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รายงานการประชุม
ติดตามงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
ครั้งที่ 1/๒๕61 วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม SWOC ชั้น 3 อาคาร 99 ปี ม.ล. ชูชาติ กาภู กรมชลประทาน สามเสน
**********************************************
ผู้มาประชุม
๑. นายทองเปลว
2. นายมนัส
3. นายทวีศักดิ์
4. นายประพิศ
5. นายสิริวิชญ
6. นายสุพิศ
7. นายสิทธิวัตร
8. นายชูชาติ
9. นางสาววรรณา
10. นายวิชัย
11. นางสาวนันทนา
12. นายไวฑิต
13. นายอุทัยวุฒิ
14. นางสาวชุตินาฏ
15. นายชูศักดิ์
16. นายอุดม
17. นายรุทร์
18. นายพงศ์ศักดิ์
19 นายนิติพัฒน์
20. นายอธิวัฒน์
21. นายสุพจน์
22. นางฐาปนีย์
23. นายธนะศักดิ์
24. นางสาวอัจฉรา
25. นายธีรวัฒน์
26. นางสาววราภรณ์
27. นางสาวนัฏชา
28. นางสาวกาญจนา
29. นางสลิลทิพย์
30. นางสาวศิริภา

กองจันทร์
กาเนิดมณี
ธนเดโชพล
จันทร์มา
กลิ่นภักดี
พิทักษ์ธรรม
แสงสิริไพบูลย์
รักจิตร
ศศิโรจน์
ไตรสุรัตน์
เพ็งคา
โอชวิช
ชานาญแก้ว
มะลิวัลย์
สุทธิ
คงช่วย
อินนุพัฒน์
ณ ศร
บุญช่วยเรืองชัย
โยอาศรี
เกื้อเม่ง
จิรานิธิศาสตร์
โยเซฟ
พุฒิมา
เสนาหาญ
ทัตพงษ์ศรีธร
รุ่ยใหม่
นิยมมาก
วีระวงษ์
จันทะพันธ์

อธช.
ประธาน
รธร.
รธบ.
รธส.
รก.ผส.พญ.
ผส.คก.
ผส.มด. และ รก.ผอ.พด.
ผอ.พก.
ผอ.งบ.
ผอ.ผง.
ผตป.ผง.
ผวง.ผง.
ผง.2 ผง. รก.ผผง.ผง.
ผวน.ผง.
ผคป.ยะลา
ผคส.11
ผวศ.พญ.
ผคป.ชัยภูมิ
ผว.1พก.
ผบส.พด.
ผต.มด.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
วิศวกรชลประทานชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
/ 31. นางสาวปรารถนา ...
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31. นางสาวปรารถนา
32. นางณัชชา
33. นายปฏิภาณ
34. นายครณพัชน์
35. นางสาวนฤมล
36. นางสาวอรพิชา
เริ่มประชุมเวลา

ตูด้ า
จงกลสิริกุลพร
จงกลสิริกุลพร
อุดมสินค้า
สุดสิน
บุญณรงค์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการ
นักประชาสัมพันธ์

13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน (อธช.) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เป็นโครงการที่นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ให้ ค วามส าคั ญ อย่ า งมาก โดยเฉพาะเรื่ อ งของการใช้ จ่ ายงบประมาณ ซึ่ ง กรมชลประทานได้ รั บ งบประมาณทั้ ง สิ้ น
13,701.9850 ล้านบาท จานวน 2,074 รายการ และจากการเข้าร่วมเวทีปรับทุกข์-ผูกมิตร พบว่ามีรายการที่ตรง
และไม่ ต รงกั บ ความต้ อ งการของประชาชนให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ส ารวจความต้ อ งการอี ก ครั้ ง รายการใดมี ค วามต้ อ งการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่หรือเปลี่ยนแปลงในด้านอื่นๆ และมีความพร้อมในการดาเนินงาน ให้เสนอแผนงานภายในวันที่ 11
เมษายน พ.ศ. 2561 ซึง่ กรมจะรวบรวมและแจ้งไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ทราบต่อไป
2. การสร้างความโปร่งใส ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง กรมได้มีบันทึก แจ้งให้เตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเรื่องการตรวจรับ งาน ซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องการ
ให้กระบวนการตรวจรับมีกรรมการจากบุคคลภายนอก เช่น ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดาเนินการ
3. การรายงานความก้าวหน้าของโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้รายงาน
ความก้าวหน้าทุกสัปดาห์ ซึ่งกรมก็จะให้รายงานความก้าวหน้าทุกสัปดาห์เช่นกัน และต้องมีการติดตามและประเมินผล
ของโครงการด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ แนวทางการดาเนินงานและติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ฝ่ายเลขานุการ (ผอ.ผง.) แจ้งต่อที่ประชุมว่า
2.1 กรอบแนวทางการดาเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมชลประทาน
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ภายใต้กรอบการขับเคลื่อน 4 กรอบ มีเมนู การดาเนินโครงการ 4 เมนู
กรมชลประทานได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 13,701.9850 ล้านบาท 2,074 รายการ ครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัด ได้แก่
- เมนูจ้างแรงงานสร้างรายได้ จานวน 172 รายการ วงเงิน 187.5545 ล้านบาท
- เมนูส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ จานวน 317 รายการ วงเงิน 3,548.0209 ล้านบาท
- เมนู พัฒ นาแหล่ งน้ าสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จานวน 300 รายการ
วงเงิน 699.5056 ล้านบาท
- เมนูพัฒนา ฟื้นฟูแหล่งน้าชลประทาน เพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ ง จานวน
1,585 รายการ วงเงิน 9,966.4096 ล้านบาท

