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คูมือการดูแลกํากับงานที่ปรึกษาดานวิชาการ

สรุปสาระสําคัญจากมาตรฐานการศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาลุมน้ําและ
วางแผนโครงการพัฒนาแหลงน้ํา
รายละเอียดการควบคุมงานจางที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจสังคม
และเศรษฐศาสตรโครงการ
สาระเบื้องตนในการกํากับดูแลงานที่ปรึกษาดานวิชาการกรณี
ศึกษาวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) โครงการพัฒนาแหลงน้ํา
รายละเอียดการควบคุมงานดานประชาสัมพันธ
ตัวอยางเอกสารที่ฝายเลขาฯ ตองดําเนินงาน
บทบาทและหนาที่ของฝายเลขานุการและผูประสานงานโครงการ
ตัวอยางเงื่อนไขของสัญญา
เอกสาร ประการศกระทรวง ระเบียบปฏิบัติ คูมือที่เกี่ยวของ และแหลงขอมูล
พัฒนาการของเอกสาร
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บทที่ 1

บทนํา
1.1 ความเปนมา
สํานักบริหารโครงการมีภารกิจในการศึกษาวิเคราะหจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
แหลงน้ํ าและพื้นที่ชลประทานรวมถึงการหาวิ ธีการปองกันและบรรเทาอุทกภัย เพื่อใหประสบ
ความสําเร็จตามภารกิจดังกลาว สํานักบริหารโครงการจึงไดดาํ เนินการศึกษา ทัง้ โดยดําเนินการศึกษา
เอง และการวาจางบริษัทที่ปรึกษา และ/หรือสถาบันการศึกษา ตามความเหมาะสมของโครงการ
อยางไรก็ตาม เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายจํากัดจํานวนขาราชการ ประกอบกับปริมาณงานที่มีมากขึ้น
รวมถึงความจําเปนตองใชผูเชี่ยวชาญที่หลากหลาย ประกอบกับความตองใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึง
ทํา ให มี ค วามจําเปนในการว า จางผู เชี่ ยวชาญหรือบริ ษั ท ที่ ป รึกษาหรื อ สถาบันการศึ ก ษา ดั ง นั้ น
เพื่อใหงานศึกษา ดําเนินการไปอยางมีประสิทธิภาพ สํานักบริหารโครงการจึงไดจัดทําคูมือการดูแล
กํากับงานที่ปรึกษาดานวิชาการ เพื่อใชเปนกรอบและแนวทางในการกํากับดูแลที่ปรึกษารวมถึงการ
บริหารสัญญาใหถูกตองตามหลักธรรมาภิบาลและระเบียบของทางราชการ
1.2 วัตถุประสงคของการดูแลกํากับงานที่ปรึกษาดานวิชาการ
วัตถุประสงคในการดูแลกํากับงานที่ปรึกษาดานวิชาการ เพื่อใหกรมชลประทานไดรับ
ผลงานจากที่ปรึกษาตรงตามสัญญา ทั้งทางดานเวลาในการสงมอบงาน ปริมาณงาน และคุณภาพงาน
โดยคํานึงถึงประโยชนตอทางราชการ และกรมชลประทานมากที่สุด
1.3 วัตถุประสงคของเอกสาร
เพื่อเปนแนวทางในการดูแลกํากับงานใหแกคณะกรรมการดูแลกํากับงานโดยเฉพาะฝาย
เลขาฯ ที่ปรึกษาดานวิชาการ ซึ่งมาจากหลายพื้นฐานความรู ตางสํานัก ตางหนวยงาน ใหมีรูปแบบ
และแนวทางการบริหารสัญญาที่ถูกตองและเปนไปในแนวทางเดียวกัน
1.4 เนื้อหาภายในเอกสาร
เนื้อหาภายในเอกสารฉบับนี้ประกอบดวย 3 บท ไดแก
บทที่ 1 กลาวถึงความเปนมา และวัตถุประสงค
บทที่ 2 กลาวถึงการบริหารสัญญา ทั้งนี้ การบริหารสัญญาที่ดีจะมีสวนชวยใหที่ปรึกษาทํางาน
ไดสําเร็จตามเวลาที่กําหนดในสัญญา
บทที่ 3 กลาวถึงการตรวจรับงาน ซึ่งประกอบดวย 2 สวนคือ การตรวจคุณภาพงาน
และการตรวจปริมาณงาน
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บทที่ 2

การบริหารสัญญา
2.1 โครงสรางการบริหารสัญญา
เมื่อกรม ไดอนุมัติใหมีการศึกษาแลว กรม (เสนอโดยสํานักบริหารโครงการ) จะแตงตั้ง
คณะกรรมการขึน้ 3 คณะ คือคณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษา (โดยวิธีคัดเลือก หรือโดยวิธีการ
ตกลง แลวแตกรณี) คณะกรรมการดูแลกํากับงานที่ปรึกษาดานวิชาการ และ คณะกรรมการตรวจรับ
งานเพื่ อ การเบิ ก จ า ย ภารกิ จ ของคณะกรรมการดู แ ลกํ า กั บ งานที่ ป รึ ก ษาด า นวิ ช าการ และ
คณะกรรมการตรวจรั บ งานเพื่ อ การเบิ ก จ า ย จะเริ่ ม เมื่ อ การดํ า เนิ น งานว า จ า งที่ ป รึ ก ษาโดย
คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษา เสร็จสิ้นภารกิจในการคัดเลือกที่ปรึกษา และไดมีการลงนาม
ในสัญญาจางที่ปรึกษาระหวางกรมชลประทานกับที่ปรึกษา แลว กองพัสดุจัดสงสําเนาสัญญาจาง
ใหแกกรรมการดูแลกํากับที่ปรึกษาทุกทาน เพื่อดําเนินการดูแลกํากับงานที่ปรึกษา ตอไป
2.2 เงือ่ นไขของสัญญา
กอนที่คณะกรรมการ จะเริ่มดําเนินการตามอํานาจหนาที่ที่รับผิดชอบ กรรมการแตละ
ทานจะตองทําความเขาใจกับเงื่อนไขของสัญญาใหชัดเจน ซี่งเงื่อนไขของสัญญาจะประกอบดวย
ประเด็นสําคัญ ดังนี้
2.2.1 ขอความทั่วไป
2.2.2 การเริ่มงาน การสิ้นสุดของงาน การเปลี่ยนแปลงแกไข และการบอกเลิกสัญญา
2.2.3 สิทธิและหนาที่ของที่ปรึกษา
2.2.4 ความรับผิดชอบของที่ปรึกษา
2.2.5 พันธะหนาที่ของผูวาจาง
2.2.6 คาจางของที่ปรึกษา
2.2.7 การชําระเงินใหที่ปรึกษา
2.2.8 เงินคาจางลวงหนา
แมวาขอความสวนใหญในเงื่อนไขของสัญญา ของสัญญาจางที่ปรึกษาแตละฉบับ จะ
ไมแตกตางกันมากนักก็ตาม แตก็ตองใหความสนใจในรายละเอียดของแตละโครงการ เพื่อปองกัน
ความผิดพลาดทีอ่ าจเกิดขึน้ ในการบริหารสัญญา
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2.3 บทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการ
2.2.1 คณะกรรมการดูแลกํากับงานที่ปรึกษาดานวิชาการ
มีหนาที่ กํา กับดูแลงานดานวิชาการ โดยทําการศึกษา ตรวจสอบ ใหความเห็น /
ขอเสนอแนะ รวมทั้งใหความเห็นชอบตอแนวทางและรายงานการศึกษา ซึ่งเปนไปตามหลักวิชาการ
และขอบเขตของงานที่ระบุในสัญญา นอกจากนั้น กรรมการควรเขารวมประชุมเพื่อรับฟงคําชี้แจง
จากที่ปรึกษา รวมทั้งใหขอคิดเห็นตอการศึกษาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่ง การประชุมเพื่ อ
พิจารณารายงานการเริ่มงาน รายงานฉบับกลาง และรางรายงานฉบับสุดทาย
2.2.2 คณะกรรมการตรวจรับงานเพือ่ การเบิกจายเงิน
มีหนาที่รายงานผลงานของที่ปรึกษาและเบิกจายคาวาจางตามมติที่ประชุมของ
คณะกรรมการดูแลกํากับฯ งานที่ปรึกษาดานวิชาการ โดยใหเปนไปตามสัญญา
งานที่เปนภารกิจที่จะตองตรวจสอบมี 2 ประเภท คือ งานตรวจรายงานการศึกษา และ
งานตรวจผลงานในสวนที่เบิกคืนได ในสวนของรายงานการศึกษาแตละโครงการจะมีประเภทของ
รายงานคลายคลึงกัน สวนใหญ ไดแก รายงานเริ่มงาน รายงานความกาวหนา รายงานฉบับกลาง ราง
รายงานฉบั บ สุ ด ท า ย และรายงานฉบั บ สุ ด ท า ย และงานในส ว นที่ เ บิ ก คื น ได เป น รายงานเพื่ อ
สนับสนุนการศึกษาไดแก งานสํารวจสภาพภูมิประเทศ ธรณีวิทยา และปถพี วิทยา งานสํารวจ
ทางดานเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดลอม งานประชาสัมพันธและงานดานการมีสวนรวม เปนตน
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เริ่มดําเนินงานศึกษา
เมื่อเริ่มโครงการ เลขาจะเชิญคณะกรรมและที่ปรึกษาประชุมเพื่อ
- ทําความเขาใจในสัญญา ขอบเขตงาน งวดงาน งวดเงิน
- ทําความเขาใจกับที่ปรึกษา ภารกิจ และแนวทางในการดําเนินงาน
- ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นในระหวางการเจรจาตอรอง
เมื่ อที่ป รึกษาส ง รายงานเริ่ ม งาน คณะกรรมการฯจะประชุ ม เพื่ อ
พิจารณา เนื้อหาจะเปนการทบทวนแผนการดําเนินการตามสัญญา
ประกอบกับเงื่อนไขเพิ่มเติมระหวางการเจรจาตอรอง รวมทั้งการ
เพิ่มรายละเอียดตางๆที่ยังไมชัดเจน

ประชุมชี้แจงปฐมนิเทศ
โครงการ
เอกสารสมบูรณ

ไมใช

ปรับปรุงแกไข

ใช
รายงานความกาวหนา ตรวจสอบปริมาณงาน และคุณภาพงาน เพื่อ
การเบิกจาย การปรับปรุงแกไขดําเนินงานในรายงานฉบับถัดไป

จัดประชุมกลุม ยอยเฉพาะ
ประเด็น

รายงานฉบับกลาง ตรวจสอบปริมาณงาน และคุณภาพงาน เพื่อ
การเบิกจาย การปรับปรุงแกไขตางๆ ตองสมบูรณ
เสมอรางรายงานฯ
ตอผูบ ริหารกรมฯ

