รายงานการประชุมสานักงานชลประทานที่ ๓
ครั้งที่ 4/2560
วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560
ณ ห้องประชุมเตชะเสน 1 สานักงานชลประทานที่ 3 (อาคารเดิม)
-----------------------------------ผู้มาประชุม
๑. นายเทพพงษ์
๒. ว่าที่ร้อยตรีสมชัย
๓. นายธีรพงษ์
๔. นายชลเทพ
๕. นายไพฑูรย์
๖. นายเกษตร
๗. นางบังอร
๘. นายบรรดิษฐ์
๙. นายทินกร
๑๐. นายวิศาล
๑๑. นายสุรินทร์
๑๒. นายมงคล
๑๓. นายวีระพงษ์
๑๔. นายปัญญา
๑๕. นายเฉลิมศักดิ์
๑๖. นายชานาญ
๑๗. นายณฐพล
๑๘. นายนิวัตน์ธนา
๑๙. นายธนาธิป
๒๐. นายเถลิง
๒๑. นายอาทิตย์
๒๒. นายธีระ
๒๓. นายวิทยา
๒๔. นายทวีสิทธิ์
๒๕. สท.แสนคม
๒๖. นายโสภี
๒๗. นายผัน
๒๘. นายชานนท์
๒๙. นายศุภรักษ์

ตรีเนตร
แตงไทย
บุญศัพย์
ทาตรี
ศรีมุก
เล็กมณี
จันทรโณทัย
อินต๊ะ
รัตนพัวพันธ์
วสุนธาราพร
ทรัพย์สกุล
สุภากาย
แต่งเนตร
กัลปสุข
ทักษาดิพงษ์
ชูเที่ยง
ชุ่มสวัสดิ์
เพ็ชรสุขุม
แก้วมณี
ศิริภิรมย์
ปัญโญ
เฉลยภาพ
ทรัพย์คงทน
ศิริเมฆา
รักษาชนม์
ภูไพรัชพงษ์
ศรีมา
แก้วเขียว
รักษ์แดง

ผส.ชป.๓
รอง ผส.ชป.3
พค.ชป.3 แทน ผวศ.ชป.3
ผจบ.ชป.3
ผผง.ชป.3
ผคก.ชป.3
ฝบท.ชป.3
ผคป.พิษณุโลก
ผคป.พิจิตร
ผคป.นครสวรรค์
ผคบ.นเรศวร
ผคบ.พลายชุมพล
ผคบ.ดงเศรษฐี
ผคบ.ท่าบัว
ผคบ.แควน้อยบารุงแดน
ผคบ.ยมน่าน
ผคบ.ผาจุก
ผคส.3
นายช่างชลประทานอาวุโส แทน ผสก.3
ผบค.2 คก.
นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ แทน ผอช.ภาคเหนือตอนล่าง
วิศวกรชลประทานชานาญการ แทน สจด.พิษณุโลก
สจด.พิจิตร
สจด.นครสวรรค์
นายช่างสารวจชานาญงาน แทน ผด.3 สธ.
สร.รว.3
ทน.2 บอ.
สป.ชป.3
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ แทน ตว.ชป.3
30. นายชัยวัฒน์...
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๓๐. นายชัยวัฒน์
๓๑. นายเศรษฐา
๓๒. นายพรสุวรรณ์
๓๓. นายศุภโชค
๓๔. นายพิรัตน์
๓๕. น.ส.บงกชพร
๓๖. น.ส.อรอนงค์
๓๗. นายบารุง
๓๘. นางราตรี
๓๙. นางชลธิชา
๔๐. นายปริญญา
๔๑. นายภูมิรักษ์
๔๒. นายประเชิญ
๔๓. นายเมธี
๔๔. นายทวนชัย
๔๕. นายณัฐพงศ์
๔๖. นายกฤษฎาพันธ์
๔๗. นายสุรศักดิ์
๔๘. นายพงศ์กฤษณ์
๔๙. นายบุญชัย
๕๐. นายฤทธิคุณ
๕๑. นายกฤษณ์
๕๒. นายอรุณ
๕๓. นายนิพนธ์
๕๔. นายสมประสงค์
๕๕. นายเทพนิมิต

บุญเพชร
สมจิตต์ชอบ
อุปฮาด
กามินี
เกตุพันธ์
ปฏิภาคศิริ
พลกาจัด
นิยมธรรมนิตย์
น้อยเจริญ
เมอร์ฟี่
สมศักดิ์
รัตนผล
พบสระบัว
วุฒิเจริญ
เลี้ยงสุข
ครุฑทา
จันทรคณา
ชัยนา
เอกธรรมสุทธิ์
สุขสวัสดิ์อานวย
เหมือนรักษา
จันทร์แก้ว
ตรีสิทธิเดช
ดวงดารา
ไกรลาศ
สิงหพันธ์

ยศ.ชป.3
คพ.ชป.3
ตป.ชป.3
ปบ.ชป.3
สพ.ชป.3
นิติกร สชป.3
ธก.ชป.3
บส.ชป.3
งบ.ชป.3
พด.ชป.๓
ปท.ชป.3
วศ.คส.3
จน.คป.พิษณุโลก
วศ.คป.อุตรดิตถ์
วศ.คป.พิจิตร
จน.คป.พิจิตร
วศ.คบ.นเรศวร
จน.คบ.นเรศวร
วศ.คบ.พลายชุมพล
จน.คบ.พลายชุมพล
วศ.คบ.ดงเศรษฐี
จน.คบ.ดงเศรษฐี
วศ.คบ.ท่าบัว
จน.คบ.ท่าบัว
จน.คบ.แควน้อยบารุงแดน (รก. วศ.คบ.แควน้อยบารุงแดน)
จน.คบ.ยมน่าน

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางชลปรีญา
2. นางมณีนุช
3. นางสาคร
4. นายอมรเดช
5. น.ส.พรรณี
6. น.ส.วิรัชญา
7. น.ส.อุมาภรณ์

กรานพิกุล
จันทนจินดา
ทองแท้
ไม้อบเชย
เพ็ชรกาแหง
บุญยงค์
ใจดี

บท.คบ.ท่าบัว
บท.คป.อุตรดิตถ์
บท.คบ.ยมน่าน
วศ.2 คก.
พด.คบ.ดงเศรษฐี
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
พด.คส.3

8. นางสุวิมล...
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8. นางสุวิมล
9. นางวัชรี
10. นายไพฑูรย์
11. นางสิรินทิพย์
12. น.ส.วรรณชนก
13. นายสุเมธ
14. นางณัฐณิชาช์
15. นายสุนทร
16. น.ส.ฐิชารัตน์
17. น.ส.ประไพศรี
18. น.ส.ภิชญา

คาโฉม
คันธี
ทิมเครือจีน
เจริญเผ่า
อริยวงศ์
เกียรติยศ
กุระเดชภพ
ปิตตะเหล็ก
โรจนจิรารัตน์
จรรยาธรรม
แกล้วกล้า

พด.คป.นครสวรรค์
บท.คป.พิจตร
บท.คป.พิษณุโลก
พด.คบ.ผาจุก
พด.คบ.แควน้อย
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
พด.คบ.พลายชุมพล
พด.คบ.นเรศวร
พนักงานพิมพ์ ส 3
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นักจัดการงานทั่วไป