/ 2.2 แนวทางการ...
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2.2 แนวทางการขับเคลื่อนไทยนิยม ยั่งยืน ทั้งระบบ ของกรมชลประทาน
กรมชลประทานได้นาทั้ง 4 เมนูมาปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และมีเวทีปรับทุกข์-ผูกมิตร
ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อสารวจปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่
2.3 การดาเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จาแนกตามสายงาน
กรมได้จัดตั้ง War Room ไทยนิยม ยั่งยืน ณ ห้องประชุม SWOC โดยมี อธช. เป็นประธาน รองอธิบดี
เป็นรองประธาน แบ่งตามภูมิภาค และสายงาน โดย ผอ.ผง. เป็นเลขานุการ
การดาเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน แบ่งสานัก/กอง ให้รองอธิบดีแต่ละสายงานรับผิดชอบ ดังนี้
- สายงาน รธว. รับผิดชอบ สชป.1-4 จานวน 743 รายการ วงเงินรวม 766.7026 ล้านบาท
- สายงาน รธส. รั บ ผิ ด ชอบ สชป.5-8 กพก. สพญ. จ านวน 758 รายการ วงเงิ น รวม
5,763.4172 ล้านบาท
- สายงาน รธบ. รับผิดชอบ สชป.9-13 จานวน 496 รายการ วงเงินรวม 2,704.5010 ล้านบาท
- สายงาน รธร. รับผิดชอบ สชป.14-17 สคก. สมด. จานวน 633 รายการ วงเงิน 4,467.3642 ล้านบาท
2.4 แนวทางการดาเนินงานโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนาแหล่งน้าชลประทาน
แนวทางที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กาหนด มี 7 ขั้นตอน ดังนี้
1. กรมชลประทานเสนอขอความเห็นชอบจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. เมนูภายใต้กรอบไทยนิยม ยั่งยืน แจ้งหน่วยงานเตรียมความพร้อม เสนอแผนงาน/โครงการ
3. เข้าร่วมเวทีปรับทุกข์-ผูกมิตร ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย
4. ตรวจสอบความโปร่งใสของโครงการ โดยแจ้ง ป.ป.ท.,ป.ป.ช.,สตง. และภาคประชาชนเพื่อ
ตรวจสอบขั้นตอนในการดาเนินงาน
5. กระบวนการเตรียมความพร้อมในการก่อสร้าง
6. เริ่มดาเนินการก่อสร้างโครงการ จ้างแรงงานจากเกษตรที่ขึ้นทะเบียนผู้มีรายได้น้อย กลุ่มผู้ใช้น้า
ประชาชน และผู้ใช้แรงงานทั่วไป
7. การติดตามและประเมินผล
2.5 Road Map แผนการปฏิบัติงานแนวทางการขับเคลื่อนไทยนิยม ยั่งยืน
แผนการปฏิบัติงานมี 6 ขั้นตอน จานวน 4 เวที ปัจจุบันอยู่ในเวทีที่ 2 ปรับทุกข์-ผูกมิตร ซึ่งเริ่ม
ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม – 10 เมษายน 2561 ในขั้นตอนนี้ให้มีการขึ้นบัญชีการจ้างแรงงานไว้ ในกรณีที่มแี รงงานล้นงาน
หากมีงานอื่นของกรมที่ไม่ได้อยู่ในโครงการไทยนิยม ยั่งยืน แต่ต้องการแรงงานให้จ้างแรงงานเหล่านี้ได้ สาหรับเวทีที่ 3
จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 – 30 เมษายน 2561 และเวทีที่ 4 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 20 พฤษภาคม 2561
2.6 ผลการดาเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ผลการดาเนินงาน 4 เมนู จากเวทีปรับทุกข์-ผูกมิตร พบว่ารายการส่วนใหญ่ตรงกับความต้องของ
ประชาชน ส่วนที่ไม่ตรงกับความต้องการนั้น เนื่องจากต้องการให้มีรายการงานมากกว่าที่กรมได้รับงบประมาณ
มติที่ประชุม รับทราบ

/ ระเบียบวาระที่ 3...
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 แผนการดาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของสานัก/กอง ประกอบด้วย
1) โครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร งบประมาณ 187.5545 ล้านบาท
2) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้าชลประทาน งบประมาณ 9,966.4096 ล้านบาท
3) โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ งบประมาณ 3,548.0209 ล้านบาท
ฝ่ายเลขานุการ (ผอ.ผง.) : แจ้งต่อที่ประชุมว่า การใช้จ่ายงบประมาณโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ต้องดาเนินการ
และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยคาดว่าจะได้รับจัดสรรงบประมาณภายในเดือนเมษายน 2561
ทั้งนี้ สานัก/กอง ได้จัดทาแผนการเบิกจ่ายงบประมาณเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง กันยายน 2561 ระยะเวลา 6 เดือน สรุปดังนี้
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนงาน / โครงการ
รวมเงินงบประมาณ

เม.ย.-61
พ.ค.-61
มิ.ย.-61
ก.ค.-61
ส.ค.-61
ก.ย.-61
รวม
1,833.6727 2,605.6828 3,220.3018 2,443.5307 1,921.3519 1,677.4451 13,701.9850

แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรปู โครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 1,833.6727 2,605.6828 3,220.3018 2,443.5307 1,921.3519 1,677.4451 13,701.9850
โครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร
งบประมาณ : 187.5545 ล้านบาท
- รายจ่ายลงทุน
- รายจ่ายประจา
โครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านแหล่งน้าชลประทาน
งบประมาณ : 9,966.4096 ล้านบาท
- รายจ่ายลงทุน

62.4648
62.4648

62.4659
62.4659

62.6238
62.6238

0.0000
0.0000

0.0000
0.0000

0.0000
0.0000

187.5545
187.5545

1,295.2379 1,884.5061 2,233.4788 1,891.7743 1,466.5865 1,194.8260 9,966.4096
1,295.2379 1,884.5061 2,233.4788 1,891.7743 1,466.5865 1,194.8260 9,966.4096

- รายจ่ายประจา
โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ
งบประมาณ : 3,548.0209 ล้านบาท
- รายจ่ายลงทุน

475.9700

658.7108

924.1992 551.7564 454.7654 482.6191 3,548.0209

475.9700

658.7108
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- รายจ่ายประจา

3.2 การดาเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของสานัก/กอง
กรอบการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของกรมชลประทาน มี 3 กรอบการขับเคลื่อน จานวน
2,074 รายการ วงเงิน 13,701.9850 ล้านบาท ดังนี้
- กรอบการขับเคลื่อนที่ 1 คนไทยไม่ทิ้ งกัน เมนูจ้างแรงงานสร้างรายได้ จานวน 172 รายการ
วงเงิน 187.5545 ล้านบาท
- กรอบการขับเคลื่อนที่ 2 ชุมชนอยู่ดีมีสุ ข เมนูส่ งเสริมการใช้ยางพาราในหน่ว ยงานภาครัฐ
จานวน 317 รายการ วงเงิน 3,548.0209 ล้านบาท
- กรอบการขับเคลื่ อนที่ 3 รู้กลไกการบริหารราชการ เมนูพัฒนาแหล่งน้าสนับสนุนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จานวน 300 รายการ วงเงิน 699.5056 ล้านบาท และเมนูพัฒนา ฟื้นฟูแหล่งน้าชลประทาน
เพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง จานวน 1,299 รายการ วงเงิน 9,266.9040 ล้านบาท
ฝ่ายเลขานุการ (ผอ.ผง.) : แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่สานัก/กอง ได้จัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ต่อไปกองแผนงานจะจัดทาแบบฟอร์มให้รายงานผลการดาเนินการและผลการเบิกจ่าย พร้อมทั้ง
/ ให้รายงานใน…