จัดประชุมชี้แจงใน
พืน้ ทีโ่ ครงการฯ

ไมใช
เอกสารสมบูรณ

ใช
รายงานความกาวหนา และรางรายงานฉบับสุดทาย
ตรวจสอบ ปริมาณงานและคุณภาพงาน

จัดประชุมกลุมยอย

รายงานฉบับสุดทาย ตรวจสอบปริมาณงาน คุณภาพ
งาน และแกไขใหสมบูรณ

เสมอรางรายงานฯ
ตอผูบ ริหารกรมฯ

ประชุมชี้แจง
ปจฉิมนิเทศ

เอกสารสมบูรณ

ใช
สิน้ สุดภารกิจ
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2.4 การเริ่มงานโครงการ
เมื่อเริ่มการบริหารสัญญาจางของโครงการ ฝายเลขาฯ ดําเนินการ ดังนี้
2.4.1 ประสานกับงานพัสดุเพื่อสงมอบสัญญาฯ ใหแกคณะกรรมการดูแลกํากับฯ เพื่อ
ใชประกอบการกํากับที่ปรึกษาไปตลอดการปฏิบัติงาน
2.4.2 ประสานกับที่ปรึกษา เพื่อกําหนดวันเริ่มปฏิบัติงานภายในเวลา 30 วัน นับตั้งแต
วันลงนามในสัญญา (ตามทีก่ าํ หนดในสัญญา)โดยใหผูวาจางมีหนังสือแจงใหที่ปรึกษาทราบ
2.4.3 แจงวันเริ่มปฏิบัติงานใหกองพัสดุทราบพรอมวันสิน้ สุดสัญญา
2.4.4 กํ า หนดการประชุ ม ครั้ ง ที่ 1 เชิ ญ ประชุ ม คณะกรรมการดู แ ลกํ า กั บ ฯ และที
ปรึกษาเพื่อเริ่มการดําเนินงาน เนื้อหาในการประชุม เปนการทําความเขาใจใหตรงกันในสัญญา
ขอบเขตงาน งวดงาน งวดเงิ น ทํ า ความเข า ใจกั บ ที่ ป รึ ก ษาในภารกิ จ และแนวทางในการ
ดําเนินงาน ตลอดจนการตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมตางๆ ที่คณะกรรมการจางฯ ไดเจรจาเพิ่มเติม
กับที่ปรึกษาในขั้นตอนการจาง โดยฝายเลขานุการจะจัดทําหนังสืออยางเปนทางการตามตัวอยาง
หนังสือเชิญประชุม และหนังสือแจงที่ปรึกษาเขาปฏิบัติงาน แสดงในภาคผนวก จ. ทั้งที่ในการ
นําเสนอฝายเลขาฯ จะตองนําเสนอโดย Power Point Presentation
2.5 รายงานเริ่มงาน
เนื้อหาในรายงานเปนการทบทวนขอเสนอทางวิชาการโดยเพิ่มเติมรายละเอียดในสวนที่
ยังไมชัดเจนใหชัดเจนมากขึ้น และเพิ่มเติมในสวนที่ไดมีการเจรจาตอรองที่มีผลใหเนื้องานแตกตาง
ไปจากขอเสนอเดิม จะตองนําเสนอเปาหมาย ขอบเขต วิธีการ และแผนการดําเนินงานของบุคลากรที่
รับผิดชอบเปนรายสาขาอยางละเอียด โดยผูเชี่ยวชาญในแตละดานดวยตัวเอง ซึ่งหัวหนาโครงการ
ตองแสดงความสัมพันธในแตละดานใหชัดเจน
รายงานฉบับนี้เปนรายงานที่มีความสําคัญมาก เนื่องจากจะเปนเอกสารที่ใชในการดูแล
กํากับที่ปรึกษาไปตลอดการดําเนินงานโครงการ ควบคูกับสัญญา ดังนั้น เอกสารฉบับนี้จึงตองไดรับ
การแกไข ใหมีความสมบูรณที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่ง แผนการดําเนินงาน หากไมชัดเจนจะทําใหการ
ดูแลกํากับที่ปรึกษาทําไดยาก และอาจมีปญหาเรื่องปริมาณงานที่จะตองดําเนินการใหเสร็จในแตละ
งวดงาน ควรแบงงานที่ใชเวลาในการดําเนินการหลายงวดงานใหเปนงานเล็กลง และทําแผนการ
ดําเนินการใหชดั เจน ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหการดําเนินงานแลวเสร็จภายในงวดการเบิกเงินแตละงวด
2.6 รายงานความกาวหนา
รายงานความกาวหนาเปนรายงานที่ที่ปรึกษาแจงใหคณะกรรมการดูแลกํากับฯ ทราบ
ความกาวหนาของผลการปฏิบัติงานเปนระยะๆ ซึ่งควรเปนไปตามแผนการดําเนินงานที่กําหนดไว
ในสัญญาจางที่ปรึกษา รายงานฉบับนี้เปนรายงานแจงเพื่อทราบ เนื้อหาในรายงานเปนการแจงให
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คณะกรรมการฯ ทราบถึงผลงานที่ที่ปรึกษาไดดําเนินการแตละดานในงวดงานนั้นๆ รวมทั้งแจ ง
ป ญ หา อุ ป สรรค และความเห็ น ในการแก ไ ขป ญ หาอุ ป สรรคของการดํ า เนิ น งาน และสรุ ป
ความกาวหนาของกิจกรรมของผูเชี่ยวชาญแตละราย คณะกรรมการดูแลกํากับฯจะพิจารณาปริมาณ
งาน และคุณภาพงานวามีความเหมาะสม สมควรจายคาจางใหแกที่ปรึกษาหรือไม สวนขอคิดเห็น
รวมทั้งการแกไขตางๆ ใหดําเนินการในรายงานฉบับถัดไป
2.7 รายงานฉบับกลาง
รายงานฉบับกลางเปนรายงานหลักที่มีความสําคัญ เนื้อหาในรายงานเปนรายละเอียด
ของงานที่ไดดําเนินการมาทั้งหมด โดยนําเสนอแนวทางเลือกของการพัฒนาแหลงน้ําและสามารถได
ข อ สรุ ป แนวทางเลื อ กในรายงานฉบั บ นี้ แ ละนํ า เสนอโครงการ / กลุ ม โครงการที่ ไ ด จั ด ลํ า ดั บ
ความสําคัญ เนื่องจากรายงานฉบับนี้มีเนื้อหามาก สามารถนําไปใชงานไดในระดับหนึ่ง และเปน
ผลงานในการเบิกเงินงวดใหญ ดังนั้น การตรวจรับงานนอกจากจะตองตรวจสอบทั้งปริมาณงานและ
คุณภาพงานแลวยังตองแกไขขอบกพรองตางๆใหสมบูรณกอนจึงจะจัดพิมพรายงาน และเบิกเงินได
2.8 รางรายงานฉบับสุดทาย
รางรายงานฉบับสุดทายจะตองมีเนื้อหาครบพรอมปดโครงการได คณะกรรมการดูแล
กํากับฯ มีหนาที่ตรวจสอบผลงานทั้งหมดใหเปนไปตามสัญญา และมีคุณภาพดี การใหขอคิดเห็น
ตางๆ สําหรับรายงานฉบับนี้ควรพิจารณาโดยรอบคอบ และสมบูรณในคราวเดียว เวนแตในกรณีที่
ผลงานของที่ ป รึ ก ษายั ง ไม มี คุ ณ ภาพเพี ย งพอ จนไม ส ามารถให ข อ คิ ด เห็นที่ ส มบูรณ ไ ด ในกรณี
ดังกลาว คณะกรรมการดูแลกํากับฯ อาจพิจารณาไมรับรางรายงาน
2.9 รายงานฉบับสุดทาย
รายงานฉบับสุดทายเปนรายงานที่แกไขจากรางรายงานฉบับสุดทาย คณะกรรมการดูแล
กํากับฯควรพิจารณาวาที่ปรึกษาไดแกไขรายงานตามที่คณะกรรมการดูแลกํากับฯไดใหขอคิดเห็นไว
ครบถวนแลวหรือไม และตรวจสอบผลงานที่ที่ปรึกษาจะตองสงมอบตอกรมฯ ทั้งหมดโดยรอบคอบ
อีกครั้งหนึ่ง ในสวนของที่ปรึกษานอกจากการปรับปรุงรายงานตามขอคิดเห็นของคณะกรรมการดูแล
กํากับฯ แลว ควรทํารายงานสรุปการปรับปรุงรายงานดวย เนื้อหาในเอกสารนี้เปนการสรุปขอคิดเห็น
ของคณะกรรมการดูแลกํากับฯ และสรุปการแกไขรายงานตามขอคิดเห็นนั้น
2.10 การประชุม
เมื่อที่ปรึกษาไดสงรายงานตามงวดงานแลว ฝายเลขาฯ จะดําเนินการใหมีการประชุม
คณะกรรมการดูแลกํากับฯ เพื่อพิจารณารายงานดังกลาว โดยดําเนินการดังนี้
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2.10.1ฝ า ยเลขาฯ ตรวจสอบรายงานฯในเบื้ อ งต น ว า เนื้ อ หาหลั ก ถู ก ต อ งตามสั ญ ญา
หรือไม หากเนื้อหาหลักไมถูกตองตามสัญญาใหฝายเลขาฯ มีหนังสือสงรายงานคืนที่ปรึกษาพรอม
เหตุผล หากนื้อหาหลักถูกตองตามสัญญา ใหฝายเลขาฯมีหนังสือเชิญประชุมพรอมนําสงรายงานของ
ที่ปรึกษาใหแกคณะกรรมการดูแลกํากับฯภายในระยะเวลา 3 วันทําการ นับจากวันที่ไดรับรายงานฯ
การกําหนดวันประชุมใหฝายเลขาฯประสานกับประธานฯ เพื่อ กําหนดวันประชุมภายใน 10 วันทําการ
นับจากวันที่ไดรบั รายงานฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ประกอบดวย 5 ระเบียบวาระ ใชเปนมาตรฐาน
ดังนี้
วาระที่ 1 ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที.่ ...../........ ลงวันที.่ ..................
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ 4 เพื่อพิจารณา
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถามี)
2.10.2กอนการประชุม 1 วัน ใหฝายเลขาฯ ตรวจองคประชุมโดยโทรฯถามและสง SMS
แจงเตือนคณะกรรมการดูแลกํากับฯ ทุกทานวาองคประชุมครบหรือไม
2.10.3ฝายเลขาฯ รวบรวมขอคิดเห็นจากคณะกรรมการดูแลกํากับฯ และรายงานต อ
ประธานลวงหนาอยางนอย 1 วัน เพือ่ กําหนดประเด็นหลักการประชุม
2.10.4 การประชุมจะตองมีคณะกรรมการดูแลกํากับฯ เขารวมประชุมครบองคประชุม คือ
กึง่ หนึง่ ของคณะกรรมการดูแลกํากับฯ ทัง้ หมด หากองคประชุมไมครบใหถือเปนการประชุมกลุม
ยอย ผลจากการประชุมจะตองมีขอ สรุปในประเด็นสําคัญคือ ผลงานของทีป่ รึกษาเปนไปตามแผน
หรือไม ปริมาณงาน และคุณภาพงานเปนไปตามสัญญา และมาตรฐานหรือไม คณะกรรมการดูแล
กํากั บฯ มีมติ รับรองรายงาน/ผลงานของที่ปรึกษาหรื อไม โดยมติ ที่ประชุมเปนกึ่ งหนึ่ งของ
คณะกรรมการดูแลกํากับฯ ทั้งหมด หากกรรมการทานใดมีขอคิดเห็น/เสนอแนะเพิ่มเติม ใหสง
ขอคิดเห็นมาที่ฝายเลขาฯ ภายใน 3 วันทําการนับจากวันประชุมฯ เพื่อฝายเลขาฯ พิจารณาและ
แจงที่ปรึกษาตอไป
2.10.5การประชุมพิจารณารายงานหากคณะกรรมการดูแลกํากับฯ ไมสามารถเขารวม
ประชุ ม ได ข อให ส ง ขอคิ ด เห็ น ให ฝ า ยเลขาฯ ทราบเพื่ อ ประกอบการประชุ ม อาจส ง ก อ นวั น
ประชุมหรือวันประชุมก็ได
2.10.6การประชุมพิจารณารายงานฉบับสําคัญ ซึ่งไดแก รายงานเริ่มงาน , รายงานฉบับ
กลาง , รายงานฉบับสุดทาย และรายงานฉบับสุดทาย ใหนับองคประชุมของที่ปรึกษาดวย โดย
บุ ค ลากรหลั ก ตามสั ญ ญาต อ งเข า ร ว มประชุ ม อย า งน อ ยกึ่ ง หนึ่ ง ของบุ ค ลากรหลั ก ทั้ ง หมด
ผูจัดการโครงการตองนําเสนอภาพรวมของการศึกษาดวยตนเอง ผูเชี่ยวชาญและบุคลากรหลัก
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ตองนําเสนอผลการศึกษาที่สําคัญดวยตัวเอง หากไมสามารถประชุมไดใหแจงเหตุผลเปนลาย
ลักษณอักษรตอประธานคณะกรรมการดูแลกํากับฯ และใหนับผูแทนเปนองคประชุมดวย
2.10.7 ภายหลังจากการประชุมฝายเลขาฯ จะประสานกับที่ปรึกษาเพื่อจัดทํารายงานการ
ประชุมและเรื่องสืบเนื่องที่ยังไมลงนาม เสนอตอคณะกรรมการดูแลกํากับฯ ภายในเวลา 5 วันทํา
การ นับจากวันประชุม พรอมแนบแบบฟอรมเพื่อใหคณะกรรมการดูแลกํากับฯ พิจารณาตรวจสอบ
และตอบกลับ ภายใน 5 วันทําการ นับจากวันที่ไดรับรายงานการประชุม ทั้งนี้ขอใหระบุวันที่สง
ขอคิดเห็นมายังฝายเลขาฯ ดวย หากฝายเลขาฯ ไมไดรับการตอบกลับ ถือวากรรมการดูแลกํากับฯ
ไมมีขอแกไขรายงานการประชุม
2.11 การเบิกเงิน
หลังจากที่คณะกรรมการดูแลกํากับฯไดพิจารณารายงานของที่ปรึกษาฯ และมีมติรับรอง
ผลการดําเนินงานของที่ปรึกษาแลว ที่ปรึกษาจะเสนอใบแจงหนี้มายังฝายเลขาฯ และฝายเลขาฯ
จะดําเนินการจัดทําเอกสารประกอบการเบิกจาย พรอมแนบรายงานการประชุมที่ระบุมติประชุม
ของคณะกรรมการดูแลกํากับฯใหคณะกรรมการ ตรวจรับฯ เพื่อดําเนินการขออนุมัติการเบิกจาย
ตอไป
2.12 การเปลี่ยนแปลงแกไขสัญญา
ในระหวางการดําเนินการโครงการอาจมีความจําเปนตองปรับแปรสัญญาในบางเรื่อง
เพือ่ ใหการดําเนินงานเปนประโยชนตอ โครงการมากทีส่ ดุ
โดยทั่วไปสาเหตุที่จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงแกไขสัญญาไดแก
2.12.1 ขอบเขตการดําเนินงาน
2.12.2 กําหนดการใชบุคลากร (Manning Schedules)
2.12.3 แผนการดําเนินงาน
2.12.4 การเปลี่ยนตัวบุคลากร
2.12.5 การเปลีย่ นแปลงปริมาณแรงงาน เชน ขอเพิ่มปริมาณแรงงานสําหรับบุคลากรบางคน
2.12.6 การจัดซื้อวัสดุและอุปกรณเพิ่มเติมหรือขอแกไขรายการ
2.12.7 การตออายุสัญญา
อยางไรก็ตาม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาของทางราชการในทางปฏิบัติมีขั้นตอนมากและ
เปนอุปสรรคในการดําเนินงาน ดังนัน้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอย (อาทิ ในประเด็น 2.12.12.12.3) จะไมดําเนินการแกไขสัญญา แตใหนําเสนอคณะกรรมการดูแลกํากับฯ เพื่อขอความเห็นชอบ
และบันทึกเปนหลักฐานไวในรายงานการประชุม การเปลี่ยนแปลงแกไขสัญญาจะดําเนินการในกรณีที่มี
การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญ เชน การตออายุสัญญา เปนตน
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เหตุผลที่มักใชประกอบการเปลี่ยนแปลงแกไขสัญญาไดแก
(1) มีขอมูลมากขึ้น ซึ่งมีผลตอกรอบแนวคิดของโครงการ หรือแผนการดําเนินงาน ปริมาณ
แรงงาน สําหรับผูเชี่ยวชาญบางดาน
(2) งบดําเนินงานไมเพียงพอ หรือความตองการใชงบทีเ่ หลือ เพือ่ เพิม่ ปริมาณงาน
(3) ความจําเปนทีจ่ าํ ตองลดหรือขยายขอบเขตของการดําเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงแกไขสัญญา อาจถูกริเริ่มหนวยงานหรือที่ปรึกษาก็ได แตทั้งสองฝายจะตองเห็น
พองตองกันในเหตุผลหรือความจําเปนทีจ่ ะตองมีการเปลีย่ นแปลงแกไขสัญญา
ที่ปรึกษาจะทําหนังสือถึงคณะกรรมการดูแลกํากับฯ เพื่อขอปรับแปรสัญญา โดยหนังสือดังกลาว
จะตองใหเหตุผลหรือความจําเปนในการเปลี่ยนแปลงแกไขสัญญา และจัดทําโครงรางคาใชจายใหม
เปรียบเทียบกับโครงรางคาใชจายเดิมในสัญญาวาจางฯ
คณะกรรมการดู แ ลกํ า กั บ ฯจะพิ จ ารณาทบทวนหนั ง สื อ ดั ง กล า ว หากเห็ น ด ว ยจะแจ ง ให
คณะกรรมการดูแลกํากับฯ ตรวจรับงานทราบเพื่อขอความเห็นชอบในการปรับแปรสัญญาดังกลาวตาม
ขอเสนอของทีป่ รึกษากอนเสนอกรมอนุมตั ติ อ ไป
2.13