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

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ผส.ชป.3 (นายเทพพงษ์ ตรีเนตร) กล่าวเปิดประชุม สานักงานชลประทานที่ ๓ ครั้งที่ 4/2560
และมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
 การประชุมครั้ งนี้ได้เชิ ญ วศ.คป. วศ.คบ. พด.คป. พด.คบ. ทุก โครงการเข้า ร่ว ม
ประชุมด้วย เพราะมีสาระสาคัญ คือ พ.ร.บ. ที่ออกมาใหม่เกี่ยวกับพัสดุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ต้องศึกษา ต้อง
ทาความเข้าใจว่า มีความสาคัญควรไปปฏิบัติอะไรบ้าง
 บุคลากรที่จะเกษียณ นโยบายของ ผส.ชป.3 จะผลักดันบุคลากรรุ่นใหม่ในสานักก่อน
ขอให้ทุกคนตั้งใจทางานและดูแลซึ่งกันและกัน มีปัญหาให้ปรึกษาหารือกัน และกระทาสิ่งที่ถูกต้อง ยึดระเบียบ
หลักการในทุกๆ ด้านเป็นหลัก นามาอ้างอิงในการจัดทาเอกสารในทุกเรื่อง เพราะปัจจุบันกฎหมายมีบทลงโทษ
รุนแรง งานต่างๆ ขึ้นอยู่กับหัวหน้าโครงการ OE พัสดุ เป็นหลัก โดยเฉพาะพัสดุ หัวหน้าพัสดุ ปัจจุบันเรียก
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และทาการแต่งตั้งไปแล้ว ขอให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ไปศึกษาระเบียบแบบแผนทุกอย่างที่จะ
ประกาศ การจัดทาราคากลาง และหลายๆ เรื่อง ทาให้ถูกต้อง
 ปี ง บประมาณ 2561 สชป.3 ได้ รั บ งบประมาณ งบภาค งบนโยบาย งบเงิ น กู้
ประมาณ 4–5 พันล้านบาท โอกาสผิดพลาดมีสูง เรื่องการเช่าเครื่องจักรเครื่องมือยังหาข้อสรุปชัดเจนไม่ได้
 ปี ง บประมาณ 2560 ขอให้ เ ร่ ง รั ด เรื่ อ งงาน เพราะงานใหม่ ก าลั ง จะเข้ า มา งาน
นโยบายที่สั่งไว้ขอให้ไปดาเนินการ ต้องทาให้ได้ภายในปีนี้ เรื่องน้าฝนถ้ามีเหตุการณ์ไม่ปกติก็ให้รีบรายงานเข้ามา
และ ท่าน อธช. สั่งการเรื่องงดปลูกข้าว ขอให้ประกาศให้เกษตรกรทราบ
 ขอให้ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง รายงานปริมาณน้าฝนส่งทางไลน์
ตอนเช้าทุกวัน

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
ฝบท.ชป.3 (นางบังอร จันทรโณทัย) รายงานการประชุม ครั้ งที่ 3/2560 วันที่ 6
กรกฎาคม 2560 ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้นาขึ้น website ของสานักแล้ว และได้แจกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมใน
วันนี้ได้พิจารณาอีกครั้ง ท่านใดมีข้อแก้ไข หรือเพิ่มเติมหรือไม่
ผคป.พิจิตร...
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ผคป.พิจิตร (นายทินกร รัตนพัวพันธ์) ขอแก้ไข หน้า 6 บรรทัดสุดท้าย จาก "พร.4 พร.
5" เป็น "ปร.4 ปร.5" ทั้ง 2 บรรทัด หน้า 8 ย่อหน้าที่ 2 จาก "โครงการ 1910" เป็น "โครงการ9101" และ
จาก "จานวน 20,200 ล้านบาท" เป็น "จานวน 22,00 ล้านบาท" ย่อหน้าที่ 4 แก้ไข จาก "พร.4 พร.5" เป็น
"ปร.4 ปร.5"
ผคบ.พลายชุมพล (นายมงคล สุภากาย) หน้า 10 ขอแก้ไขชื่อ จาก "นายมงคล สุภกาย"
เป็น "นายมงคล สุภากาย"
ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2560

