานและปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตังสานักงาน หรือลักษณะงานส่วนใหญ่ปฏิบัติงานนอกที่ตัง
สานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตังสานักงาน จึงต้องพิจารณาการใช้สิทธิด้วย
ฝบท.ชป.3...
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ฝบท.ชป.3 ขอให้ ผู้ บ ริ ห ารช่ ว ยตรวจสอบสิ ท ธิ ก ารเบิ ก อย่ า ให้ ผิ ด พลาด เบิ ก ให้
เหมาะสม ประหยัด และเป็นประโยชน์ต่อราชการ
ผส.ชป.๓ ขอให้ ผผง.ชป.3 ทาข้อสรุป ทาบันทึกชี้แจงความเหมาะสมว่าสิ่งใดควรจะ
เบิกได้และเบิกไม่ได้ มีอะไรบ้าง แนบเอกสารให้ด้วย
พด.ชป.3 (นางชลธิชา เมอร์ฟี่) งานพัสดุตามที่มติที่ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่าย ตามที่
ผส.ชป.3 แต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อ นการจัดซื้อจัดจ้างของงานพัสดุ สชป.3 จึงกาหนดการประชุม ทุกวัน
พฤหัสบดี
บส.ชป.3 (นายบ ารุง นิ ย มธรรมนิ ต ย์ ) เรื่ อ งทุ น การศึ ก ษา ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะท างาน
ทุ น การศึ ก ษาปี 2560 โดยมี ผชช.ชป.3 เป็ น ประธาน ผคบ.พลายชุ ม พล เป็ น รองประธาน ในการ
ดาเนินการเกี่ยวกับการมอบทุนการศึกษา ที่ผ่านมา 3 ปี ได้มอบทุนในวันรดน้าขอพร ผส.ชป.3 ทุกปี ยังมอบ
ทุนในระดับช่วงชั้นอัตราเดิม ปี 2560 ได้ประกาศไปแล้ว วันที่ 1-24 มีนาคม 2560 ปิดรับสมัคร และ
คณะกรรมการจะพิจารณารายชื่อผู้เข้ารับทุนการศึกษา
ผส.ชป.๓ ปีนี้ของดจัดงานรดน้าดาหัว
รอง ผส.ชป.3 (ว่าที่ร้อยตรี สมชัย แตงไทย) เสนอขอทุน ได้ตั้งแต่วันที่ 1-24 มีนาคม
2560ได้ส่งข้อมูลไปให้ตามโครงการฯ แล้ว ก็ขอให้โครงการฯ ที่ส่งมาเข้าร่วมพิจารณา
 จากการที่ไปประชุม มีเรื่องที่แจ้งคือ การประกวดฝ่ายส่งน้า และโครงการ เหมือนปี
ที่แล้ว ปีนี้ สชป.3 เป็นเจ้าภาพในภาคเหนือ โดย ผส.ชป.3 เป็นประธาน ผชช.ชป.1-4 เป็นคณะกรรมการ
ร่วม จึงขอให้ สบ.คป. สบ.คบ. ทุกโครงการฯ ดาเนินการ ขอเรียนให้ทราบว่า วันที่ 30 เมษายน 2560
หัวหน้าฝ่ายส่งน้าฯ ต้องทาเล่มเอกสาร
 เรื่อง Career Chart เปิดรับให้ มีคุณ สมบัติมากขึ้น จะมีการเปลี่ ยนกฎกระทรวง จึง
ใช้เวลาดาเนินการ ท่าน อธช. จะช่วยเร่งดาเนินการให้เร็วที่สุด คาดว่าจะมีการประกาศใช้ประมาณเดือน
เมษายน 2560
 KM ปีนี้ปรับใหม่ จะเน้นให้ทางานที่ทาเป็นประจาเกี่ยวกับการทา KM สามารถทาให้
เป็นรูปเล่มและส่งมา ปัจจุบันได้ตั้งคณะทางาน KM แล้ว สานักได้กาหนดหัวข้อกาจัดวัชพืช โดย ผคก.ชป.3
เป็นประธาน ความก้าวหน้าอยู่ระหว่างดาเนินการ
3.5 เรื่องนาเสนอในที่ประชุมฯ ของส่วน/ฝ่ายบริหารฯ
- ไม่มี 3.6 เรื่องนาเสนอในที่ประชุมฯ ของโครงการฯ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ผคบ.ยมน่าน (นายชานาญ ชูเที่ยง) เรื่องการกาจัดผักตบชวา ที่กรมให้ดาเนินการเรื่อง
การใช้น้ามัน และให้ศูนย์เครื่องจักรกล ดาเนินการ เพราะโครงการฯ ไม่มีงบประมาณที่จะดาเนินการ แต่ต้อง
เตรียมความพร้อมบางระกาโมเดล ก็จะมีคลองบางคลองกาจัดผักตบชวา จึงมีความประสงค์ที่จะขอรับการ
สนับสนุนเครื่องจักรช่วยดาเนินการ
ผส.ชป.3 ไม่ขัดข้อง และขอฝากเรื่องการกาจัดผักตบชวา ขอให้กาจัดให้หมด
ระเบียบวาระที่ 5...
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
ผส.ชป.3 ขอทราบติดตามการดาเนินงานของโครงการก่อสร้าง ขอให้งานแล้วเสร็จ
ก่อนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมา
รอง ผส.ชป.๓ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง สานักได้ ๔ คะแนน จาก ๕ คะแนน อยู่ในเกณฑ์ดี
ปีนี้ยังไม่ได้ทา AAR (After Action Review) เพราะฉะนั้นหัวข้อ KM ความรู้ของสานักปีนี้ยังไม่ได้พิจารณา
และจะได้เชิญประชุมผู้เกี่ยวข้องในโอกาสต่อไป
ผส.ชป.3 กล่าวขอบคุณผู้ร่วมประชุมทุกท่าน และปิดประชุม
เลิกประชุมเวลา 17.30 น.
(ลงชื่อ) นางสาวธิดารัตน์ เดชจบ
พนักงานทั่วไป บ 1
ผู้จดรายงานการประชุม
(ลงชื่อ) นางนิสากร อินแตง
ธก.ชป.3
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