การปดโครงการ
เมื่ อ ที่ ป รึ ก ษาดํ า เนิ น งานแล ว เสร็ จ ในทุ ก ขั้ น ตอน ที่ ป รึ ก ษาจะมี ห นั ง สื อ แจ ง มายั ง
คณะกรรมการดูแลกํากับฯ ผานฝายเลขาฯ สรุปผลการดําเนินงาน พรอมแสดงหลักฐานการสงมอบงาน
ตามสัญญาและขอปดโครงการ โดยการแจงปดโครงการนี้ถือเปนวิธีปฏิบัติซึ่งควรดําเนินการใหแลวเสร็จ
และเสนอภายในอายุสัญญา
2.14 เรือ่ งอืน่ ๆ
2.14.1 การประชุ ม นั ด แรกควรให มี ก ารแบ ง หน า ที่ ใ ห ค ณะกรรมการดู แ ลกํ า กั บ ฯ
รับผิดชอบตามความเหมาะสมใหชัดเจน
2.14.2 หากมีการประชุมผูบริหารกรมชลประทาน คณะกรรมการดูแลกํากับฯ จะเปนผู
นําเสนอผูบ ริหารกรมฯ
2.14.3 เลขาฯ ตองตรวจสอบปญหาอุปสรรคตลอดเวลาและเรงแกไข เชน ปญหาการขอ
อนุกรรมการเขาวิจยั กับกรมอุทยานสัตวปาและพันธุพืช และปญหามวลชนไมยอมรับโครงการ
2.14.4 การออกหนังสือแจงเตือนระยะเวลาสงมอบงาน
- แจงเตือนลวงหนา 7 วัน กอนสงมอบรายงาน ลงนามโดยฝายเลขาฯ
- แจงเรงรัดงานหลังเกินกําหนด 7 วัน ลงนามโดยฝายเลขาฯ
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- แจงเรงรัดงานหลังเกินกําหนด 15 วัน ลงนามโดยประธานคณะกรรมการดูแล
กํากับฯ
- แจงเรงรัดงานหลังเกินกําหนด 30 วัน ลงนามโดยประธานคณะกรรมการดูแล
กํากับฯ และเสนอกรมฯเพือ่ ทราบ
2.14.5 การประชุมระดับจังหวัดที่มีผูวาราชการจังหวัดหรือผูแทนเปนประธาน เชน
ปฐมนิเทศโครงการ, ปจฉิมนิเทศโครงการ ใหกรมฯเปนผู ลงนามเชิญ
2.14.6 หากที่ ป รึ ก ษาออกสํ า รวจภาคสนามให เ ลขาฯ แจ ง ให สชป. และโครงการ
ชลประทานจังหวัดในพื้นที่ทราบทุกครั้ง และใหคณะกรรมการดูแลกํากับฯ ที่เกี่ยวของหรือฝายเลขาฯ
รวมออกสนามกับที่ ปรึกษาดวย การเบิกจายของคณะกรรมการดูแลกํากับฯให ฝายเลขาฯ ตรวจสอบ
เงื่อนไขกับสํานักบริหารโครงการ เปนครัง้ ๆ ไป
2.14.7 เมื่ อ ที่ ป รึ ก ษาออกสํ า รวจภาคสนามแล ว ให ที่ ป รึ ก ษาส ง ผลสํ า รวจให
คณะกรรมการดูแลกํากับฯ ตรวจสอบเพื่อ เห็นชอบผลการสํารวจเสียกอน จึงจะใหที่ปรึกษาเบิกเงินสวน
ที่เบิกคืนได
2.14.8 ฝายเลขาฯ แจงใหที่ปรึกษาทําเว็บไซดโครงการที่ดําเนินการโดยใหเชื่อมขอมูล
กับ Web สํานัก เพื่อทราบความเคลื่อนไหวหรือขอมูลที่เปนประโยชน อนึ่งคณะกรรมการดูแลกํากับฯ
หรือผูสนใจทั่วไปสามารถเปดเว็บไซด สํานักบริหารโครงการและเขาดูขอมูลที่กําลังศึกษาได

- 10 -

กันยายน 2553

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/

สํานักบริหารโครงการ

คูมือการดูแลกํากับงานที่ปรึกษาดานวิชาการ

ทีป่ รึกษาฯสงรายงานการศึกษา

ฝายเลขานุการ
-หารือประธานเพือ่ กําหนดวันประชุมภายใน 10 วันทําการ
-รางหนังสือนําสงรายงานใหคณะกรรมการดูแลกํากับฯ
ภายใน 3 วันทําการ
-เตรียมประเด็นและมติทก่ี รรมการตองตัดสินใจ

กรรมการดูแลกํากับฯ
-พิจารณาเนือ้ หาสาระของรายงาน ผลงานเพียงพอ
เหมาะสมหรือไม ทัง้ ในดานปริมาณของเนือ้ งานและ
คุณภาพของงาน วิธกี ารทีท่ ป่ี รึกษาใชในการแกไขปญหา
อุปสรรค (หากมี) เหมาะสมหรือไม

ประชุมพิจารณารายงาน รวมกับคณะกรรมการดูแลกํากับฯ และทีป่ รึกษา
-ทีป่ รึกษานําเสนอผลการดําเนินงาน เทียบกับแผน
-ทีป่ ระชุมพิจารณางาน หากชากวาแผน สอบถามถึงสาเหตุของความลาชา
และผลกระทบตองานในขัน้ ตอนตอไป
-พิจารณาปริมาณเนือ้ งาน และคุณภาพเปนไปตามขอเสนอทางวิชาการ และ
มาตรฐานหรือไม และสมควรเบิกจายเงินไดหรือไม

ไม

ฝายเลขานุการ
-จัดทํารายงานการประชุม
ภายในเวลา 5 วันทําการ
- แจงผลการพิจารณาของ
กรรมการใหทป่ี รึกษา
ทราบภายใน 1-2 สัปดาห
หลังจากไดรบั รายงานแต
ละครั้ง

ควรเบิกเงินได

ใช
ทีป่ รึกษาจัดทําใบแจงหนีส้ ง ใหกรมผานฝายเลขานุการ

ฝายเลขานุการ จัดทําใบเบิกแนบบันทึกการประชุมและใบแจงหนี้ใหกรรมการตรวจ
รับฯ พิจารณาปริมาณงานตามที่ระบุในสัญญา เสร็จแลว เสนอ ผส.บก. เพื่อลงนาม

สิน้ สุดภารกิจ

ภาพที่ 2 ผังการดําเนินงานของคณะกรรมการในการตรวจรับรายงาน
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บทที่ 3