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ (ส่วน/ฝ่าย/โครงการ)
3.1 เรื่อง ผส.ชป.3 หารือในที่ประชุม
ผส.ชป.3 เรื่ อง พระราชบัญญั ติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครั ฐ พ.ศ.
2560 ใหม่ ยังไม่สรุป เข้าใจหรือไม่ว่าต้องทาอย่างไร
พด.ชป.3 (นางชลธิ ช า เมอร์ ฟี่ ) แต่ ล ะโครงการฯ ด าเนิ น การตามแนวทาง
กรมบัญชีกลาง และกรมชลประทานที่วางแนวทางให้ในส่วนวิธีเจาะจง บางโครงการฯ ดาเนินการสาเร็จ
แล้ว เช่น โครงการฯ นครสวรรค์ ดาเนินการออกใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว ในส่วนของสานัก อยู่ในขั้นตอนอนุมัติรับ
ราคา และออกใบสั่ง วิธีเจาะจงไม่ยากสามารถดาเนินการได้ แต่ในกรณีของ e-bidding ยังเดาทางอยู่
เพราะว่ายังไม่มีใครดาเนินการถึงขั้นตอนสุดท้ายเพราะว่าพึ่งเริ่ม อยู่ระหว่างกรมพิจารณา ต้องเจาะเข้าไปใน
ตัวของระบบ ตอนนี้ก็จะมีปัญหาในส่วนของราคากลางในระบบ จากการประสานในส่วนของกรม วิทยากรก็
เรียนรู้กับสานัก กรมมีแนวทางให้สานักเรียนรู้ และกรมเรียนรู้การปฏิบัติจากสานัก
ผส.ชป.3 เมื่อดาเนินการในระบบ หัวหน้าโครงการฯ เซ็นหรือไม่ ในแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ทาแผนขึ้นมาก่อนหรือไม่ แผนใหญ่ คือ แผนรวมใช่หรือไม่ แผนย่อย
บท.คป.นครสวรรค์ (นางสุวิมล คาโฉม) เป็นแผนใหญ่แต่ละงาน แผนย่อย คือ ตอนที่
พัสดุต้องจัดไปลงในระบบแต่ละแผน สมมุติมีแผนใหญ่งานก่อสร้าง ถ้าแผนที่ 1 เราซื้อปูนผสมเสร็จ คอนกรีต
ผสมเสร็จอันเดียว ก็คือแผน 1 แผนที่ 2 วัสดุก่อสร้าง วัสดุหลัก กรวด หิน ดิน ทราย ไม้ เราจับรวมเป็นแผน
ที่ 2 แล้วมีแผน 3 แผน 4 แผน 5 แต่เมื่อพัสดุจะนาลงระบบ ถ้าเราจะประกาศปูนก่อนคอนกรีตผสมเสร็จก็
คือแผนที่ 1 ต้องนาไปลงในระบบแล้วก็ดึงออกมาดาเนินการเป็นขั้นตอน โครงการฯ เซ็นประกาศเมื่อพัสดุลง
ระบบเสร็จแล้ว
พด.ชป.3 เมื่ อ ได้ รั บ งบประมาณ เจ้ า ของงานจะร่ า งจั ด ท าแผนให้ หั ว หน้ า โครงการ
เจ้าของงบประมาณเห็นชอบ หัวหน้าเจ้าหน้าที่นาลงประกาศในระบบ e-GP (ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) และจะพิมพ์ตัวที่ลงประกาศใน
ระบบให้หัวหน้าโครงการเจ้าของงบประมาณเซ็นอีกครั้ง
ผส.ชป.3 จะตรวจสอบได้อย่างไรว่าผิดหรือถูก
พด.ชป.3 การแก้ไขยังไม่มีใครเจอปัญหานี้ เพราะวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ยัง
ไม่ได้นาแผนเข้าไปในประกาศ หากมีการปรับปรุงแผนเจ้าของงานต้องปรับปรุงแผน แล้วให้หัวหน้าส่ว น
ราชการเจ้าของงบประมาณเห็นชอบแผนปรับปรุงนั้นก่อน แล้วนามาให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่เข้าไปปรับปรุงใน
ระบบเหมือนเดิม คือทุกอย่างต้องผ่านระบบ (ในกรณีงานดาเนินงานเอง) ทาตามระบบที่วางไว้
ผคป.พิษณุโลก...
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ผคป.พิษณุโลก (นายบรรดิษฐ์ อินต๊ะ) จังหวัดเร่งให้ส่งงบภาค ปี 2562 ภายในวันที่
15 กันยายน 2560 ในส่วนของงบภาค จะต้องเสนองบฟังก์ชั่นเข้าไปด้วย สมมติว่าใน MTEF ในปี 2562
มีอยู่ 10 โครงการ ถ้าโครงการฯ ไหนจะของบเพิ่มอีก 5 โครงการ ให้เสนอไปอีก 15 โครงการ เพื่อให้งบ
ภาคไปชนกับงบฟังก์ชั่นที่กรม งบภาคต้องให้แอเรียเห็นชอบก่อน ส่วนงบฟังก์ชั่นกรมเป็นคนชี้เป้าเอง งบภาค
ทางพื้นที่จะเป็นผู้ชี้เป้า จากการหารือผู้ว่าราชการจังหวัดการเสนองบภาคปี 2562 ควรจะเอางบฟัง ก์ชั่นเข้า
ไปด้วย เพราะว่าระบบงบประมาณใหม่ ทางแอเรียจะเป็นผู้ชี้เป้า ถ้างบฟังก์ชั่นเอาใส่งบภาคแสดงว่างบแอเรีย
เห็นด้วย ฉะนั้นการชี้แจงงบประมาณในปี 2562 จะง่ายขึ้นจะออกมาในลักษณะเดียวกับเล่มสีขาวคาดเขียว
หน้ าสุ ดท้าย ฉะนั้ น ขอให้ ผคป. ผคบ. ที่อยู่ในจังหวัดพิษณุโ ลกส่ งแผนงานปี 2562 ทั้งหมด ให้ ผคป.
พิษณุโลก ที่อยู่ใน MTEF นอก MTEF ภายในวันที่ 12 กันยายน 2560 แต่ทุกโครงการฯ ต้องให้ ผส.ชป.3
เห็นชอบก่อน
รอง ผส.ชป.3 (ว่าที่ร้อยตรีสมชัย แตงไทย) งบฟังก์ชั่นเป็นงบอานาจการจัดการของ
กรม จาเป็นจะต้องนาไปใส่ในงบภาคหรือไม่
ผคป.พิษณุโลก ถ้าไม่เสนอก็ได้ แต่ถ้าถูกถามกลับมาแอเรียรู้เรื่องหรือยัง ก็เผื่อไปเท่า
นั้นเอง
ผส.ชป.3 เรื่องแผนงานปีนี้ไม่เคร่งครัดมาก จะเคร่งครัดเรื่องการจัดทา การจัดหา การ
บริหารบุคคลมากกว่า โครงการก่อสร้าง ฝาก DR 6 ต้องทาเพราะตัวใหญ่ DR 2.8 15.8 ใส่เข้าไปในงบภาค
ผผง.ชป.3 (นายไพฑูรย์ ศรีมุก) เรื่องของแผนจัดซื้อจัดจ้าง จากข้อเท็จจริงที่บอกว่าแผน
1 แผน 2 แผน 3 จะต้องมีการจัดหากรณีที่มาผสมกัน เหล็ก หิน ปูน ทราย อะไรก็แล้วแต่ ตามแผนใหม่ที่กอง
พัสดุให้มา ตามหนังสือ ผอ.พด.7024/2560 ลงวันที่ 30 สิงหาคม ๒๕60 จาก ผอ.พด. จะให้แบบฟอร์ม
ใหม่มาในการจัดทาแผน แผน 1 แผน 2 รวมหรือไม่ในแต่ละแผน จะต้องรวมกันออกมาก่อนที่จะประกาศใน
ระบบ e-GP ใช้ภาพรวมหรือไม่
ผคป.นครสวรรค์ (นายวิศาล วสุนธาราพร) งานลักษณะนี้ดาเนินการเหมือนเดิม แต่มา
จัดลาดับแผน 1 แผน 2 แผน 3 ใช้ระยะเวลา แผน 1 ใช้เดือนพฤศจิกายน แผน 2 ใช้เดือนธันวาคม แผน 3
ใช้เดือนมกราคม เป็นแผนในการจัดซื้อจัดจ้าง ในรายละเอียดอยู่ที่จะกาหนด แผน 1 แผน 2 คืออะไร จัดทา
เหมือนแผนจัดซื้อจัดจ้างเดิม เพียงแต่ปรับให้ลงแบบเท่านั้น วัสดุที่ซื้อบ่อยๆ เช่น น้ามัน ต้องใช้ตามความ
จาเป็นถ้ารู้ยอดอยู่แล้ว สิ่งของเบ็ดเตล็ดต้องแยกประเภทให้ชัดเจนว่า จะใช้อะไร ระบุวันเวลา เดือนที่จะใช้ให้
ชัดเจน แล้วแยกเป็นแผน 1 แผน 2 แผน 3 ตามปกติเหมือนเดิมเพียงแต่จัดทาในระบบ ดังนั้นการที่จะทาตัว
แผนออกมาได้ ต้องมีราคากลางให้ชัดเจนเพื่อจะดาเนินการต่อไป ไม่ เช่นนั้นพัสดุจะมีปัญหา ถ้ามีงานจ้าง
ต่างๆ ต้องแนบ TOR ด้วย เวลาดาเนินการต้องมีช่าง พัสดุ ผู้คุมงาน ผู้เกี่ยวข้องประสานกันทีละเรื่อง ไม่ต้อง
รีบเบิกจ่าย เพราะถ้าพลาดอยู่ในระบบ จะต้องปรับปรุงเรื่อยๆ อาจผิดพลาดได้
ผผง.ชป.3 กรณีสร้างฝาย 1 ตัว มีรายการในแผนจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด 15 รายการ
ในกรุ๊ปแรก แผน 1 ที่จะลงในระบบ e-GP ที่จะต้องประกาศชุดแรก การขึ้นแผนจัดซื้อจัดจ้างประจาปีจะต้อง
ขึ้นครั้งเดียวตรงนั้นเลยใช่หรือไม่ แล้วตอนที่จะไปจัดเป็นกรุ๊ปจะต้องจัดอย่างไร
บท.คป.นครสวรรค์ ก่อน 15 ตุลาคม ๒๕๖๐ โครงการฯ ต้องลงแผนในระบบ e-GP
หมดแล้ว เมื่อประกาศก็ไปดึงออกมาดาเนินการ
รอง ผส.ชป.3...