๕
ให้รายงานในระบบติดตามออนไลน์ด้วย และให้สานัก/กอง ยืนยันแผนการดาเนิน การและแผนการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561
รก.ผส.พญ. : จานวนที่ดาเนินการ 3 รายการ วงเงิน 343.6000 ล้านบาท ประกอบด้วย คลองระบาย
น้าหัวตรุดพร้อมอาคารประกอบ ประตูระบายน้าคลองหัวตรุด กม. 0+215 และประตูระบายน้าคลองหัวตรุด กม. 9+200
พบปั ญหาการจั ด ซื้อที่ดิน อยู่ ร ะหว่างดาเนิ นการจัดซื้อที่ดิ น คาดว่า จ่ายแปลงแรกได้ภ ายในเดือ นมิถุนายน 2561
โดยจะมีการประชุมเร่งรัดเรื่องการดาเนินการทั้งหมด ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ยืนยันสามารถ
ดาเนินการได้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2561
ผส.มด : ขณะนี้ได้การดาเนินการในส่วนของคลองหัวตรุดแล้ว คณะกรรมการได้กาหนดราคาขั้นต่าที่
250,000 บาท อยู่ระหว่างเจรจากับราษฎรว่ายอมรับราคานี้หรือไม่ หากรับราคาสามารถจ่ายได้ทันที และในเดือนเมษายน 2561
จะดาเนินการในจุดที่จาเป็นในการก่อสร้างก่อน
ประธาน : กล่าวว่า ในกรณีที่มีรายเดียว แปลงเดียว ควรเร่งจ่ายค่าที่ดินก่อน เพื่อให้ สพญ. สามารถ
เข้าไปดาเนินการก่อสร้างได้ และเพื่อให้การดาเนินการเร็วขึน้ ควรให้สายก่อสร้างเข้าไปดาเนินการควบคู่กัน
ผอ.พก. : ดาเนินการ 12 รายการ วงเงิน 889.6790 ล้านบาท มี 1 รายการ ที่มอบ สชป.16
ดาเนินการแทน คือ รายการปรับปรุงอ่างเก็บน้าคลองป่าบอน วงเงิน 60 ล้านบาท และได้แจ้งให้กองแผนงานเปลี่ยน
หน่วยงานดาเนินการ จึงเหลือ 11 รายการ ยืนยันสามารถดาเนินการได้แล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2561 ทั้งนี้
มีประเด็นขอหารือ เพื่อความชัดเจนในการดาเนินงาน เนื่องจากงานของ กพก. มีการจ้างแรงงานด้วย แต่ไม่ได้อยู่ ใน
เมนูการจ้างแรงงาน สร้างรายได้ หากกรอกรายการเพิ่มเข้าไปจะกระทบกับยอดการจ้างแรงงานทั้งหมด ซึ่งมี 172 รายการ
ประธาน : ให้ ผอ.พก. รายงานการจ้างแรงงานเพิ่ม โดยให้แยกจากเมนูการจ้างแรงงานปกติ
ผส.ชป.16 : ชี้แจงเพิ่มเติมว่า รายการปรับปรุงอ่างเก็บน้าคลองป่าบอน ที่ดาเนินการแทน กพก.
มีความพร้อมดาเนินการแล้ว สามารถดาเนินการเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2561
ผส.คก. : ดาเนินการ 2 รายการ วงเงิน 732.2000 ล้านบาท ในรายการที่ 1 มีรายการย่อย 1 รายการ
และรายการที่ 2 มีรายการย่อย 10 รายการ เป็นการซื้อรถ เช่น รถเกลี่ยดิน รถขุดตีนตะขาบ รถบดล้อเหล็ก ส่วนหนึ่งได้
ประกาศร่าง TOR เรียบร้อยแล้ว และในสัปดาห์นี้จะประกาศ TOR ครบทุกรายการ ซึ่งเป็นอานาจของผู้อานวยการสานัก
และอานาจ รธร. โดยจะได้รับรถภายในเดือนสิงหาคม 2561
ประธาน : ขอให้ ผส.คก. วางแผนรับความเสี่ยงในการดาเนินการ หากไม่ได้รับรถภายในเดือนสิงหาคม 2561
และมอบหมายให้ รธร. ช่วยติดตามและให้คาแนะนา เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2561
ผส.มด. : ดาเนินการ 1 รายการ วงเงิน 662.0322 ล้านบาท มีพื้นที่ดาเนินการ 6 แห่ง โดยแห่งที่
1 – 4 พร้อมจ่ายค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน ดังนี้ 1) โครงการอ่างเก็บน้าคลองกระแส จังหวัดชลบุรี
2) โครงการอ่างเก็บน้าคลองหางแมว จั งหวัดจันทบุรี 3) โครงการอ่างเก็บน้าคลองพะวาใหญ่ จังหวัดจันทบุรี และ
4) โครงการอ่างเก็บน้าห้วยน้าเฮี้ย จังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งนี้ หากได้รับจัดสรรงบประมาณก็สามารถจ่ายได้ ทันที สาหรับ
โครงการคลองระบายน้าหลากบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดาเนินการคาขอรังวัด และโครงการ
บรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช ดาเนินการจัดทาคาขอรังวัด และกาหนดราคาแล้ว สามารถจ่ายได้ทันทีเช่นกัน
ผส.ชป.1 : ดาเนินการ 37 รายการ วงเงิน 167.3197 ล้านบาท สามารถดาเนินการแล้วเสร็จภายใน
วันที่ 30 กันยายน 2561 ในส่วนของโครงการแก้มลิง วงเงิน 90 ล้านบาท ตามที่รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
ให้ดาเนินการ ขณะนี้ได้ส่งประมาณการเรียบร้อยแล้ว และมีแบบพร้อมแล้ว ระยะเวลาดาเนินการ 3 เดือน โดยแบ่งการ
ดาเนินการเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก กรมการทหารช่างดาเนินการ โดยเบิกจ่ายแทนกัน และส่วนที่สอง กรมดาเนินการ
สามารถดาเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2561
/ การดาเนินการ…