การตรวจรับผลงานการศึกษา
การตรวจรับผลงานการศึกษาของที่ปรึกษาจะตรวจ 2 ประเด็น คือ ตรวจปริมาณงานว า
ครบถวนตามที่กําหนดไวในสัญญาสําหรับงวดงานนั้นๆ หรือไม และตรวจคุณภาพของงานที่ไดดําเนินการ
วามีความเหมาะสมหรือไม
3.1 การตรวจปริมาณงาน
การตรวจปริมาณงานใหตรวจสอบโดยยึดแผนการดําเนินงาน (Bar chart) ของที่ปรึกษาที่
เสนอในรายงานเริ่มงาน และข อเสนอทางดานเทคนิค เปนหลัก โดยทั่ วไปแลว แผนการดําเนิน งาน
ดังกลาวจะถูกนําเสนอเปนสวนหนึ่งของขอเสนอทางดานเทคนิค ซึ่งเปนสวนหนึ่งของสัญญา การตรวจ
ปริ ม าณงานจะสามารถทํ า ได ง า ยหากที่ป รึ ก ษาวางแผนการดํ า เนิ น งานมาเปนอย า งดี อย า งไรก็ ต าม
เนื่องจากขอจํากัดทางดานเวลาทําใหแผนการดําเนินงานของที่ปรึกษาในขอเสนอทางดานเทคนิคมักจะมี
รายละเอียดไมเพียงพอ ดังนั้น เพื่อใหการตรวจงานของคณะกรรมการฯ สามารถดําเนินการไดโดยงาย
ในขั้นรายงานเริ่มงาน คณะกรรมการควรใหที่ปรึกษาเพิ่มเติมรายละเอียดในแผนดําเนินงานใหเหมาะสม
กับงวดงานงวดเงิน โดยการเพิ่มรายละเอียดของชิ้นงานที่ใชเวลาในการดําเนินงานมากกวา 1 งวดงาน ให
เปนงานชิ้นเล็กที่สัมพันธกับแตละงวดเงิน
เพื่อใหเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น จะยกตัวอยาง โครงการปรับปรุงและจัดการน้ําแบบมีสวนรวม
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีแผนการดําเนินงานดังแสดงในรูปที่ 3-1
ตัวอยางแผนการดําเนินงานของที่ปรึกษา จะเห็นไดวาในกรณีที่จะตรวจรายงานความกาวหนา สมมติให
เปนฉบับที่ 2 มีปริมาณงานทีจ่ ะตองปรากฏดังนี้
งานที่จะตองเสร็จโดยสมบูรณไดแก งานในรายการที่
1.1 การศึกษาทบทวนโครงการสงน้ําทามะกา
1.2.1 การรวบรวมขอมูลที่มีอยูเดิม
1.3.2 การศึกษาดานการระบายน้ํา และการคํานวณสัมประสิทธิ์การระบายน้ํา
1.4.1 การระบุประเด็นปญหา
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งานที่จะตองเสร็จบางสวนไดแกงานในรายการที่
1.2.2 การสํารวจและวิเคราะหขอมูลภาคสนามเพิ่มเติม
1.3.1 การศึกษาดานอุตุ-อุทกวิทยา
1.3.3 การศึกษาดานน้ําใตดินและคุณภาพน้ําใตดิน
1.3.4 การศึกษาดานทรัพยากรดินและการใชที่ดิน
1.3.5 การศึกษาดานการพัฒนาดานการเกษตร
1.3.6 การศึกษาดานประชากร สภาพเศรษฐกิจสังคม และทัศนคติ
1.3.7 การศึกษาดานความตองการใชน้ําดานตางๆ
1.3.8 การตรวจวัดและวิเคราะหเพื่อประเมินฝนใชการในแปลงตัวอยาง
1.3.9 การตรวจวัดและวิเคราะหเพื่อประเมินน้ําชลประทานที่สงจริง
1.3.10 การศึกษาและสํารวจสภาพทางกายภาพและการใชงานของอาคารชลประทาน
1.4.2 การประเมินผลตอการบริหารจัดการ
1.6.1 การวิเคราะหเพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
1.7.1 การจัดทําระบบฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการบริหารจัดการน้ํา
3.
การมีสวนรวมและการประชาสัมพันธโครงการ
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3.2 การตรวจคุณภาพงาน
การตรวจคุณภาพของงานใหตรวจสอบใหเปนไปตามสัญญาประกอบกับมาตรฐานของ
สํานักบริหารโครงการไดแก
งานศึกษาดานแผนพัฒนาลุมน้ํา และแผนโครงการพัฒนาแหลงน้ํา ควบคุมคุณาพตาม ภาคผนวก ก.
สรุปสาระสําคัญจากมาตรฐานการศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาลุมน้ํา
และวางแผนโครงการพัฒนาแหลงน้ํา
ประกอบกับเอกสารแนบที่ 1 มาตรฐานการศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาลุมน้ําและวางแผนโครงการพัฒนาแหลง
น้าํ
งานศึกษาดานเศรษฐกิจสังคม และการวิเคราะหโครงการ ควบคุมคุณภาพตามภาคผนวก ข.
รายละเอียดการควบคุมงานจางที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจสังคมและเศรษฐศาสตรโครงการ
งานศึกษาดานสิ่งแวดลอมควบคุมคุณภาพตามภาคผนวก ค. สาระเบื้องตนในการกํากับดูแลงานที่
ปรึกษาดานวิชาการ กรณีศึกษาวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) โครงการพัฒนาแหลงน้ํา ประกอบกับ
เอกสารแนบที่ 2 แนวทางการกํากับดูแลงานที่ปรึกษาดานวิชาการ การศึกษาวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการพัฒนาแหลงน้ํา
งานศึกษาดานการประชาสัมพันธ สาระเบื้องตนตามภาคผนวก ง. รายละเอียดการควบคุมงานดาน
ประชาสัมพันธ อยางไรก็ตาม การประชาสัมพันธ ตลอดจนการมีสวนรวมของภาคราชการตางๆและ
ประชาชนไมสามารถกําหนดเปนวิธีการที่แนนอนได ทั้งนี้ควรมีการทบทวนสถานการณ และมีการปรับแผน
ใหเหมาะสมกับสถานการณตลอดเวลา
ตัวอยางเอกสารตางๆที่ฝายเลขาตองดําเนินงานในการกํากับที่ปรึกษาแสดงในภาคผนวก จ. ตัวอยาง
เอกสารที่ฝายเลขาฯตองดําเนินการ
โดยทั่วไปแลวที่ปรึกษามักจะมีผูประสานงานเพื่อปฏิบัติงานรวมกับฝายเลขาฯของคณะกรรมการ
ดูแลกํากับฯ แนวทางในการดําเนินงานของผูประสานงานโครงการแสดงในภาคผนวก ฉ. บทบาทหนาที่ของ
ผูประสานงาน
เพื่อใหเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น จะขอยกตัวอยางในกรณีตรวจสอบผลงานทางดานการศึกษาวิเคราะห
สภาพการเกิดอุทกภัยในพื้นที่โครงการ ของโครงการปรับปรุงและจัดการน้ําแบบมีสวนรวม โครงการสงน้ํา
และบํารุงรักษาทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ในขั้นแรกพิจารณาจากขอเสนอทางดานเทคนิค และรายงานเริ่มงาน ของโครงการปรับปรุงและ
จัดการน้ําแบบมีสวนรวม โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พบวามีการกําหนดวิธี
การศึกษาไวในหัวขอ 5.1.16 หนา 5-52 ซึ่งกําหนดไวดังแสดงในรูปที่ 3-2 ดังนี้
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รูปที่ 3-2 ตัวอยางขอเสนอทางดานเทคนิตโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาทามะกาฯ
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เปรียบเทียบกับขอกําหนดในการศึกษาระบบบรรเทาอุทกภัยซึ่งกําหนดไวในมาตรฐาน
การศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาลุมน้ําและโครงการพัฒนาแหลงน้ํา กําหนดไวในหัวขอที่ 4.4.4 หนา 4-9 และขอ
9 หนา 4-15 ของแอกสารแนบที่ 1 กําหนดใหทําการออกแบบอาคาร และศึกษาดวย Hydrodynamics model
ชนิด 1D และ 2D บนขอมูลแผนทีม่ าตราสวน 1:10,000 เสนชั้นความสูงชั้นละ 1 เมตร และรูปตัดลําน้าํ
จะเห็นไดวาในขอเสนอของที่ปรึกษานั้นไดเสนอใชแบบจําลอง HEC-RAS ซึ่งสามารถ
คํานวณแบบ Hydrodynamics model ชนิด 1D ได แตไมสามารถคํานวณแบบชนิด 2D ได และไมมีการเสนอ
งานสํารวจภูมิประเทศมาตราสวน 1:10,000 ตลอดจนงานสํารวจรูปตัดลําน้ํา ดังนั้นในการเจรจาตอรองกับที่
ปรึกษาในระหวางการดําเนินการจาง จึงเปนหนาที่ของคณะกรรมการวาจางฯ ที่จะตองตอรองกับที่ปรึกษาให
เพิ่มปริมาณงานในสวนที่ยังขาดอยู และในระหวางการดูแลกํากับที่ปรึกษา คณะกรรมการดูแลกํากับฯ จะตอง
ตรวจสอบรายงานเริ่มงานใหปรากฏปริมาณงานดังกลาว และตรวจสอบคุณภาพของงานใหเปนไปตามสัญญา
และมาตรฐานฯ
3.3

การนําเสนอรายงานสําคัญตอผูบริหารกรม
รายงานการศึ ก ษาที่ถือ วาเปนรายงานสําคั ญ ไดแก รายงานการเริ่ มงาน รายงานฉบั บ กลาง และ
รายงานฉบั บ ร า งสุ ด ท า ย โดย เนื้ อ หาสาระของรายงานการเริ่ ม งาน จะเป น การให ร ายละเอี ย ดของการ
ปฏิบัติงานที่จะทําไปจนสิ้นสุดโครงการ แผนการดําเนินงานโดยละเอียดและผลที่คาดหวังวาจะไดจากการ
ปฏิบัติงานตามแผนในแตละชวงเวลา
รายงานฉบับกลาง จะเปนรายละเอียดของผลงานที่ไดดําเนินการมาแลว เปรียบเทียบกับแผนการ
ดําเนินงานที่ไดเสนอไวในรายงานเริ่มงาน ซึ่งจะมีเนื้อหาที่สามารถนําไปใชงานไดในระดับหนึ่ง รวมทั้ง
เสนอแผนการดําเนินงานในชวงเวลาทีเ่ หลือของโครงการ
รายงานฉบั บ ร า งสุ ด ทา ย เป น รายละเอี ย ดของผลงานทั้ ง หมดของที่ ป รึ ก ษา หากมี ค วามถู ก ต อ ง
ครบถวน และตอบสนองวัตถุประสงคตางๆ ที่ไดตกลงไวทั้งในดานปริมาณและคุณภาพของงานแลว รายงาน
ฉบับรางสุดทาย ก็คือรายงานฉบับสมบูรณนั่นเอง
ฝายเลขานุการจะเปนผูประสานใหที่ปรึกษาไดนําเสนอผลการศึกษาโครงการ ใหผูบริหารกรมได
รับทราบ ตามลําดับของรายงาน โดยใหที่ปรึกษานําเสนอ และขอขอคิดเห็น เนนประเด็นที่มีนัยสําคัญในเชิง
นโยบาย หรือ การดําเนินงานของโครงการทีเ่ กี่ยวของกับหนวยงานอื่นๆ ภายนอก ปญหา อุปสรรค รวมทั้งขอ
ความเห็นในแนวทางการแกไขปญหา เปนตน
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ภาคผนวก ก
สรุปสาระสําคัญจากมาตรฐานการศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาลุมน้ํา
และวางแผนโครงการพัฒนาแหลงน้ํา
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การศึกษาแผนพัฒนาลุมน้ํา (Comprehensive study)
กลุมมาตรฐานวางโครงการ
เพื่อใหการศึกษาแผนพัฒนาลุมน้ําเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาลุมน้ํา
และโครงการพัฒนาแหลงน้ํา ของสํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน แนวทางในการศึกษา
อยางนอยประกอบดวยหัวขอ และระดับของการศึกษาดังนี้
มาตรฐานการศึกษาแผนพัฒนาลุมน้ํา (Comprehensive Study)
หัวขอ
1. สภาพทั่วไป