-6-

รอง ผส.ชป.3 เรื่ องนี้เป็ นเรื่ องใหม่ และวิธีการดาเนินงานของส านักก็ยั งไม่ชั ดเจน
พด.ชป.๓ ควรมีคาตอบว่ามีวิธีการอย่างไร จาเป็นต้องมีผู้รู้มาอธิบายหรือไม่ จะได้ทางานให้ถูกต้อง
พด.ชป.3 รอแนวทางที่ชัดเจนน่าจะเร็วๆ นี้ กองพัสดุ โดยส่วนบริหารพัสดุจะจัดคณะ
วิทยากรมาอบรมแต่ละสานัก ในการลงระบบ e-GP คอมพิวเตอร์ ต้อง Window 7 และ เวอร์ชั่น 11 ขึ้นไป
3.2 รายงานสภาพน้าฝน-น้าท่า และคาดการณ์สภาพภูมิอากาศ
ผอช.ภาคเหนือตอนล่าง (นายอาทิตย์ ปัญโญ แทน) มีเมฆฝนปกคลุมอยู่ระหว่างจังหวัด
ลาปาง พะเยา พิษณุโลก และ เพชรบูรณ์ สาหรับฝนวันที่ 10 กันยายน ๒๕60 ปริมาณสูงสุดที่วัดได้ที่สถานี
P.47 อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร วัดได้ 36 มิลลิเมตร
คาดการณ์ฝน 24 ชั่วโมง ของภาคเหนือ วันที่ 11 กันยายน ๒๕60 มีฝนตกเล็กน้อยถึง
ปานกลาง บริเวณจังหวัดเชียงราย ลาพูน ตาก น่าน อุตรดิตถ์ และเพชรบูรณ์
วั น ที่ 12 กั น ยายน ๒๕60 มี ฝ นตกเล็ ก น้ อ ยถึ ง ปานกลาง บริ เ วณจั ง หวั ด เชี ย งราย
เชียงใหม่ ลาปาง พะเยา น่าน ตาก และ เพชรบูรณ์
วัน ที่ 13 กัน ยายน ๒๕60 มีฝ นตกเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณจั งหวัดแม่ฮ่องสอน
เชียงใหม่ เชียงราย ลาพูน ลาปาง พะเยา น่าน สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และเพชรบูรณ์
สถานการณ์แม่น้ายมช่วงจังหวัดสุโขทัย วันที่ 11 กันยายน ๒๕60 แนวโน้มสถานี Y.14
Y.3A Y.33 Y.4 ลดลงเรื่อยๆ ยังมีปริมาณน้าค่อยข้างสูง ส่วนสถานการณ์แม่น้าน่าน สถานี N.27A N.5A N.7A
N.8A มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ส่วนสถานีอื่นอยู่ในเกณฑ์ปกติ
เกณฑ์ปริมาณฝนเฉลี่ย ปีนี้จะเยอะกว่าเกณฑ์ปกติ พายุที่จะเข้าประเทศไทยกาลังติดตาม
จากเว็บไซต์ของอุตุนิยมวิทยา และเว็บไซต์อื่น ๆ ที่พยากรณ์ไว้
3.3 การบริหารจัดการน้าฤดูฝน ปี 2560
ผจบ.ชป.3 (นายชลเทพ ทาตรี) การบริหารจัดการน้าฤดูฝน ปี 2560 ที่ผ่านมามีการ
เพาะปลูกทั้งสิ้น 1.๒ ล้านไร่ จาก 1.๓ ล้านไร่ ซึ่งเก็บเกี่ยวไปแล้วประมาณ 5.๔ แสนไร่ อีกประมาณ 6 แสนไร่
ใกล้จะเก็บเกี่ยว ข้าวที่มีอายุ 3-4 เดือน ปัจจุบันมียอดรวมทั้งสิ้น 3.๕ แสนไร่ ส่วนที่เหลือเป็นข้าวที่เริ่มปลูกใหม่
ซึ่งเป็ นสาเหตุ ที่ กรมออกนโยบายให้ ส านั กควบคุ มการเพาะปลู กพื ชไม่ ให้ เพาะปลู กต่ อเนื่ อง และชะลอการ
เพาะปลูกข้าวนาปรังที่จะเกิดขึ้นในฤดูกาล 2560 ให้ปลูกพร้อมกันประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนจนถึงต้น
เดือนธันวาคม โดยปกติจะยุติการส่งน้าสาหรับฤดูฝนประมาณกลางเดือนสิงหาคมเป็นต้นมา แต่เนื่องจากมีบาง
พื้นที่เพาะปลูกล่าช้า จึงต้องส่ งน้าอย่ างต่อเนื่องมาตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมเป็นต้นมาถึงปัจจุบัน เมื่อกรมมี
นโยบายชะลอการเพาะปลูกข้าวนาปรัง ทาให้ต้องหยุดการรับน้าเข้าคลอง C1 ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน ๒๕๖๐
เป็นต้นไป
 การประชุม Video Conference เมื่อวันที่ 12 กันยายน ๒๕๖๐ การบริหารจัดการ
น้าในช่วงฤดูฝนนี้ กรมเน้นเรื่องของการพิจารณาการกักเก็บน้าไว้ใช้ก่อนสิ้นฤดูฝน โดยให้เขื่อน อ่างเก็บน้า
ต่างๆ พยายามเก็บ น้ าไว้ในเขื่อนโดยให้ กรอบ upper loop กั นไว้ อย่ าให้ เกินที่กาหนด เนื่องจากกรม
อุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ไว้แล้วว่าประมาณฝนปีนี้จะสิ้นสุดกลางเดือนตุลาคม โดยคาดการณ์จากนี้ไปอยู่
เกณฑ์เฉลี่ยอาจมากกว่านิดหน่อย สาหรับพื้นที่หน่วงน้าบางระกาโมเดลเมื่อเก็บเกี่ยวแล้วหากน้าไม่ท่วมก็ให้เฝ้า
ระวังกาชับแจ้งเตือนเกษตรกรอย่าเพาะปลูกใหม่ การกักน้าเข้าพื้นที่อย่าให้เกิดผลกระทบกับทางสัญจร ซึ่งท่าน
รธบ. กาชับเป็นพิเศษว่ากักเก็บได้แต่อย่าให้ชาวบ้านส่วนใหญ่เดือดร้อน
3.4 สรุปความก้าวหน้า...
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3.4 สรุปความก้าวหน้าด้านแผนงานและงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ผผง.ชป ๓ การเร่ งรั ดการจั ดซื้ อจั ดจ้ างด าเนิ นการตามระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้ อง ขอให้
โครงการฯ ที่ยังไม่ส่งประมาณการรีบดาเนินการให้แล้วเสร็จ ส่งให้ ผส.ชป.3 อนุมัติก่อนการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 งานโครงการประตู ร ะบายน้าบ้า นป่า ซ่า นของโครงการก่อสร้ างอยู่ร ะหว่างจั ดทา
ประมาณการ
 ผลการเบิ กจ่ า ยภาพรวม สชป.๓ จากระบบติดตามออนไลน์ 85% ล าดับ ที่ ๑๐
ขอให้ทุกโครงการฯ ปรับผลงานในระบบติดตามออนไลน์ให้เป็นปัจจุบัน
 งบ พ.ร.บ. ปี ๒๕๖๐ งานปรับปรุงคลองส่งน้าแก้มลิงบ้านลาดบัวขาวแล้วเสร็จ 75%
ของโครงการฯ พิษณุโลก จะเสร็จแล้วประมาณวันที่ 20 กันยายน ๒๕๖๐ กันเงินเหลื่อมปี มีงานปรับปรุงอาคาร
ป้องกันตลิ่งด้านท้ายน้าฝั่งซ้าย ทรบ.บุษบงค์เหนือ ท่อระบายน้าคลองไอ้ด้อง ของโครงการฯ พิจิตร ปรับปรุง
ระบบส่งน้าคลอง P.R.-72.5R. (C-35) ปรับปรุงระบบส่งน้า PR.-8.7R (C5) ระยะที่ ๒ ของโครงการส่งนาฯ
พลายชุมพล อาคารบังคับน้าคลองวังทับไทร ของโครงการก่อสร้าง ส่วนงานปรับปรุงทานบดินเขื่อนแควน้อย
บารุงแดน แจ้งคืนเงินกลับส่วนกลาง
 งบกลาง สานักงาน กปร. ปี ๒๕๖๐ กันเงินเหลื่อมปี โครงการปรับปรุงถนนสายบ้าน
แก่งเจ็ดแคว ของโครงการส่งนาฯ แควน้อยบารุงแดน
 งบตาม พรบ. ปี 2560 (เพิ่มเติม) ผ่านกรม และงบตาม พรบ. ปี 2560 (เพิ่มเติม)
ผ่านจังหวัด ทุกรายการงานอยู่ระหว่างดาเนินการ
 งบกันเหลื่อมปี 2558-2559 กันเงินเหลื่อมปีมี ๓ รายการ คือ ปรับปรุงคลองระบาย
น้า DL.1-22L-7R-2R ของโครงการส่งนาฯ นเรศวร ค่าดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ก่อสร้างสถานีสูบน้าผลิตประปา เพื่ออุปโภค-บริโภค) ของโครงการส่งนาฯแควน้อย
บารุงแดน และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้าคลองเมม (แม่น้ายมสายเก่า) ของโครงการส่งนาฯ ยมน่าน
 โครงการเงิ นกู้ (เหลื อจ่ าย) ปี 2559-2560 แก้ มลิ งคลองห้ วยใหญ่ พร้ อมอาคาร
ประกอบ (รายงานต่อเนื่อง) ของโครงการฯ พิษณุโลก มอบให้ทหารดาเนินการในงานดินงานอาคารปรับแก้ ปมก.
จากดาเนินการเองเป็นจ้างเหมา และแก้มลิงบึงกระจังงาม ระยะที่ 2 (รายงานต่อเนื่อง) ของโครงการฯ นครสวรรค์
น้าท่วมขังในพื้นที่
 การขอโอนเงินแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ปี 2560 เพิ่มเติมเหลือจ่าย
กลับส่วนกลาง ทาเรื่องคืนเงินไปที่กรมแล้ว แต่กองแผนงานแจ้งว่าต้องผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด ขอให้โครงการ
ดาเนินการจัดทาหนังสือเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบการโอนงบประมาณกลับส่วนกลางภายในวันที่ 1๓
กันยายน 2560 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามเพื่อคืนเงิน กรมจะได้ดึงกลับได้
๓.๕ เรื่องนาเสนอในที่ประชุมฯ ของส่วน/ฝ่ายบริหารฯ