๖
ประธาน : แจ้งให้ทราบว่าจากแถลงข่าว เรื่องการจัดสรรน้าเพื่อจารีตประเพณี โดยในวันสงกรานต์
จะใช้น้าจากโครงการส่งน้าและบารุงรักษาแม่แตง จึงขอให้ตรวจสอบคุณภาพน้า และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
ผส.ชป.3 : ดาเนินการ 27 รายการ วงเงิน 221.1360 ล้านบาท ได้ทาหนังสือยกเลิก 1 รายการ
เนื่องจากรายการซ้าซ้อนกับสานักงานเกษตรและสหกรณ์ คงเหลือ 26 รายการ วงเงิน 220.8860 ล้านบาท ทุกรายการ
มีความพร้อมในการดาเนินการ และส่งประมาณเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2561
ประธาน : รายการที่ยกเลิก ขอให้เปลี่ยนแปลงรายการที่จะดาเนินการ ให้เลือกโครงการที่ราษฎรในพื้นที่
ต้องการให้ดาเนินการก่อน โดยให้วงเงินงบประมาณเท่าเดิม
ผส.ชป.4 : ดาเนินการ 60 รายการ วงเงิน 219.5460 ล้านบาท ปัจจุบันได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
25 รายการ จัดส่งประมาณการแล้ว 28 รายการ และสัปดาห์หน้าจะสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้หมด และคาดว่าจะแล้ว
เสร็จภายใน 30 กันยายน 2561
ผส.ชป.6 : จากรายการที่ดาเนินการ 253 รายการ วงเงิน 1,207.4677 ล้านบาท ดาเนินการจริง
จานวน 233 รายการ วงเงินงบประมาณถูกต้อง รายการไม่ตรงกัน เนื่องจากงานสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
1 รายการ แต่ดาเนินการหลายแห่ง ส่วนกลางอาจจะนับรวมรายการทุกแห่งซึ่งได้รับงบประมาณในเมนูพัฒนา ฟื้นฟูแหล่ง
น้าชลประทาน เพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง 202 รายการ เป็นงานซ่อมแซมที่เกิดจากอุทกภัยเมื่อปีที่แล้ว
คาดว่าแล้วเสร็จภายในกันยาน 2561 และสชป.6 ได้เชิญสื่อมวลชน และผู้อานวยการโครงการที่ได้รับงบประมาณ
ทั้งหมดมาประชาสัมพันธ์ให้สื่อมวลชนในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้รับทราบเรื่องของโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ผง.2 ผง. รก.ผผง.ผง. : ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามเล่ม พ.ร.บ. ชื่อรายการซ่อมแซมปรับปรุง บารุงรักษา
โครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ในเขตจังหวัดกาฬสินธ์ วงเงิน 16 ล้านบาท ประมาณการเดียวข้อมูลถูกต้อง
ตามที่ ผส.ชป.6 ชี้แจง ทั้งนี้ ในส่วนที่กรมได้มีการทา MOU กับมูลนิธิปิดทองหลังพระ มีทั้งหมด 208 แห่ง แต่ในเล่ม พรบ.
มีทั้งหมด 9 พื้นที่ 9 รายการ จานวน 208 แห่ง ซึ่งใน 1 รายการ มีการดาเนินการหลายแห่ง การทา MOU ดังกล่าว กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์จะดูผลการดาเนินงานว่ากรมสามารถทาได้ตาม MOU หรือไม่ สาหรับการจัดซื้อจัดจ้างต้องถามกอง
พัสดุสามารถแยกรายการจากประมาณการเดียวแต่มีหลายแห่งได้หรือไม่
ผบส.พด. : ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ระเบียบพัสดุ ข้อ 20 งบประมาณ 1 ก้อน ห้ามแบ่ง เพื่อเปลี่ยนวิธี
หรือเปลี่ยนเพื่อให้อานาจเปลี่ยน แต่ ก็มีข้อยกเว้นอยู่ว่า การที่จะทาเพื่อจะเปลี่ยนวิธี ต้องพิจารณาความคุ้มค่า และ
วัตถุประสงค์ในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยหลักการแล้วต้องจัดซื้อจัดจ้างในคราวเดียวกัน แต่หากมีรายการย่อย เพื่อให้งานแล้วเสร็จ
ภายในกาหนดระยะเวลา ต้องพิจารณาวัตถุประสงค์ในการจัดซื้อจัดจ้าง และหากงานแล้วเสร็จ จะเกิดความคุ้มค่าแก่
ทางราชการอย่างไร
ประธาน : ขอให้หารือหรือประชุมย่อยกันก่อน แล้วค่อยย้อนกลับมาสรุปอีกครั้ง
ผส.ชป.2 : ดาเนินการ 90 รายการ วงเงิน 158.7009 ล้านบาท ยืนยันสามารถดาเนินการแล้วเสร็จ
ภายใน 30 กันยายน 2561
ผส.ชป.5 : จากรายการที่ดาเนินการ 146 รายการ วงเงิน 1,053.4551 ล้านบาท ดาเนินการจริง
130 รายการ มี 1 รายการ ที่มีการดาเนินการ 16 แห่ง เป็นงานของมูลนิธิปิดทองหลังพระ จึงทาให้มีรายการ 146 รายการ
และขณะนี้รายการมีความพร้อมในการดาเนินงาน ทั้งแบบและประมาณการเรียบร้อยแล้ว และสามารถดาเนินการแล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561
ผส.ชป.7 : ดาเนินการ 213 รายการ วงเงิน 912.7044 ล้านบาท ส่งประมาณการเรียบร้อยแล้ว
และได้แจ้งให้แต่ละโครงการ เตรียมจัดซื้อจัดจ้าง ในส่วนเรื่องการจ้างแรงงานที่ อธช. กาชับ ทาง สชป.7 จะเตรียมทีมงาน
ลงพื้น ที่ ตรวจติดตามการด าเนิ น งาน โดยจะระมัดระวังในเรื่องค่าแรงที่คาดว่าจะมีปัญหา ส าหรับงานที่มีว งเงินสู ง
/ งานซ่อมแซม...