ระดับ
ทบทวนการศึกษาเดิม

2. สภาพเศรษฐกิจสังคม
3. สภาพปญหาดานตางๆ

ขอมูลที่มีทั้งหมด
ขอมูลที่มีทั้งหมด

4. สภาพปญหาดานน้ํา

ขอมูลที่มีทั้งหมด

5. สภาพการพัฒนาแหลงน้ํา ขอมูลที่มีทั้งหมด
6. แผนการพัฒนาที่เกี่ยวของ ขอมูลที่มีทั้งหมด
ขอมูลที่มีทั้งหมด
7. เปาหมายการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
8.เปาหมายในการพัฒนา
ทางดานการเกษตร
9.เปาหมายในการพัฒนา
ทางดานอุตสาหกรรม/
การทองเที่ยว
10. แผนการใชนาํ้

วิธี
รวบรวมขอมูลเพิ่มเติม (หากมี),
ดูงานภาคสนามเพิ่มเติม
สํารวจเพิ่มเติม
สํารวจเพิ่มเติม
การมีสว นรวม
สํารวจเพิม่ เติม
การมีสว นรวม
รวบรวมขอมูลเพิ่มเติม
รวบรวมขอมูลเพิ่มเติม,การมีสว นรวม
การมีสวนรวมกับหนวยงานอื่นและ

ขอมูลที่มีทั้งหมด

ประชาชน
การมีสว นรวม

ขอมูลที่มีทั้งหมด

การมีสว นรวม

ขอมูลที่มีทั้งหมด

แปลงเปาหมายดานตางๆเปนแผน
บูรณาการ
แปลงแผนบูรณาการเปนแผนการใชที่ดิน
แปลงแผนการใชที่ดินเปนแผนการใชนาํ้

11. ความตองการน้ํา

ปริมาณน้ํารายเดือน

ก-1

แปลงจากแผนการใชที่ดิน และแผน
การใชน้ํา
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มาตรฐานการศึกษาแผนพัฒนาลุมน้ํา (Comprehensive Study)
หัวขอ
ระดับ
12. ปริมาณน้ําตนทุน
ปริมาณน้ํารายเดือน
13. แนวทางในการแกไขการ Water Balance
ขาดแคลนน้ํา
14. ปญหาดานอุทกภัย
ตรวจสอบประวัติปญหา
น้ําทวม
15. แนวทางในการบรรเทา วิเคราะหแนวทางแกไข
เสนอทางเลือกที่ดีที่สุด
อุทกภัย
เสนอแนวทางในการปองกัน
16. ปญหาคุณภาพน้ํา
และแกไข

วิธี
HEC-4, Tank Model หรือเทียบเทา
HEC-3 หรือเทียบเทา
ดูงานภาคสนาม
การวิเคราะหดาน อุทกวิทยา
Hydrodynamic Model1Dและ2D
Flood Map

การศึกษาการจัดทํารายงานความเหมาะสม (Feasibility report)
เพื่อใหการศึกษาความเหมาะสมโครงการพัฒนาแหลงน้ําเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา
เพื่อวางแผนพัฒนาลุมน้ํา และโครงการพัฒนาแหลงน้ํา ของสํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน
แนวทางในการศึกษาอยางนอยประกอบดวยหัวขอ และระดับของการศึกษาดังนี้

มาตรฐานการศึกษาความเหมาะสม(Feasibility Study)
หัวขอ
1. การศึกษาเรื่องเดิม

ระดับ
ขอมูลที่มีทั้งหมด

วิธี

ทบทวนการศึกษาเดิม
รวบรวมขอมูลเพิ่มเติม
2. กําหนดที่ตั้งโครงการ บนแผนที่มาตราสวน 1:50,000 , ทบทวนการศึกษาเดิม
1:10,000, แผนที่ปาไม,แผนที่
ชั้นคุณภาพลุมน้ํา,แผนที่พื้นที่
ชุมน้ําฯลฯ
3. ความตองการใชน้ํา รายเดือน,ตามแผนบูรณาการ Model WUSMO หรือเทียบเทา
ก-2
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หัวขอ
4. น้าํ ตนทุน

คูม อื การดูแลกํากับงานทีป่ รึกษาดานวิชาการ

ระดับ
รายเดือน ระยะยาว

วิธี
Tank Model หรือ HEC-4
หรือเทียบเทา
5. การกําหนดประเภทของ บนแผนที่มาตราสวน 1:10,000 ตามการศึกษาความตองการใชน้ํา
1: 2,000, แผนที่ปาไม
และปริมาณน้ําตนทุน
โครงการ
แผนที่ชั้นคุณภาพลุมน้ํา
ตนทุน หากมีน้ําเพียงพอตลอดปเปนฝาย
แผนที่พื้นที่ชุมน้ําฯลฯ
หากขาดน้ําในฤดูแลงเปนอางเก็บน้ํา
6. กําหนดที่ตั้งหัวงาน บนแผนที่มาตราสวน1:10,000 ตามลักษณะที่เหมาะสมของหัวงาน
1:2,000 และ Cross Section แตละประเภท
ของลําน้ํา
7. การออกแบบหัวงาน
7.1 การออกแบบฝาย
- กําหนดระดับสันฝาย บนแผนที่มาตราสวน 1 : 2,000 ใหระดับน้ําสูงเพียงพอตอการสงน้ํา
และ Cross Section ลําน้ํา
เขาสูพื้นที่เพาะปลูกได
Flood 25 ป
- ระดับน้ํานองสูงสุด Cross Section ลําน้ํา
Back water curve
Water surface profile
ระดับน้ําไมลนตลิ่ง
- ออกแบบฝาย/อาคาร บนแผนที่มาตราสวน 1 : 2,000 ออกแบบเฉพาะตัว
และ Cross Section ลําน้ํา
ตามความเหมาะสม
ประกอบ
7.2 การออกแบบเขื่อนและ
อาคารประกอบ
บนแผนที่มาตราสวน 1:4,000 ปริมาณตะกอนในรอบ 50-100 ป
ระดับ Dead Storage
หรือ ตามความเหมาะสม
บนแผนที่มาตราสวน 1:4,000 HEC-3 หรือเทียบเทา
ระดับเก็บกัก
ระดับน้ํานองสูงสุด บนแผนทีม่ าตราสวน 1:4,000 Reservoir Routing
ระดับสันเขื่อน
บนแผนที่มาตราสวน 1:4,000 ความสูงของคลื่น
ความสูงของเขื่อน
การทรุดตัวของเขื่อน

ก-3
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คูม อื การดูแลกํากับงานทีป่ รึกษาดานวิชาการ

มาตรฐานการศึกษาความเหมาะสม(Feasibility Study)
หัวขอ
ระดับ
ออกแบบเขื่อน/อาคาร บนแผนที่มาตราสวน 1 : 2,000
แผนที่มาตราสวน 1:4,000
ประกอบ
ขอมูลเจาะสํารวจธรณีวิทยา
ขอมูลปถพีวิทยา

วิธี
เปนไปตามความเหมาะสมทางดาน
ความมั่นคงของตัวเขื่อน
ความมั่นคงของฐานราก
และความเหมาะสมดานวัสดุกอสราง

มาตรฐานการศึกษาความเหมาะสม(Feasibility Study)
หัวขอ
ระดับ
วิธี
7.3 การออกแบบทางผานปลา บนแผนที่มาตราสวน 1:4,000 ตามความเหมาะสม
(Fish Way)
บนแผนที่มาตราสวน
วางแนวคลอง
8. ออกแบบระบบสงน้ํา/
แบงแฉก
ระบายน้ํา
1:10,000
กําหนดอาคารกลางคลอง
คํานวณขนาดคลองและอาคารกลางคลอง

บนแผนที่มาตราสวน 1:10,000 1D และ 2D Hydrodynamics Model
เสนชั้นความสูงชั้นละ 1 เมตร ออกแบบอาคารบังคับน้ํา
Cross Section ลําน้ํา
10.การชดเชยทรัพยสินและ บนแผนที่มาตราสวน 1:10,000 พื้นที่น้ําทวม
และภาพถายดาวเทียม
พื้นที่อพยพ
การอพยพตั้งถิ่นฐาน
วางแผนอพยพ
ตามรายละเอียดการออกแบบ ประมาณปริมาณบานและราคาหัวงาน
11. ประมาณราคาคา
ประมาณราคาอื่นๆตามแบบมาตรฐาน
กอสราง
วางแผนเบื้องตน
Bar Chart
12. วางแผนงานกอสราง
Farm Model
13. ผลประโยชนโครงการ ศึกษาในระดับโครงการ
14. ผลกระทบสิ่งแวดลอม แผนที่คุณภาพลุมน้ํา,ปาสงวน ตรวจสอบและชี้ประเด็นปญหา
9. การศึกษาระบบบรรเทา
อุทกภัย

พื้นที่ชุมน้ําและตรวจสอบสภาพพื้นที่ และใชขอ กําหนดของ ส.ผ.เปนแนวทาง

15. การวิเคราะหโครงการ
16. เศรษฐกิจ-สังคม

ศึกษาในระดับโครงการ
ขอมูลฑุติยภูมิและปฐมภูมิ
ก-4

FIRR , EIRR และ sensitivity
รวบรวมและวิเคราะหขอมูล
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คูม อื การดูแลกํากับงานทีป่ รึกษาดานวิชาการ

การศึกษาการจัดทํารายงานวางโครงการ (Pre-Feasibility report)
เพื่อใหการศึกษารายงานวางโครงการพัฒนาแหลงน้ําเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อ
วางแผนพัฒนาลุมน้ํา และโครงการพัฒนาแหลงน้ํา ของสํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน
แนวทางในการศึกษาอยางนอยประกอบดวยหัวขอ และระดับของการศึกษาดังนี้
มาตรฐานการศึกษาวางโครงการ (Pre-Feasibility report)
หัวขอ
1. การศึกษาเรื่องเดิม
2. กําหนดที่ตั้งโครงการ

3. ความตองการใชน้ํา
4. น้าํ ตนทุน

ระดับ
ขอมูลที่มีทั้งหมด

วิธี

รายเดือน ระยะยาว

Tank Model หรือ HEC-4
หรือเทียบเทา
ตามการศึกษาความตองการใชน้ํา
และปริมาณน้ําตนทุน

ทบทวนการศึกษาเดิม
รวบรวมขอมูลเพิ่มเติม
บนแผนที่มาตราสวน 1:50,000 , ทบทวนการศึกษาเดิม
1:10,000, แผนที่ปาไม,แผนที่
ชั้นคุณภาพลุมน้ํา,แผนที่พื้นที่
ชุมน้ําฯลฯ
รายเดือน,ตามแผนบูรณาการ
Model WUSMO หรือเทียบเทา

5. การกําหนดประเภทของ บนแผนที่มาตราสวน 1:10,000
1: 2,000, แผนที่ปาไม
โครงการ
แผนที่ชั้นคุณภาพลุมน้ํา
แผนที่พื้นที่ชุมน้ําฯลฯ
6. กําหนดที่ตั้งหัวงาน

บนแผนที่มาตราสวน1:10,000
1:2,000 และ Cross Section
ของลําน้ํา

ก-5

ตนทุน หากมีน้ําเพียงพอตลอดป
เปนฝาย
หากขาดน้ําในฤดูแลงเปนอางเก็บน้าํ
ตามลักษณะที่เหมาะสมของหัวงาน
แตละประเภท
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คูม อื การดูแลกํากับงานทีป่ รึกษาดานวิชาการ

มาตรฐานการศึกษาวางโครงการ (Pre-Feasibility report)
หัวขอ
7. การออกแบบหัวงาน
7.1 การออกแบบฝาย
- กําหนดระดับสันฝาย
- ระดับน้ํานองสูงสุด

ระดับ

วิธี

บนแผนที่มาตราสวน 1 : 2,000 ใหระดับน้ําสูงเพียงพอตอการสงน้ํา
และ Cross Section ลําน้ํา
เขาสูพื้นที่เพาะปลูกได
Cross Section ลําน้ํา
Flood 25 ป
Back water curve
ระดับน้ําไมลนตลิ่ง
บนแผนที่มาตราสวน 1 : 2,000 ออกแบบเฉพาะตัว
และ Cross Section ลําน้ํา
ตามความเหมาะสม