รายงานผลการดาเนินงานของคณะทางานขับเคลื่อนการจัดซื้อจัดจ้าง

พด.ชป.3 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใหม่
ต้องดาเนินการตามแนวทางของหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕/ว. 322 ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ สานัก
ได้แต่งตังหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่แต่ละโครงการ ตามคาสั่งของสานักเลขที่ ข ๑๒/49/2560 ลงวันที่ ๕
กันยายน ๒๕๖๐ และแต่งตังเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานพัสดุที่ไม่ได้เป็นตาแหน่งของเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง ซึ่งเป็น
ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานธุรการ พนักงานพิมพ์ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่พัสดุ ได้ขอแต่งตั้งไปอีกคาสั่งหนึ่ง หาก
โครงการฯ ต้องการแต่งตั้งเพิ่มเติมให้หารือ บส.ชป.3
- การจัดซื้อจัดจ้าง...
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การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินต่ากว่า 5,000 บาท ไม่ต้องเข้าระบบ e-GP รายงานขอซื้อขอ
จ้างให้หัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบ ดาเนินการจัดหาได้เลย
 การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท ไม่ต้องประกาศแผนในระบบ e-GP จัดหาโดย
ที่ไม่ต้องมีแผน อ้างแผนหรือรหัสแผนในระบบ e-GP สามารถจัดหาได้เลย
 การจั ดซื้ อจั ดจ้ าง วงเงิ น 5 แสนบาทขึ นไป ต้ องมี แผนจั ดซื อจั ดจ้ างตามหนั งสื อ ผอ.พด.
ที่ 6772/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อ้างคาสั่งที่ ข1326/2560 ลงวันที่
30 สิงหาคม 2560 เป็นคาสั่งมอบอานาจในการสั่งการและดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
 กรณี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งที่ ไ ด้ รั บ ยกเว้ น ไม่ ต้ อ งประกาศเผยแพร่ แ ผนจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งตาม
พระราชบัญญัติฯ มาตรา 11 (1) (2) (3) (4) เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องดาเนินการในระบบ e-GP
 กรณีเร่งด่วนจัดซื้อตามกฎกระทรวง เช่น การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบ การจัดซื้อจัด
จ้างแบบเจาะจงจัดซื้อตามข้อ 79 วรรค 1 คือดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเจาะจงโดยปกติ แต่กรณีเร่งด่วนหรือไม่
ปกติจะอ้างระเบียบข้อ 79 วรรค 2
 ได้ เ ชิ ญวิ ท ยากรมาบรรยายแนวทางการปฏิ บั ติ แผนจั ดซื้ อจั ดจ้ า ง ในวั นอาทิ ตย์ ที่ 24
กันยายน 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเตชะเสน 1 ขอให้ทุกโครงการฯ แจ้งรายชื่อได้ที่ พด.ชป.3