๗
งานซ่อมแซมฝายยางห้ ว ยบั งโกย (บ้ านนาหว้าน้อย) วงเงิน 40 ล้ านบาท เป็นการเปลี่ ยนยางของโครงการเท่านั้น
โครงการยืนยันไม่มีปัญหาในการดาเนินงาน และสามารถดาเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2561
ผส.ชป.8 : จากรายการที่ดาเนินการ 131 รายการ วงเงิน 1,356.5110 ล้านบาท ดาเนินการจริง
102 รายการ มี 1 รายการ ที่ดาเนินการ 30 แห่ง เป็นงานของมูลนิธิปิดทองหลังพระ คือ งานซ่อมแซม ปรับปรุง บารุงรักษา
อาคารชลประทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริในพื้นที่จังหวัดบุรึรัมย์ ทุกรายการส่งประมาณการให้กองแผนงาน
เรียบร้อยแล้ว และแบบมีความพร้อม ยืนยันดาเนินการแล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2561 ทั้งนี้ ขอเพิ่มรายการของ
ลาเชียงไกรตอนบน วงเงิน 18 ล้านบาท โดยจะอยู่ในเมนูส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ
ประธาน : รายการที่เพิ่มของลาเชียงไกรตอนบน ขอให้ทาแผนเพิ่มเติมและส่งรายละเอียดให้กองแผนงาน
ผส.ชป.9 : จากรายการที่ดาเนินการ 89 รายการ วงเงิน 509.0531 ล้านบาท ดาเนินการจริง 79 รายการ
พบว่า 1 รายการ มีการดาเนินการ 11 แห่ง ทั้งนี้ โครงการมีความพร้อมในการดาเนินงาน โดยมีประมาณการเรียบร้อยแล้ว
และอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง คาดการณ์แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2561
ผส.ชป.10 : ดาเนินการ 102 รายการ วงเงิน 819.1072 ล้านบาท มีการเปลี่ยนจุดในการดาเนินการ
3 รายการ ซึ่งได้หารือกับกองแผนงานเรียบร้อยแล้ว และจะทาหนังสือแจ้ง กองแผนงาน ทั้งนี้ ยืนยันดาเนินการแล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561
ผส.ชป.11 : ดาเนินการ 127 รายการ วงเงิน 768.9034 ล้านบาท มี 2 รายการที่ยกเลิก ทั้งนี้
จะทาเรื่องขอเปลี่ยนแปลงรายการให้กองแผนงานทราบ และยืนยันทุกรายการสามารถดาเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่
30 กันยายน 2561
ผส.สชป.12 : ดาเนินการ 108 รายการ วงเงิน 508.8053 ล้านบาท มี 1 รายการ คือ งาน ทรบ.บางกุ้ง
เป็นการซ่อมแซมบานระบายของโครงการส่งน้าและบารุงรักษาผักไห่ ได้รับงบเปลี่ยนแปลงแล้ว คงเหลือ 107 รายการ
รายการที่เหลือยืนยันแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2561
ประธาน : แจ้งให้ ผส.ชป.12 ทาหนังสือแจ้งกองแผนงานขอเปลี่ยนแปลงรายการที่ดาเนินการ โดย
ให้เลือกโครงการที่มีความสาคัญก่อน และอยู่ภายในวงเงินเดิม
ผส.ชป.13 : ดาเนินการ 43 รายการ วงเงิน 98.6320 ล้านบาท มี 3 รายการ วงเงิน 6 ล้านบาท
ขยับจุดในการดาเนินการ แต่ยังอยู่ ในพื้นที่เดิม และกิจกรรมเดิม โดยจะทาหนังสือแจ้งให้กองแผนงานทราบ และยืนยัน
สามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2561
ผส.ชป.14 : ดาเนินการ 36 รายการ วงเงิน 632.0923 ล้านบาท จานวนรายการ และวงเงินถูกต้อง
และยืนยันแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2561
ผส.ชป.15 : ดาเนินการ 140 รายการ วงเงิน 649.9584 ล้านบาท จานวนรายการ และวงเงิน
ถูกต้อง และยืนยันแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2561
ผส.ชป.16 : เดิมดาเนินการ 293 รายการ วงเงิน 1,540.7962 ล้านบาท เมื่อรวมกับงานปรับปรุง
อ่างเก็บน้าคลองป่าบอน ของ กพก. รวม 294 รายการ วงเงิน 1,600.8000 ล้านบาท สามารถดาเนินการแล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561
ผส.ชป.17 ดาเนินการ 161 รายการ วงเงิน 250.2851 ล้านบาท ขอเปลี่ยนแปลง 3 รายการ
อยู่ในเมนูส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ เป็นงานถนนลาดยางอ่างเก็บน้าใกล้บ้าน วงเงิน 5.2000 ล้านบาท
และเมนูพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้าชลประทาน เพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง จานวน 2 รายการ โดยจะทา
หนังสือแจ้งให้กองแผนงานทราบ สาหรับ รายการที่เหลือมีความพร้อมในการดาเนิน การ และยืนยันแล้วเสร็จภายในวันที่
30 กันยายน 2561
/ รธบ. : กล่าวใน...