- ออกแบบฝาย/อาคาร
ประกอบ
7.2 การออกแบบเขื่อนและ
อาคารประกอบ
ระดับ Dead Storage บนแผนที่มาตราสวน 1:4,000 ปริมาณตะกอนในรอบ 50-100 ป
หรือ ตามความเหมาะสม
บนแผนที่มาตราสวน 1:4,000 HEC-3 หรือเทียบเทา
ระดับเก็บกัก
บนแผนที่มาตราสวน 1:4,000 Reservoir Routing
ระดับน้ํานองสูงสุด
บนแผนที่มาตราสวน 1:4,000 ความสูงของคลื่น
ระดับสันเขื่อน
ออกแบบเขื่อน/อาคาร บนแผนที่มาตราสวน 1 : 2,000 เปนไปตามความเหมาะสมทางดาน
ประกอบ

แผนที่มาตราสวน 1:4,000
ความมั่นคงของตัวเขื่อน
บนขอมูลธรณีวิทยาจากการ ความมั่นคงของฐานราก
สํารวจดวยวิธี ธรณีฟสิกส
ประกอบกับขอมูลหลุมเจาะตาม
ความเหมาะสม
ขอมูลปถพีวิทยา
และความเหมาะสมดานวัสดุกอสราง

ก-6
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คูม อื การดูแลกํากับงานทีป่ รึกษาดานวิชาการ

มาตรฐานการศึกษาวางโครงการ (Pre-Feasibility report)
หัวขอ
ระดับ
วิธี
7.3 การออกแบบทางผานปลา บนแผนที่มาตราสวน 1:4,000 ตามความเหมาะสม
(Fish Way)
8. ออกแบบระบบสงน้ํา/
บนแผนที่มาตราสวน 1:10,000 วางแนวคลอง
แบงแฉก
ระบายน้ํา
กําหนดอาคารกลางคลอง
คํานวณขนาดคลองและอาคารกลาง
คลอง
9. การศึกษาระบบบรรเทา บนแผนที่มาตราสวน 1 : 50,000 ขอบเขตพื้นที่อุทกภัย
อุทกภัย

Cross Section ลําน้ํา

Flood Hydrograph
ประสิทธิภาพ ในการ บรรเทาอุทกภัย
10.การชดเชยทรัพยสินและ บนแผนที่มาตราสวน 1:10,000 สํารวจภายในพื้นที่น้ําทวม
และภาพถายดาวเทียม
การอพยพตั้งถิ่นฐาน
11. ประมาณราคาคา
ตามรายละเอียดการออกแบบ
ประมาณปริมาณบานและราคาหัวงาน
กอสราง
12. วางแผนงานกอสราง
13. ผลประโยชนโครงการ
14. ผลกระทบสิ่งแวดลอม

15. การวิเคราะหโครงการ
16. เศรษฐกิจ-สังคม

ประมาณราคาอื่นๆตามแบบมาตรฐาน
วางแผนเบื้องตน
ศึกษาในระดับจังหวัด
แผนที่คุณภาพลุมน้ํา,ปาสงวน
พื้นที่ชุมน้ําและตรวจสอบสภาพ
พื้นที่
ศึกษาในระดับจังหวัด
ขอมูลฑุติยภูมิและปฐมภูมิ

ก-7

Bar Chart
ใชคามาตรฐาน
ตรวจสอบและชี้ประเด็นปญหา
และใชขอกําหนดของ ส.ผ.เปน
แนวทาง
FIRR หรือ EIRR
รวบรวมและวิเคราะหขอมูล
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คูมือการดูแลกํากับงานที่ปรึกษาดานวิชาการ

ภาคผนวก ข

รายละเอียดการควบคุมงานจางที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจสังคมและเศรษฐศาสตรโครงการ
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คูมือการดูแลกํากับงานที่ปรึกษาดานวิชาการ
นางสุภาพร วงษวีระขันธ
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คูมือการดูแลกํากับงานที่ปรึกษาดานวิชาการ
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สาระเบื้องตนในการกํากับดูแลงานที่ปรึกษาดานวิชาการ
กรณีศึกษาวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) โครงการพัฒนาแหลงน้ํา

กันยายน 2553
Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/

สํานักบริหารโครงการ

คูมือการดูแลกํากับงานที่ปรึกษาดานวิชาการ

สาระเบื้องตนในการกํากับดูแลงานที่ปรึกษาดานวิชาการ
กรณีศึกษาวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) โครงการพัฒนาแหลงน้ํา
นายศักดิพ์ นิ จิ ผดุงกิจ

1.

คุณลักษณะของผูมีบทบาทที่จะเปนคณะกรรมการกํากับฯ งานดานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ในการกํากับงานที่ปรึกษาทางวิชาการ เปนการพิจารณาผลงานของที่ปรึกษาใหเปนไปตามกรอบ

งานที่กรมไดกําหนดไว (TOR) ดังนี้ เพื่อชวยใหผลงานที่ไดรับในแตละงวดงานเกิดประโยชนสูงสุด แมจะ
เปนการยาก เพราะลักษณะเฉพาะของงานและโครงสราง สถานที่ตางกัน แตอยางนอยผูที่พิจารณาควรมี
คุณลักษณะหลักๆ ดังนี้
1.1

ความรอบรู

ตองมีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งในสาขาที่ตนเองถนัด และตองเขาใจ

ในศาสตร อื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งพอที่ นํ า มาบู ร ณาการวิ นิ จ ฉั ย ผลงานได เช น วิ ศ วกรรม ต อ งเข า ใจงานด า น
สิ่งแวดลอม เศรษฐศาสตร ตามสมควร
1.2

มีการตัดสินใจที่สมเหตุสมผล การถูกเลือกใหเปนผูดูแลกํากับงานที่ปรึกษาดานวิชาการ

ตองมีการตรวจสอบดานขอมูลผลงานของที่ปรึกษา ใหเกิดความเหมาะสม และเขาสูกระบวนการรับรอง
งานในแตละชวง การตัดสินใจคงไมยืนยันความคิดของตนเปนหลักเพียงคนเดียว ตองคํ า นึงถึงความ
สมเหตุสมผลของกรรมการทานอืน่ และขอชีแ้ จงของทีป่ รึกษาดวย
1.3

มีสามัญสํานึก ตองมีความเที่ยงธรรมและสามารถยืดหยุนตามเหตุผลและความจริงตาม

สมควร ทีนี้ผลงานที่ไดผานการพิจารณาตองถูกนําไปดําเนินการตอไป หากเกิดการผิดพลาดเบี่ยงเบนหรือ
ปดกั้นเกินไป อาจทําใหงานไมสามารถเดินไปได แตทั้งนี้ ตองคํานึงเสมอวา การมาเปนคณะกรรมการ
กํากับนั้นทําอะไร เพื่ออะไร ผลที่ไดควรเปนอยางไร และตอไปตองทําอะไร
1.4

มีกระบวนการในการคิดอยางมีเหตุผล การกํากับงานดานวิชาการงานที่ปรึกษา เปนการ

พิ จ ารณาดู แ ลผลงานทางวิ ช าการที่ เ ป น เหตุ เ ป น ผล รวมทั้ ง มี ค วามต อ เนื่ อ งตามงวดงานที่ เป น ไปตาม
กระบวนการของ TOR ดังนั้น หลักการคิดวิเคราะหตองเปนขั้นตอน ตั้งแตเริ่มตนวาถึงชวงใดของสัญญา
ผลงานทางวิชาการของที่ปรึกษาควรเปนเชนไร ใชหรือไมใชอยางไร และใหมีกระบวนการคิดเปนขั้นเปน
ตอน จนถึงชวงสุดทายของผลงานซึ่งจะเปนผลสัมฤทธิ์ ก็ตองสรุปรวมยอดในกระบวนการทั้งหมดว า
ตอบสนองตอเปาหมายหรือไม
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บุคคลผูเปนกรรมการกํากับงานดานสิ่งแวดลอมที่ดีนั้นพึ่งมีความสามารถทั่วไปดังนี้

 พัฒนาและประยุกตความเขาใจในสหสาขาวิชาทั้งวิศวกรรม วิทยาศาสตร สังคมศาสตร
เศรษฐศาสตร ในการจําแนกประเด็นทีอ่ าจเกีย่ วของ และสรางเสริมความเขาใจในประเด็นวิชาการที่สําคัญที่
แทจริง (True importance) รวมทัง้ ความสําคัญตอเนือ่ ง (Relative importance) ในประเด็นเหลานัน้
 พัฒนาและบูรณาการกับองคคณะกรรมการกํากับงานดานวิชาการดานสิ่งแวดลอม ที่
ประกอบดวย ผูรอบรูในหลายสาขาวิชา รวมทั้งบุคลากรหรือแหลงขอมูลอื่นที่เกี่ยวของเพื่อสามารถเรียก
เสริมในบางเรือ่ งทีข่ าดหายไปหรือเติมใหครบถวน
 พั ฒ นาและบู ร ณาการกั บ ผู ทํ า การศึ ก ษา ไม ว า จะเป น ตั ว สถาบั น หรื อ บริ ษั ท ที่ รั บ งาน
ตลอดจนผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่ศึกษา ที่ตองทําใหเกิดการสื่อสารกันไดในระหวางดําเนินการศึกษาทั้งใน
รูปแบบเปนทางการผานฝายเลขาฯ หรือไมเปนทางการโดยตรง
 พัฒนาและดําเนินการ ดานการเจรจาตอรอง ในประเด็นที่มีความเห็นไมตรงกันทั้งในองค
คณะกรรมการกํากับและที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่ศึกษา อันเปนการชวยใหเกิดการพัฒนาการ
ตัดสินใจตอผลงานไดงายขึ้น
2.

การเตรียมตัวของผูมีบทบาทเปนคณะกรรมการกํากับฯ

2.1 ตองทําความเขาใจในบริบทของงานศึกษาดานสิ่งแวดลอมตามสมควร
2.2 ตองเขาใจหมายแนวทางนโยบาย สถานะสถาบัน องคการทางสังคม ที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาโครงการและงานสิ่งแวดลอม
2.3 พั ฒ นาความเข า ใจ ความเกี่ ย วพั น อย า งกว า งๆ เกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะทางกายภาพ เช น
ภูมิประเทศ ธรณีวิทยา ภูมิอากาศ ลักษณะและคุณภาพสิ่งแวดลอม รูปแบบการพัฒนา ลักษณะเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรมในพื้นที่
2.4 ในระหวางการกํากับงานตองสามารถทําความเขาใจเพื่อจําแนกความตองการ เปาหมาย
และกระบวนการหรือกิจกรรมในพื้นที่ของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder groups)
2.5 ตองคาดการณและประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพของผูศึกษา (ที่ปรึกษา) ที่รับงาน
ตั้งแตเริ่มตน และในระหวางศึกษา เพื่อสามารถปรับกระบวนการกํากับงานไดถูกตอง เชน ที่ปรึกษาที่เปน
เอกชน และที่ปรึกษาที่เปนสถาบันการศึกษา มีวิธีการดําเนินงานที่ตางกัน หรือที่ปรึกษาที่ทํางานเปนกลุม
ที่ปรึกษาจําเปนตองปรับวิธีการกํากับใหกระชับขึ้น
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2.6 ควรมีการจดบันทึกเฉพาะตัวของผูเปนคณะกรรมการกํากับ เนื่องจากการกํากับงานใช
เวลายาวนานตอเนื่อง 1-2 ป รวมทั้งคณะกรรมการแตละทานจะเปนผูที่มีความรูความชํานาญในสายงาน
และมีงานกํากับงานที่ปรึกษาหลายโครงการ เรื่องนี้เปนเรื่องจําเปน เพื่อไมสับสนและสามารถเรียงลําดับ
งานไดถูกตอง และสามารถเทียบเคียงกับบันทึกการประชุมหรือขอมูลจากฝายเลขานุการกํากับได
3.