ผคก.ชป.3 (นายเกษตร เล็กมณี) เรื่องคู่มือการเช่าเครื่องจักร ยังไม่ได้ข้อสรุปเนื่องจาก
งานแต่ละโครงการฯ ไม่เหมือนกัน
ผบค.2 คก. (นายเถลิง ศิริภิรมย์) หลังจากอุทกภัยบางพื้นที่ที่น้าลดแล้ว และต้องการให้
เข้าไปรื้อคันดินหรือเปิดทางน้า ขอให้ทาแผนฟื้นฟูอุทกภัยส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบนาที่ ๒
ฝบท.ชป.3 การตรวจสอบบัญชีครุภัณฑ์เงินทุนหมุนเวียน กรมให้สานักคืนครุภัณฑ์
เงินทุนหมุนเวียนให้กรมทั้งหมด ยกเว้นโครงการฯ ที่มีการจัดเก็บค่าชลประทานจะได้รับรถยนต์ตรวจการณ์
1 คัน และครุภัณฑ์เกี่ยวกับการเกษตร
บท.คป.นครสวรรค์ โครงการฯ ที่ ไ ด้ รั บ งบประมาณเงิ น ทุน หมุ น เวี ย น ต้ อ งแยกคื น
ครุภัณฑ์ให้กรม เนื่องจากค่าใช้จ่าย เช่น รถเสียใช้เงินงบประมาณซ่อมแซมเป็นการใช้เงินผิดประเภท การคืน
ครุภัณฑ์ให้กรม โครงการฯ ที่มีค่าชลประทานตามมาตรา 5 และมาตร 8 ครุภัณฑ์ไม่ต้องคืน คือ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ การเกษตร งานบ้านงานครัว เช่น เครื่องตัดหญ้า และครุภัณฑ์วัดตรวจสอบคุณภาพน้า แต่
ครุภัณฑ์ที่โครงการฯ ได้รับโดยไม่มีค่าชลประทานต้องทาเรื่องคืนให้กรม รถตรวจการณ์ไม่ต้องคืนเฉพาะ
โครงการฯ ที่มีค่าชลประทาน คือ โครงการฯ นครสวรรค์ และโครงการส่งน้าฯ นเรศวร ให้คงไว้โครงการฯ ละ
1 คัน โอนเฉพาะหลักฐานไม่คืนรถ เพื่อง่ายต่อการซ่อมแซมเพราะเงินทุนหมุนเวียนไม่มีให้ เช่น รถ 4 ประตู
ของโครงการฯ นครสวรรค์ มีจานวน 4 คัน ให้คงไว้ 1 คัน ส่วนรถบรรทุกใหญ่มีหลายคันให้คงไว้โครงการฯ
ละ 1 คัน เพราะไม่ใช่ภารกิจของโครงการ
ฝบท.ชป.3 กรมบั ญ ชี ก ลางทั ก ท้ ว งกรมชลประทานว่ า ใช้ เ งิ น ผิ ด ประเภท เงิ น ทุ น
หมุนเวียนแต่ซ่อมใช้เงินงบประมาณ กรมต้องโอนทรัพย์สิน โครงการฯ ที่ไม่มีเงินเกี่ยวกับภารกิจการจัดเก็บค่า
ชลประทานให้โอนครุภัณฑ์ต่างๆ คืนกรมชลประทาน แต่ครุภัณฑ์ยังอยู่ที่โครงการฯ เหมือนเดิม เมื่อซ่อมรถ
จะได้ใช้เงินงบประมาณถูกต้อง เพราะต่อไปเงินทุนหมุนเวียนให้รถมาแล้วต้องให้ค่าซ่อมมาด้วย ให้ดาวน์โหลด
พด.59 มาตรวจสอบความถูกต้องตามบัญชีครุภัณฑ์ ส่ง ฝบท.ชป.3 ก่อนในวันที่ 20 กันยายน 2560
ผคบ.พลายชุมพล รวมน้ามันเชื้อเพลิงด้วยหรือไม่
ฝบท.ชป.3...
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ฝบท.ชป.3 รวมด้วย ต่อไปต้องแยกประเภทไปเลย
บท.คป.นครสวรรค์ ขอให้ตั้งกรอบโต๊ะ เก้าอี้ ด้วยเพราะมีการเสื่อมสภาพ
ฝบท.ชป.3 การตั้งกรอบครุภัณฑ์เงินทุนหมุนเวียน เงินทุนหมุนเวียน มีงบ 7 พันกว่า
ล้านบาท โครงการฯ ต้องการอะไรให้ตั้งกรอบไป บางโครงการฯ ขอคอมพิวเตอร์ไปแต่ไม่ได้ เพราะว่าไม่คืน
ของเก่า ตามระเบียบการเงินจะต้องมีตู้เซฟจัดเก็บเงินในการเก็บเงิน ใบค้าประกันต่างๆ ขอให้โครงการฯ ที่ยัง
ไม่มตี ั้งงบขอในภาพรวมสานักว่าต้องการอะไรบ้าง เงินทุนหมุนเวียนจะนาเข้าคณะกรรมการอีกครั้งหนึ่ง
บท.คป.นครสวรรค์ งบที่ขอไปทดแทนตัวที่จัดจาหน่าย และได้รับอนุมัติแล้ว ให้จัดหา
และตัวจาหน่ายขอให้จาหน่ายด้วย เพราะจะได้ไม่ค้างที่กรมบัญชีกลาง
ฝบท.ชป.3 ให้จัดทา พด.59 รายการที่เก่ามากๆ หมายเหตุด้านหลังว่าจาหน่ายหรือไม่
ครุภัณฑ์อายุ 20-30 ปี ยังใช้เบิกน้ามันอยู่ควรจาหน่ายออกไปบ้าง เรื่องเงินทุนหมุนเวียนขอให้รีบดาเนินการ
เมื่อต้องย้อนมาวันที่ 1 ตุลาคม 2560 จะทาให้มีปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์ เรื่องการซ่อม การเบิก ให้รีบทาเรื่องคืน
บส.ชป.3 (นายบารุง นิยมธรรมนิตย์) ตาแหน่งข้าราชการ วศ.คป. วศ.คบ. จน.คป.
จน.คบ. กรมกาหนดว่ามีตาแหน่งว่าง ประเภททั่วไป ตาแหน่งอาวุโส ตาแหน่งวิศวกร คนที่จะย้ายหรือเลื่อน
มาดารงตาแหน่ง วศ.คป. วศ.คบ. จน.คป. จน.คบ. จะต้องผ่านการเป็นหัวหน้าฝ่ายมาก่ อน แต่ไม่ได้แจ้ง
หลักเกณฑ์มาให้ทราบ สานักส่งไป 2 รายการ ถูกตีกลับมา
 ตาแหน่งข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ ปัจจุบันระงับการย้ายไปลงตาแหน่งที่จะ
เกษียณ กรมจะต้องคืนตาแหน่งให้ก่อน สานักจึงจะทาเรื่องบรรจุลงตาแหน่งได้ คาดว่าน่าจะเป็นวันที่ 2
ตุลาคม 2560 เปลี่ยนอธิบดีก่อน จึงจะแต่งตั้งโยกย้ายได้
 ตาแหน่งพัสดุ สานักได้ออกคาสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ในส่วนของโครงการฯ คือ
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ โดยหัวหน้าโครงการฯ แต่งตั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
ที่ไม่ใช่ตาแหน่งพัสดุ กรมกาหนดให้ส่ งสานักภายในวันที่ 22 กันยายน 2560 และฝ่ายบริหารทั่วไปของ
สานักรวบรวมคาสั่งดังกล่าว เพื่อส่งให้กองพัสดุต่อไป
 ข้าราชการที่เกษียณเป็น ตาแหน่งระดับหัวหน้าฝ่าย ในระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งตั้ง
โยกย้ายมาดารงตาแหน่ง ขอให้แต่ละโครงการที่มีเจ้าหน้าที่เกษียณทาเรื่องเสนอแต่งตั้งคนที่ทาหน้าที่แทน มา
ให้สานักก่อนประมาณกลางเดือนตุลาคม เพื่อรวบรวมออกคาสั่งมอบหมายมาทาหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่ง ก็ควร
จะเป็นระดับหัวหน้าฝ่ายด้วยกัน
 สานัก ออกค าสั่ งเป็ น การภายในมอบหมายให้พ นักงานราชการ ปฏิบัติ ห น้า ที่เป็ น
การชั่วคราว กรมออกคาสั่งเกลี่ยแล้ว แต่ยังมีการขอยืมตัวพนักงานราชการ ฉะนั้นสิ้นเดือนกันยายน 2560 ต้อง
ส่งตัวกลับต้นสังกัด เพราะพนักงานราชการไม่มีระเบียบให้ยืมตัว จานวน 15 ราย ให้ฝ่ายบริหารทั่วไป 5 ราย
1. ส่วนแผนงาน นางปิยลักษณ์ ภู่พงษ์ 2. ส่วนบริหารจัดการน้า น.ส.สุวดี สีนวนดา และ นางศรีนวล สุทธิหลวง
3. ส่วนเครื่องจักรกล น.ส.จุไรรัตน์ สอนวิจิตร 4. โครงการส่งน้าฯ ยมน่าน น.ส.สุนินาท คงนา
- ส่วนแผนงาน ส่งคืน นางพรรณี เกตุพันธ์ ให้โครงการชลฯ พิษณุโลก
- ส่วนบริหารจัดการน้าฯ ส่งคืน น.ส.วาราดา อินทร์นาก ให้โครงการฯ พิษณุโลก
- โครงการฯ อุตรดิตถ์ ส่งคืน นายนราธิป สุขมั่น ให้โครงการฯ พิษณุโลก
- ส่วนวิศวกรรม ส่งคืน นายไกรยุทธ จันทันโอ ให้โครงการฯ พิจิตร
- ส่วนบริหารจัดการน้า...