๘
รธบ. : กล่าวในที่ประชุมว่า ได้ประสานกับผู้อานวยการสานักจัดทางบประมาณของสานักงบประมาณ
เรียบร้อยแล้ว ขอให้กรมทาหนังสือถึงสานักงบประมาณ เพื่อขอแนวทางการดาเนินงานในกรณีงาน 1 รายการ แต่มีการ
ดาเนินการหลายแห่ง และขอให้ ผอ.ผง. ไปชี้แจงด้วยตนเอง
ประธาน : กล่าวว่า ในกรณีที่สานัก/กอง ต้องการเปลี่ยนแปลงรายการที่จะดาเนินการ ขอให้ส่งข้อมูล
ให้กองแผนงานภายในวันที่ 8 เมษายน 2561 สาหรับรายการที่มี 1 รายการ แต่มีการดาเนินการหลายแห่ง เช่น สชป.2
สชป.5 สชป.6 สชป.8 และสชป.9 มอบให้กองแผนงานทาหนังสือถึงสานักงบประมาณ เพื่อขอแนวทางการดาเนินการ
และให้ ผอ.ผง. ไปชี้แจงกับผู้อานวยการสานักจัดทางบประมาณด้วยตนเอง และเมื่อทราบแนวทางการดาเนินการแล้วให้
แจ้งสานัก/กองด้วย
รธร. : แจ้งต่อที่ประชุมว่า สานัก/กอง จานวน 21 หน่วยงาน ยืนยันสามารถดาเนินการและเบิกจ่าย
แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2561
มติที่ประชุม เห็นชอบ และให้ดาเนินการ ดังนี้
1. สานัก/กอง ดาเนินการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2561
2. สานัก/กอง ที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการที่จะดาเนินการ ส่งข้อมูลให้กองแผนงานภายในวันที่ 8 เมษายน 2561
3. กรณี 1 รายการ แต่มีการดาเนินการหลายแห่ ง ขอให้ กองแผนงานทาหนังสื อ ถึงส านักงบประมาณ
เพื่อขอแนวทางในการดาเนินการ และเมื่อทราบแนวทางการดาเนินการแล้วให้แจ้งสานัก/กองทราบด้วย
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 การแต่งตั้งบุคคลภายนอกร่วมเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ
รธร. : แจ้งต่อที่ประชุมว่า โครงการไทยนิยมยั่งยืน มีแนวทางที่จะให้ภาคประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามาเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุด้วย ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกองพัสดุจะเป็นผู้นาเสนอในประเด็นนี้
ผบส.พด. : แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในส่วนของนโยบายที่จะให้ภาคประชาชนเข้ามาร่วมในเรื่องของการ
เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ระเบียบพัสดุสามารถแต่งตั้งบุคคลภายนอกร่วมเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุได้ แต่จะต้องไม่
เกินจานวนของกรรมการที่หน่วยงานแต่งตั้ง ยกตัวอย่าง แต่งตั้งข้าราชการของกรมชลประทาน ทั้งหมด 3 คน คนที่ 1 ประธาน
คนที่สองและคนที่สามเป็นกรรมการ แต่งตั้งภาคประชาชนร่วมได้ไม่เกิน 2 คน เมื่อพิจารณาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะแต่งตั้ง
ขณะนี้มองว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากที่สุด คือ กลุ่มผู้ใช้น้า อาจจะแต่งตั้งบุคคลในกลุ่มผู้ใช้น้า เช่น ประธานของกลุ่มผู้ใช้น้า
ร่วมเป็นกรรมการ สาหรับการให้ภาคประชาชนเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ มี 2 แนวทางให้เลือก คือ 1) ให้เป็นผู้สังเกตการณ์
ในกรณีนี้ ไม่ต้องลงมติตรวจรับพัสดุ และ 2) ให้เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ในกรณีนี้ มีส่วนในการลงมติตรวจรับพัสดุ
และหากเห็นแย้งแค่คนเดียวก็ต้องให้หัวหน้าหน่วยงานชี้ขาดว่าจะรับหรือไม่รับพัสดุนั้น
ในส่ ว นของการมี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ตามกฎหมายการจั ด ซื้อ จั ด จ้า ง จะมีเ รื่ อ งของการทาข้ อตกลง
คุณธรรม มีคนลงนามข้อตกลงอยู่ 3 ฝ่าย คือ 1) เจ้าของโครงการ 2) ผู้ประกอบการ และ 3) ผู้สังเกตการณ์ โดยผู้
สังเกตการณ์ ก็คือ บุคคลภายนอก ซึ่งจะเข้ามาตรวจสอบตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จนถึงเสร็จสิ้นโครงการ คือ เข้ามา
ดูการดาเนินการของหน่วยงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของโครงการหรือไม่ ก่อสร้างแล้วเสร็จตามกาหนดระยะเวลา
หรือไม่ หรือเกิดความโปร่งใสในกระบวนการหรือไม่ ซึ่งไม่ต้องไปลงมติ ลักษณะนี้ก็เช่นกัน สมมติ มีการตรวจรับพัสดุ แล้ว
ไปเชิญกลุ่มผู้ใช้น้าเข้ามาร่วมสังเกตการณ์ว่ากระบวนการตรวจรับเป็นไปตามระเบียบหรือไม่ มาร่วมสังเกตการณ์ แต่ไม่
ต้องลงมติตรวจรับพัสดุ
รธบ. : กล่าวว่า เห็นด้วยกับ ผบส.พด. เพราะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เชิญ
ภาคประชาชน ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วม การสังเกตการณ์ก็ถือเป็นการมีส่วนร่วมอย่างหนึ่ง และหากเป็นกรรมการ

/ จะติดขัดหรือไม่...