หลักปฏิบัติเบื้องตนในการพิจารณากํากับงานในภาพรวม

การศึกษาวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม(EIA) เปนการศึกษาดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร
และสังคมศาสตรและสังคมศาสตรควบคูกนั ไปเนือ้ หามีความหลากหลายและมากสาขาแตการศึกษาเปนไป
ในแบบบูรณาการกลาวคื อ เนื้อหาในแตละเรื่องอาจสอดแทรกอยูในหลายๆส วน รวมทั้งการประเมินผล
กระทบก็ มีความสั มพั นธเกี่ ยวเนื่องทับซอน ดังนั้ นผู พิ จารณาผลงานหรื อคณะกรรมการกํากั บดูแลงานที่
ปรึกษาควรปฏิบตั ติ อ การพิจารณารายการวิเคราะหผลกระทบสิง่ แวดลอมในภาพรวม ดังนี้
- ทบทวนสารบัญหรือบทสรุป ใหเปนพื้นฐานของความเขาใจงานที่ศึกษาที่ไดสงมอบให
คณะกรรมการกํากับพิจารณา
- อานเอกสารทั้งหมดอยางคราวๆ หรือหลายๆ ครั้ง(ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเวลาที่มีอยู) เพื่อใหได
ขอมูลในการจับประเด็นหลักๆที่สําคัญใดบาง เตรียมหาเหตุผลเบื้องตน
- จดบันทึก นัยสําคัญหรือประเด็นสาระที่ควรตองมีการอภิปรายหารือ รวมทั้งเตรียมตั้ง
คําถามที่พบเห็นในรายงานฯ
- ตองพิ จ ารณาขั้ นตอนหรื อ องค ป ระกอบของรายงานหรื อ ผลงานที่ ส ง มอบ เช น การ
กําหนดเปาหมายแนวทางเลือกขอมูลสภาพแวดลอมทั่วไป การประเมินผลการกําหนดแนวทางแกไขทั้งนี้
แลวแตวาผลงานการศึกษาอยูชวงใดของกรอบการดําเนินการ
- คณะกรรมการฯ หรือผูพ จิ ารณาตองควรเลือกใชเครือ่ งมือในการเช็คขอมูล(Check list) ให
เหมาะสม
- เมื่อพิจารณาผลงาน ตองทบทวนเหตุผลและความสอดคลองกันของเอกสาร
- ใชวิธีการทํางานอยางมีระบบเพื่อใหสามารถระบุประเด็นที่มีความไมชัดเจน หรือสวนที่
ละเลยไมไดนําเสนอในผลงาน หรือไมสมบูรณเพียงพอขาดความสอดคลองและตอเนื่อง
- การปรั บ เปลี่ ย นมุมมองตามความถนัดและความเชี่ ยวชาญของผู พิ จารณา หรื อคณะ
กรรมการฯแตละทานในสาระที่เปนประเด็นเดียวกันเพื่อใหเกิดประเด็นนาสนใจหรือทําใหเกิดผลกระทบ
ขึ้น
- ผูพิจารณาตองรูจักคนควาหาเอกสารวิชาการหรือรายงานอื่นๆที่มีลักษณะใกลเคียงกัน
หรือมีสาระทีค่ วรนําประเด็นมาประกอบการพิจารณาเพือ่ ใหไดขอ มูลทีถ่ กู ตองตรงประเด็น

กันยายน 2553
Created with Print2PDF. To remove this line, buyค-a3license at: http://www.software602.com/

สํานักบริหารโครงการ

4.

คูมือการดูแลกํากับงานที่ปรึกษาดานวิชาการ

เทคนิคขั้นตนในกระบวนการพิจารณาและดูแลกํากับงานที่ปรึกษาดานวิชาการ
ของการศึกษาวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

4.1
ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่นําไปสูกระบวนการตัดสินใจ
คํ า ถามที่ พ บบ อ ย ซึ่ ง เมื่ อ ศึ ก ษาวิ เ คราะห ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล อ มแล ว จะต อ งตอบโจทย แ ละ
ประเมินผล เมือ่ ไดศกึ ษาวางแผนโครงการเพือ่ นําไปสูก ารพัฒนาโครงการ เชน
 วัตถุประสงค เปาหมาย ของโครงการ หากไดดาํ เนินการแลวตอบสนองอะไร ทําไม ใคร
 โครงการหากมีข้ึนแลว คาดวากอใหเกิดผลกระทบและการสูญเสียเกินเกณฑกาํ หนดที่สาม
รถรองรับไดในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่จําเปนตอชีวิต หรืออื่นๆที่มีคาหรือทดแทนไมได
หรือไม อยางไร
 โครงการกอใหเกิดการเรงใชทรัพยากร สิ่งแวดลอมที่ขาดแคลนทั้งทางตรงและทางออม
เพื่อหวังผลทางเศรษฐกิจระยะสั้น มากกวาระยะยาวหรือไม อยางไร
 โครงการมีแนวโนมใหเกิดการขยายตัวและการอพยพเคลื่อนที่อยางไมพึงประสงค จาก
ชุมชนที่ดอยกวาหรือไม อยางไร
 โครงการมีแนวโนมที่อาจกอใหเกิดการเพิ่มชองวางทางเศรษฐกิจ และสังคม ระหวางผู
ร่าํ รวย-ผูด อ ยโอกาส ในชุมชนหรือในภาพรวมหรือไม
 โครงการอาจกอใหเกิดผลกระทบตอสภาวะทางชีวภาพ(พืช-สัตว-มนุษย) ที่อยูในสภาพ
เสี่ยงตอการสูญพันธุหรือเสี่ยงตอภาวะสุขภาพ เกินกวาเกณฑที่ยอมรับได หรือมีผลกระทบตอถิ่นอาศัย
ภูมิลําเนา พื้นที่อนุรักษที่กําหนดความสําคัญไวแตเดิม หรือไม เพียงใด
4.2 ในการศึกษาวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการพัฒนาแหลงน้ํา จําเปนตองมีการ
เลือกแนวทางทีเ่ หมาะสมของการดําเนินโรงการ นอกเหนือจากเทคนิคเชิงวิศวกรรม
เหตุผลในการชีว้ ดั ทางเลือกทีต่ อ งการ ในเชิงสิ่งแวดลอมเพื่อใหไดแนวทางที่เหมาะสมที่สุดอยางบูรณาการ
 ทางเลือกนั้นตองสามารถดําเนินการแลวบรรลุวัตถุประสงค เปาหมาย ความจําเปนของ
โครงการ ที่คาดวาประสบความสําเร็จราบรื่นมากกวาทางเลือกอื่น
 ตองสงผลกระทบใหนอยที่สุด เมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น
 เสียคาใชจา ยและชวงเวลาดําเนินการนอย เมื่อเทียบกับการใหโครงการบรรลุวตั ถุประสงค
 บรรยากาศและสถานะทางสังคม เศรษฐกิจในพื้นที่ และในภาพรวมของชวงเวลานั้นๆ
 วิธีการจัดการในขณะดําเนินการในแตละภาคสวนของโครงการ ควรตองสอดคลองกัน
และมีประสิทธิภาพ แลวนําไปสูความสัมฤทธิ์ผลในภาพรวมของโครงการ
 ในบรรดาทางเลือกเพื่อใหเหมาะสมที่สุดอาจทําไดหลายวิธี เชน
- การไมดําเนินการใดๆเลย
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- ดําเนิ นโครงการหรื อกิ จกรรมที่ แตกต างออกไปหรื อปรั บเปลี่ ยนลั กษณะโครงสร าง
โครงการ
- ดําเนินการดวยกิจกรรมทีไ่ มตอ งใชโครงสรางเชิงวิศวกรรม
- ทางเลือกอืน่ ๆ
4.3 ในการพิจารณาและกํากับงานการศึกษาวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ผู ที่พิ จารณา
จําเปนตองเขาใจและสามารถแบงแยกประเภท และตองสามารถสรุปรวมกลุมของผลกระทบใหได ตอง
วินจิ ฉัยใหไดวา เปนเชนไรในเบือ้ งตน สามารถแบงออกไดเปน 4 กลุมดังนี้
 ผลกระทบขั้นปฐมภูมิ (Primary Impact) เปนผลกระทบโดยตรง และกิดขึ้นในชวงเวลา
และสถานที่เดียวกันกับการดําเนินกิจกรรมโครงการ เปนสิ่งที่สามารถสังเกตไดโดยทั่วไป หรือสามารถ
แสดงใหประจักษเชิงปริมาณและคุณภาพ
 ผลกระทบขั้นทุติยภูมิ (Secondary Impact) เปนผลกระทบที่ตอเนื่องหลังจากมีการดําเนิน
กิจกรรมทีอ่ าจเกิดในพื้นที่ดําเนินการ หรือเกิดในสถานที่ตา งออกไปจากเดิมที่เริ่มมีผลกระทบ ขึ้นอยูกับปจจัย
ดานกิ จกรรม ช วงเวลาและขี ดจํ ากั ดการรองรั บ ส วนมากเป นผลกระทบโดยอ อมหรื ออาจเป นการชั กจู ง
เหนี่ยวนําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม
 ผลกระทบสะสม (Accumulative Impact) เปนผลกระทบตอเนื่องจากผลกระทบที่เกิด
เพิ่มขึ้นในสวนอดีตและปจจุบันของการดําเนินกิจกรรมที่ไดวางแผนไวตอทรัพยากรสิ่งแวดลอม รวมกับ
การถูกซ้ําเติมเขาไปกับการกระทําอื่นๆ ตลอดระยะเวลา ทั้งนี้อาจรวมถึงผลกระทบในอนาคตที่ถูกคาดการ
ไวอยางมีเหตุผล เชน ผลกระทบรวมดานคุณภาพน้ําในลําน้ําสายหลัก เปนตน
 ผลกระทบที่มีนัยสําคัญ (Significant Impact) เปนผลกระทบที่สามารถเปลี่ยนแปลง
สถานะคุณสมบัติของทรัพยากรสิ่งแวดลอมอยางชัดเจน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวิถีการเปลี่ยนแปลงหรือมุมมองของ
มนุษยตอการเปลี่ยนแปลงนั้น
จากการจําแนกเบื้องตนของผลกระทบ 4 กลุมขางตน หากคณะกรรมการกํากับฯหรือผูพิจารณา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบไมเขาใจหรือไมสามารถจัดจําแนกแนวคิดดานผลกระทบไดก็ไมสามารถ
วินจิ ฉัยผลงานการศึกษาไดตรงประเด็น หรือประสิทธิภาพการพิจารณาอาจไมครบถวนสมบูรณ
4.4

เมื่อคณะกรรมการกํากับฯหรือผูพิจารณารายงานมีความเขาใจที่แยกแยะผลกระทบที่คาด

วาไดรับจากการดําเนินโครงการแลว ทําใหการตัดสินใจที่ดําเนินโครงการไดตอไปหรือไมก็งายขึ้น และ
เมื่อสามารถตัดสินใจวาดําเนินโครงการแลว การที่จะไมใหเกิดผลกระทบในทางใดทางหนึ่งยอมเปนไปได
ยาก สําหรับโครงการขนาดใหญโดยเฉพาะโครงการพัฒนาแหลงน้ําที่สงผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ
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ตอทรัพยากรสิ่ งแวดลอมและมนุษย ทั้ งในพื้นที่โครงการและในภาพรวม ดังนั้ นการปองกันแกไขลด
ผลกระทบจึ ง มี ค วามจํ า เป น อย า งมากและเป น หั ว ใจของการที่ ทํ า ให โ ครงการเกิ ด สั ม ฤทธิ์ ผ ลอย า งมี
ประสิทธิภาพไดอยางไร ผูพิจารณารายงานจะตองเขาใจถึงรูปแบบของมาตรการปองกันแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (Hierarchy of Mitigation Measure) ซึ่งสามารถจัดลําดับมาตรการจากมากไปหานอยไดดังนี้
 การหลีกเลี่ยงหรือปองกัน (Avoid or prevent) โดยการงดเวนหรือชะลอไมดําเนินการใดๆ
ตลอดไปหรือชวงเวลาใดเวลาหนึ่งขึ้นอยูกับผลกระทบและปจจัยชี้นํา
 การจัดการใหเหลือนอยที่สุด (Minimize) โดยจํากัดความรุนแรงของผลกระทบจากการ
พัฒนาโครงการและกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ หรือลดระดับผลกระทบ
 การขจัดและแกไข (Reduce of Eliminate) โดยการปรับปรุง ดูแล บํารุงรักษา ซอมแซม
ของเดิมใหคงสภาพตลอดอายุโครงการ
 การทดแทนและฟ น ฟู ส ภาพใหม ใ ห ส ามารถนํ า กลั บ มาใช ไ ด อี ก (Compensate and
Rehabitation) โดยใชกิจกรรมอื่นหรือวัสดุที่เทาเทียมกันดําเนินการแทนหรือปรับปรุง
กระบวนการแลวนํามาใชซ้ํา
ในรูปแบบตางๆของมาตรการปองกัน แกไข ผลกระทบของโครงการที่อาจเกิดขึ้นในแตละดานแต
ละสาขาจะมีแนวทางที่แตกตางกันทั้งดานเทคนิค วิธีการ หรือรูปแบบ การพิจารณารายงานจําเปนตอง
เขาใจในกระบวนการดําเนินงานของแตละด า นและสามารถบูรณาการในภาพรวมได ทั้ ง ดานวิ ธี ก าร
ชวงเวลา งบประมาณ หนวยงานดําเนินงาน เพราะหากวาการดําเนินงานเพื่อปองกันแกไข ฟนฟูผลกระทบ
สาขาใดสาขาหนึ่งดําเนินการไมได และขาดประสิทธิภาพ อาจสงผลตอมาตรการปองกันแกไขโดยรวม
บางครั้งอาจทําใหเกิดผลกระทบซ้ําซอนใหมขึ้นมาอีก อันเปนการซ้ําเติมผลกระทบสะสมของเกาที่แกไข
ลําบากอยูแลว
5.