- 10 -

- ส่วนบริหารจัดการน้าฯ ส่งคืน นายประสิทธิ์ เผ่าพันธุ์ ให้โครงการชลฯ พิจิตร
- โครงการฯ อุตรดิตถ์ ส่งคืน นางรัตนา สุปน ให้โครงการส่งน้าฯ นเรศวร
- โครงการก่อสร้าง 3 ส่งคืน นายรอง บู่โกก ให้โครงการส่งน้าฯ นเรศวร
- โครงการส่งน้าฯ แควน้อยบารุงแดน ส่งคื น น.ส.พัชรีย์ สุขแจ้ง ให้โครงการส่งน้าฯ
พลายชุมพล
- โครงการฯ พิจิตร ส่งคืน นายกมล นามวงศ์ ให้โครงการส่งน้าฯ ดงเศรษฐี
- โครงการส่งน้าฯ แควน้อย ส่งคืน นายรุ่งธวัช อบจีน ให้โครงการส่งน้าฯ ดงเศรษฐี
ส่งคืนตามกรอบอัตรากาลังที่กรมเกลี่ยไว้ การเกลี่ยอัตรากาลังพนักงานราชการ ต้องยึดถือมาตรฐานอัตรากาลัง
พนักงานราชการ เพราะกรมจั ดกรอบมาตรฐานอัตรากาลังพนักงานราชการไว้ สามารถเกลี่ยเป็นการภายใน
สานักได้ปีละครัง ภายในเดือนกุมภาพันธ์ กรมจะส่งเรื่องมาให้สานัก เข้าสู่กระบวนการตั้งกรรมการ ซึ่งการเกลี่ย
อัตรากาลังพนักงานราชการยึดตามภารกิจเป็นสาคัญไม่ได้ยึดตัวบุคคล แต่ที่ผ่านมาไปยึดเกี่ยวกับตัวบุคคลซึ่งขัด
กับหลักเกณฑ์ สาหรับการเกลี่ยอัตรากาลังระหว่างสานักทาได้ 4 ปีต่อครั้ง เกลี่ยได้เฉพาะตาแหน่งว่างเท่านั้น
และจะต้องเกลี่ยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกาหนดมาตรฐานอัตรากาลังของพนักงานราชการที่แจ้งเวียนไป
แล้ว กาหนดว่าแต่ละฝ่ายงานควรจะมีอัตรากาลังเท่าไร การเกลี่ยอัตรากาลังครั้งที่แล้วได้เป็นไปตามอัตรากาลัง
ตามมาตรฐานขั้นต่าอยู่แล้ว
ฝบท.ชป.3 กรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ ได้มาตามภารกิจที่ ทาส่ งไปว่า งานมี
จานวนเท่าไร ทาอะไรบ้าง ทากี่นาที และคานวณเป็นปริมาณงานออกมา ปัจจุบัน สชป.๓ มีพนักงานราชการ
จานวน 200 กว่าราย เนื่องจากกรมกาหนดให้เกลี่ยภายในสานักได้ปีละครั้ง ห้ามมีการยืมและย้าย เพราะฉะนั้น
ในปีนี้หากโครงการฯ ใด ต้องการที่จะเกลี่ยให้โครงการฯ อื่น ให้โครงการฯ ยืนยันว่าที่ให้ยืมไปต้องการจะคืน
หรือไม่ ถ้าไม่ต้องการคืน สานักจะเกลี่ยให้
รอง ผส.ชป.3 การทาคู่มือการปฏิบัติงาน Work Manual หลักเกณฑ์สานักให้ทาเป็น
คู่มือ สานักได้แต่งตั้งคณะทางานไว้แล้ว ปัจจุบันคู่มือการปฏิบัติงานแล้วเสร็จเพียงเล่มเดียว แต่เสนอคู่มือการ
ปฏิบัติงานไปหลายเล่ม ขอให้เร่งทาคู่มือการปฏิบัติงานส่งมาที่ยุทธศาสตร์ของส่วนแผนงาน เพราะต้องส่งให้
คณะกรรมการกลั่นกรองว่าตรวจสอบว่าใช้ได้ดีแค่ไหน และนาไปใช้ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานได้เท่าไร หลังจาก
นั้นนาไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ เพื่อให้หน่วยงานนาไปทดลองปฏิบัติว่าเกิดปัญหาอย่างไร นามาเป็นบทเรียน
3.6 เรื่องนาเสนอในที่ประชุมฯ ของโครงการฯ
ฝบท.ชป.3 การลงทะเบี ย นรั บ ของที่ ร ะลึ ก จากส่ ว น ฝ่ า ย โครงการ ต้ อ งแยก
ลงทะเบียนกับของที่จะมอบผู้เกษียณต่างหาก จะได้แยกลาดับถูกว่า หลังจาก ผส.ชป.3 มอบแล้ว งานเกษียณ
ของสานักวันที่ 21 กันยายน 2560 การแต่งกายชุดสุภาพ
บส.ชป.3 สถานที่จั ด งาน บริ เวณอาคารอเนกประสงค์ บ้านพักรั บรอง ก าหนดการ
ทาบุญเลี้ยงเพลพระ นิมนต์พระ 9 รูป สวดชัยมงคลคาถา เทศน์เป็นสิริมงคลให้ผู้เกษียณ ประมาณ 20 นาที
พิธีมอบโล่ กิจกรรมการแสดงของฝ่ายบริหาร 2 ชุด รับประทานร่วมกัน
รอง ผส.ชป.3 อาหารเป็นบุฟเฟต์ ขอรับการสนับสนุนจากโครงการละ 10,000 บาท
เป็นเงินทั้งสิ้น 160,000 บาท ของที่ระลึกผู้เกษียณ 69 ท่าน ท่านละประมาณ 1,000 บาท รวมประมาณ
70,000 บาท
3.7 เรื่องนาเสนอ...
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3.7 เรื่องนาเสนอในที่ประชุมฯ ของหน่วยงานสนับสนุน
ผบค.2 คก. การเช่าเครื่องจักรยังไม่มีความชัดเจน แต่ปัจจุบันโครงการฯ ยังมีการเช่า
เครื่องจักรอยู่ ปัญหาคือราคาที่กาหนดใหม่ การเช่าอายุเครื่องจักร 1-5 ปี ยานพาหนะ 6 ปี เป็นราคาที่สูง