๙
จะติดขัดหรือไม่ หากมีความขัดแย้งภายในกลุ่มก็จะมีผลกระทบต่องานทันที ฝ่ายตรงข้ามก็อาจจะแย้งได้ ถ้าพิจารณาข้อสั่งการ
ไม่ได้ระบุให้แต่งตั้งเป็นกรรมการ ดังนั้น จึงควรพิจารณาเรื่องของการแต่งตั้งให้เป็นผู้สังเกตการณ์จะเหมาะสมกว่า
รธร. : กล่าวว่า เห็นด้วยกับแนวทางการแต่งตั้งเป็นผู้สังเกตการณ์ คือ หากแต่งตั้งเป็นกรรมการแล้ว
ไม่เข้าใจลักษณะงาน อาจไม่ลงนามตรวจรับก็เป็นได้ ซึ่งจะส่งผลให้งานล่าช้า ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่จะเร่งรัดงานให้
แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 และการร่วมสังเกตการณ์เป็นเรื่องดี มีกลุ่มผู้ใช้น้า ประธาน JMC มาช่วยกัน
ตรวจสอบ ซึ่งงานของกรมเมื่อดาเนินการเสร็จแล้ว ก็จะเป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่
รธส. : กล่าวว่า เห็นด้วยกับ รธบ. ที่จะให้แต่งตั้งเป็นผู้สังเกตการณ์ และให้เริ่มตั้งแต่กระบวนการ
TOR ประกวดราคา และกระบวนการตรวจรับพัสดุ หากตั้งเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจจะไม่เข้าใจในตัวเนื้องาน และ
อาจจะไม่ลงมติ ซึ่งจะเกิดปัญหาอย่างต่อเนื่อง
ประธาน : กล่าวเสริมว่า งานของกรมเป็นงานที่ใช้ระยะเวลาจากัดและใช้ความรู้เฉพาะด้าน เฉพาะ
ทาง ดังนั้น กระบวนการมีส่วนร่วม ทางกรมได้พิจารณาร่วมกันแล้ว เห็นควรแต่งตั้งเป็นผู้สังเกตการณ์ จะตั้งกี่คนแล้วแต่
ความเหมาะสม อาจจะเป็นปราชญ์ชาวบ้าน หรือเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในพื้นที่นั้นๆ และสิ่งที่ควรให้ความสาคัญ
เมื่อผู้สังเกตการณ์ มีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ขอให้รีบดาเนินการทันที และให้ดาเนินการภายใต้กฎ ระเบียบ กรอบวงเงิน
และกิจกรรมที่ดาเนินการเท่านั้น
ผบส.พด. : กล่าวว่า กรอบของผู้สังเกตการณ์ ควรให้เริ่มตั้งแต่กระบวนการใดถึงกระบวนการใด
ถ้าในแง่การมีส่วนได้ส่วนเสียตามเล่ม พรบ. ระบุว่า สังเกตการณ์ได้ตั้งแต่เริ่มทา TOR จนถึงสิ้นสุดโครงการ สาหรับกรมควรเริ่ม
ตั้งแต่ขั้นตอนใด ตั้งแต่ TOR หรือเฉพาะกระบวนการตรวจรับพัสดุอย่างเดียว
ประธาน : กล่าวว่า เริ่มตั้งแต่นับหนึ่ง คือ ถ้ามี TOR ก็ให้มารับรู้ มาสังเกตการณ์ในการจัดทา TOR
สาหรับขั้นตอนการก่อสร้าง การกาหนดพื้นที่ดาเนินการ หรือการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ควรให้ผู้สังเกตการณ์ได้รับรู้รับทราบด้วย
และรายงานให้กรมทราบด้วย
ผส.ชป.8 : ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม หากโครงการทา TOR เรียบร้อยแล้ว ให้แต่งตั้งกรรมการสังเกตการณ์
ตอนเริ่มงานก่อสร้าง เพื่อช่วยพิจารณาพื้นที่ดาเนินการตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่หรือไม่
ประธาน : ให้ข้อสรุปว่า หากโครงการใดจัดทา TOR เรียบร้อยแล้ว ให้แต่งตั้งกรรมการสังเกตการณ์
ในกระบวนการก่อสร้าง แต่หากอยู่ระหว่างกระบวนการจัดทา TOR ให้เริ่มแต่งตั้งกรรมการสังเกตการณ์ตั้งแต่กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
4.2 งบซ่อมแซมอุทกภัย
ประธาน : กล่าวว่า งานซ่อมแซมอุทกภัยที่ยังไม่ได้รับงบประมาณ จานวน 2,000 ล้านบาท ขอให้ ผอ.ผง.
ดาเนินการโดยใช้งบประมาณจากเงินเหลือจ่าย
รธบ. : แจ้งให้ สชป. 1 – 17 ทราบ ดังนี้
1) งบซ่อมแซมอุทกภัย โครงการชลประทานที่เกิดความเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกา จนถึง
พายุโซนร้อนตาลัส ได้มอบหมายให้ ผส.บอ. ตรวจสอบโครงการ ทั้งนี้ จึงขอให้ สชป. 1 – 17 ตรวจสอบรายการและ
ยืนยันกับ ผส.บอ
2) งบอุทกภัยเครื่องกว้านบานระบาย อีกประมาณเดือนกว่าน้าจะหลาก ได้สั่งการให้ สชป. 1 – 17
ตรวจสอบเครื่องกว้านบานระบายที่ไม่สามารถควบคุมน้าได้ โดยให้แจ้ง ผส.บอ. ทั้งนี้ สชป.8 ได้ส่งข้อมูลมาแล้ว วงเงิน
จานวน 100 ล้านบาท ขอให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง เนื่องจากวงเงินค่อนข้างสูง โดยให้แจ้งกลับมาภายในสัปดาห์นี้

/ มติที่ประชุม …

๑๐
มติที่ประชุม รับทราบ และขอให้ดาเนินการ ดังนี้
1. การแต่งตั้งบุคคลภายนอกร่วมเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ กรมพิจารณาแล้วเห็นควรให้แต่งตั้งเป็น
ผู้สังเกตการณ์
2. งบซ่อมแซมอุทกภัย ให้ ผส.ชป.1 – 17 ตรวจสอบรายการและยืนยันกับ ผส.บอ.
3. งบอุทกภัยเครื่องกว้านบานระบาย ให้ ผส.ชป.1 - 17 ตรวจสอบเครื่องกว้านบานระบายที่ไ ม่สามารถ
ควบคุมน้าได้ โดยแจ้งให้ ผส.บอ. ทราบ
เลิกประชุมเวลา

16.12 น.
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