มาก การเช่าเป็นการเช่าเครื่องจักรเสริมของกรมที่มีอยู่ เหตุผลที่จะอ้างได้คือ เช่าเสริมเพื่อให้เจ้าหน้าที่มี
ประสบการณ์ในการทาเอง แต่การขอ Spec เครื่องจักรต้องขอทีส่ านักเครื่องจักรกล และสานักเครื่องจักรกล
จะสอบถามมายั ง ส่ ว นบริ หารเครื่ อ งจั ก รกลที่ 2 ว่ ามี เ ครื่ อ งจั ก รสนั บ สนุ น หรื อไม่ โครงการต่ า งๆ เช่ า
เครื่องจักรเองได้หรือไม่ หรือเครื่องจักรของโครงการฯ มีหรือไม่ ฉะนั้นให้ ผคก.ชป.3 เป็นผู้เช่าจะดีกว่า
ผคก.ชป.3 การเช่าเครื่องจักรหลักการยังเหมือนเดิม คือ ผ่าน ผส.ชป.3 และ ผส.คก.
เป็นผู้อนุมัติ เพียงแต่จะเช่าอย่างไร และราคาการเช่าเครื่องจักร 5 ปี ยังไม่สรุป เพราะยังมีหลายหน่วยงาน
คัดค้านอยู่ เช่น จัดรูปที่ดินหรือคันคูน้า เพราะลักษณะงานไม่เหมือนกับสานัก ต้องรอต้นฉบับก่อน เพราะทา
เป็นคณะทางาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้อานวยการส่วนเครื่องจักรกล ต้องรับผิดชอบจึงยังไม่สรุป
สจจ. 5 (นายทวีสิทธิ์ ศิริเมฆา) สานักงานจัดรูปที่ดินกลางขอแจ้งเรื่องปรับ โครงสร้าง
ของหน่วยงานใหม่ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนกฎหมายที่ดินเมื่อปี 2558 โดยยกเลิก พ.ร.บ. คันและคันคูน้า
พ.ศ.2505 และ พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๑๗ ทาให้ภารกิจของสานักงานจัดรูปที่ดินกลาง
มีหน่ วยงานภายใต้องค์กร 2 หน่วย คือ ส านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด จานวน 27 จังหวัด และโครงการ
จัดระบบน้าเพื่อเกษตรกรรม จานวน 17 แห่ง สานักงานจัดรูปที่ดินกลางมีการปรับโครงสร้างใหม่ โดยนา
หน่ ว ยงานทั้ง หมดมารวมกั น มีชื่ อว่ า สานั กงานจัด รู ป ที่ดิ น และจั ดระบบน้ าเพื่อเกษตรกรรมที่ 1-35
ครอบคลุมทั้งประเทศ ตาแหน่งหัวหน้าสานักงาน คือ ผู้อานวยการสานักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้าเพื่อ
เกษตรกรรมที่ 1-35 ทาหน้าที่ 2 ด้าน คือ ด้านจัดระบบน้า (คันคูน้าเดิม) และงานจัดรูปที่ดิน เป็นหน่วยงาน
เดียว ซึ่งในสานักงานชลประทานที่ 3 มีหน่วยงานใหม่ตามโครงการสร้าง 3 หน่วยงาน คือ สานักงานจัดรูป
ที่ ดิ น และจั ด ระบบน าเกษตรกรรมที่ 4 อยู่ ที่ จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก ส านั ก งานจั ด รู ป ที่ ดิ น และจั ด ระบบน า
เกษตรกรรมที่ 5 อยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ สานักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบนาเกษตรกรรมที่ 6 อยู่ที่จังหวัด
พิ จิ ต ร และ สจจ. 5 ที่ ม าประชุ ม ในวั น นี้ ย้ า ยมาจากหั ว หน้ า ส านั ก งานจั ด รู ป จั ง หวั ด อุ ด รธานี มาเป็ น
ผู้อานวยการสานักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้าเพื่อเกษตรกรรมที่ 5 จังหวัดนครสวรรค์

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา (ส่วน/ฝ่าย/โครงการ)
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
ผคบ.พลายชุมพล พนักงานราชการที่รอบรรจุแต่งตั้งใหม่ส่วนกลางมีขึ้นบัญชีไว้หรือไม่
บส.ชป.3 กรณี ต าแหน่ ง ว่ า ง ส านั ก เร่ ง ท าเรื่ อ งเสนอกรมขอตรวจสอบและสงวน
ตาแหน่ง กรณีถ้าสานักมีบัญชีสามารถขอบรรจุได้เลย แต่กรณีนายช่างชลประทาน มี 9 ตาแหน่ง ปรากฏว่า
สอบได้แค่ 6 ตาแหน่ง ขาดอีก 3 ตาแหน่ง ได้ทาเรื่องเสนอกรม ขอใช้บัญชีของสานักข้างเคียง

ผส.ชป.3...
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ผส.ชป.3 กล่าวขอบคุณผู้ร่วมประชุมทุกท่าน และปิดประชุม
เลิกประชุมเวลา 15.10 น.
(ลงชื่อ) นางสาวภิชญา แกล้วกล้า
นักจัดการงานทั่วไป
ผู้จดรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) นางสาวอรอนงค์ พลกาจัด
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