ขั้นตอนการปฏิบัติในการกํากับดูแลงานที่ปรึกษาของคณะกรรมการดูแลกํากับฯ
5.1

เมื่อกรมฯ ลงนามในสัญญาวาจางที่ปรึกษาแลว คณะกรรมการกํ ากับดูแลฯสั ญญา สําเนา

5.2

คณะกรรมการฯ โดยฝายเลขานุการหรือเจาของผูรับผิดชอบโครงการ จัดประชุมหารือ

ดังกลาว
คณะกรรมการดูแ ลกํ า กั บ ฯ เพื่ อ ชี้ แ จงรายละเอี ย ดของโครงการ เพื่ อ ซั ก ซ อ มความเข า ใจภายในคณะ
กรรมการฯกอน และกําหนดวันใหที่ปรึกษาเขาปฏิบัติงานตามสัญญาภายใน 30 วัน และจัดทําบันทึกให
กรมฯลงนามแจงที่ปรึกษาเพื่อเขาปฏิบัติงาน (ควรระบุใหทป่ี รึกษาแจงตอบรับการปฏิบตั งิ านดวย)
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เมื่อแจงกําหนดปฏิบัติงานที่ปรึกษาและไดรับการตอบแทนแลว ควรจัดใหมีการประชุม

ระหวางคณะกรรมการกํากับฯ และคณะทํางาน(บุคลากรหลัก) เพื่อซักซอมความเขาใจระหวางพหุภาคี
รวมทัง้ รับทราบแนวทางปฏิบตั ริ ว มกัน เชน
 การจัดการเอกสารทางราชการทีต่ อ งสงใหกรมฯหรือคณะกรรมการตองมีการลงทะเบียนรับ-สง
 แนะนําคณะกรรมการกํากับและบุคลากรผูศึกษาเพื่อใหรูจักกันในเบื้องตน
 หัวหนาคณะทํางานหรือผูร บั มอบหมาย ชีแ้ จง แผนการดําเนินงานเบือ้ งตนตอทีป่ ระชุม
 ซั ก ซ อ มวิ ธี ป ฏิ บั ติ กรณี ห ากเกิ ด ป ญ หาหรื อ ข อ ขั ด ข อ งทั้ ง ทางเทคนิ ค หรื อ ป ญ หาเหตุ
สุดวิสัยตางๆ เพือ่ วางแนวทางเบือ้ งตนในการแกไขหรือเฝาระวัง
 หารือในประเด็นพิเศษที่จําเปนตองดําเนินการตั้งแตตนวาควรจัดเตรียมดําเนินการอยางไร
เชน การขออนุญาตเขาศึกษาวิจัยในพื้นที่อนุรักษหรือการแจงเขาศึกษาในพื้นที่ตอผูวา
ราชการจังหวัด/นายอําเภอ/พืน้ ทีโ่ ครงการ
 ที่ปรึกษาตองเสนอชื่อผูประสานโครงการพรอมทั้งกําหนดใหที่ปรึกษาตองอํานวยความ
สะดวกตอคณะกรรมการกํากับและฝายเลขานุการตามสมควร เชน ประสานงาน จัดพิมพ
และสงเอกสารดําเนินการ
5.4

เมื่อเริ่มปฏิบัติงานของที่ปรึกษาคณะกรรมการและที่ปรึกษา หลังจากซักซอมความเขาใจ

ในบริบทการศึกษาและการดําเนินการแลว ควรตองมีการไปดูงานภาคสนามรวมกันทั้งสองฝาย ในพื้นที่
โครงการและในสวนทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ ใหไดเห็นสภาพความเปนจริงปจจุบนั ของโครงการรวมกัน
5.5

ในการจัดสงผลงานตามวาระในสัญญา ที่ปรึกษาตองจัดสงอยางนอย 10-15 วัน เพื่อใหได

คณะกรรมการกํากับฯสามารถกําหนดวันประชุมพิจารณาไดโดยสะดวก
5.6

การประชุ ม ร ว มกันทุ ก ครั้ ง ไม ว า จะเป น ประชุ ม พิ จ ารณาผลงานหรื อ ประชุ ม กลุ ม ย อ ย

หั ว หน า คณะทํ า งานหรื อ ผู รั บ มอบหมาย และบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข อ ง จะต อ งเข า ร ว มประชุ ม และชี้ แ จง
รายละเอียด ตามที่คณะกรรมการกํากับฯใหความเห็นและซักถาม พรอมทั้งใหที่ปรึกษาเปนผูจัดทําราง
รายงานการประชุมใหเสร็จภายใน 7 วัน โดยฝายเลขานุการกลั่นกรองเบื้องตนและสงใหคณะกรรมการ
กํากับตรวจสอบความถูกตอง
5.7

การพิ จ ารณาของกรรมการในองค ค ณะกรรมการกํ า กั บ ฯที่ ทํ า การตรวจสอบการ

ดําเนินงาน เอกสารตางๆตามที่ ที่ป รึ ก ษาได จัดส ง ให พิจารณาผานฝายเลขานุการและประธานกํ า กั บ ฯ
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กรรมการตองแจงผลการพิจารณาไมควรเกินกวา 15 วัน เพื่อจักไดดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของโดยไม
ชักชา และที่ปรึกษาสามารถนําไปปรับการดําเนินงานไดทัน
5.8

การประสานใดๆ ของกรรมการฯที่หารือหรือชี้แจงใหที่ปรึกษาใหปฏิบัติเพื่อแกไขใดๆ

นอกเหนือจากในที่ประชุม กรรมการทานนั้นๆ ควรมีบันทึกแจงประธานฯหรือฝายเลขานุการเปนหลักฐาน
ภายใน 7 วัน เพื่อใหเกิดการรับทราบและสอดคลองในการกํากับงานอยางบูรณาการ
5.9

กิจกรรมใดที่จําเปนในการสํารวจ เก็บขอมูล และเผยแพรขอมูลขาวสาร ตามแผนการ

ศึกษา จําเปนตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการกํากับฯเสียกอน ทั้งนี้ คณะกรรมการกํากับจะพิจารณา
ความเหมาะสมของกระบวนการทางวิชาการและสถานการณเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
5.10

เมื่อผลการศึกษาดานสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะในระดับ EIA คณะกรรมการกํากับฯ ตอง

กําหนดใหมีการประชุม การสอบทานแผนปฏิบัติการแกไข ลด และติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIMP)
จากหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งอี ก ครั้ ง หนึ่ ง เพื่ อ ให แ น ใ จว า แนวทางการกํ า หนดของที่ ป รึ ก ษา รวมทั้ ง
งบประมาณและระยะเวลาการปฏิบัตินนั้นสอดคลองเพียงพอที่ทําใหหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของสามารถ
นําไปปฏิบัติไดในโอกาสตอไป โดยปรกติจะประชุมหลังจากคณะกรรมการกํากับเห็นชอบตอรายงานฉบับ
ราง (Draft Final Report) แลว กอนที่สงมอบรายงานฉบับสมบูรณสุดทาย
5.11

ที่ปรึกษาเมื่อไดดําเนินการศึกษา ควรแจงความกาวหนาของการศึกษาในทุกเดือนตลอด

อายุสัญญา นอกเหนือจากความกาวหนาตามงวดผลงานที่ระบุรายละเอียดเพื่อใหคณะกรรมการกํากั บ
สามารถติดตามการศึกษาไดอยางใกลชิด
5.12

เมื่อคณะกรรมการกํากับฯ ไดตรวจสอบแบบวา การดําเนินงานของที่ปรึกษาไดเสนอไว

ในชวงรายงานการเริ่มงาน (Inception Report) คณะกรรมการกํากับดูแลงานที่ปรึกษา ตองมีหนังสือแจงที่
ปรึกษาใหเรงรัดการปฏิบัติใหเปนไปตามแผนทุกครั้ง เพื่อเปนการปองกันที่ปรึกษาอางอุปสรรค ในการขอ
ขยายอายุสัญญาและขอยกเวนคาปรับโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
5.13

เมื่อที่ปรึกษาจัดสงผลงานที่มีความถูกตองสมบูรณ (Final Report) ครบถวนแลวตาม

สัญญาวาจางกําหนด คณะกรรมการกํากับฯ ควรตองใหมีการจัดประชุมรวมกันทั้ง 2 ฝาย ภายในระยะเวลา
15 วัน เพือ่ สรุปปดโครงการ และจัดทํารายงานสรุปเสนอกรมฯ เพือ่ ทราบตอไป
5.14

เมื่อโครงการดําเนินการเสร็จสิ้น คณะกรรมการกํากับควรตองดําเนินการแจงเรื่องเพื่อสง

มอบผลงาน ใหหนวยงานรับผิดชอบ (เจาของหนวยงาน) ดําเนินการตอไป อันเปนการจบภาระกิจของ
คณะกรรมการกํากับดูแลงานที่ปรึกษาดานวิชาการ
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อนึ่ งเพื่ อใหการศึกษาสอดคลองกับนโยบายและกระบวนการทํางานทั้ง ดานวิชาการและด า น
บริหารของกรมชลประทาน หลังจากที่ไดดําเนินการกับชวงระยะหนึ่งในงวดผลงานรายงานฉบับกลาง
และผลงานฉบับ(ราง) รายงานสุดทาย คณะกรรมการกํากับงานที่ปรึกษา สมควรจัดประชุมเพื่อรายงานผล
การศึกษาใหแกคณะผูบริหารของกรมฯ เชน วิศวกรใหญ รองอธิบดี ผูอํานวยการสํานัก ผูตรวจราชการ
กรมฯ และผูเชี่ยวชาญตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหขอเสนอแนะตอผลการศึกษา เพื่อเปนการยืนยันและสอบ
ทานความถูกตองและเหมาะสม เพื่อจักไดนําผลงานที่ไดไปดําเนินการตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
6.

สาระการรายงานผลการปฏิบัติและผลงานการศึกษา
ในการวาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะในระดับ EIA นั้น การรายงาน

ผลงานและการปฏิบัติงาน ตองประกอบดวยชิ้นงานตามลําดับ คือ
6.1 การรายงานเบือ้ งตนหรือรายงานการเริม่ งาน (Inception Report)
6.2 การรายงานความกาวหนาครัง้ ที่ 1 หรือรายงานความกาวหนาฉบับที่ 1 (Progress Report I)
6.3 การรายงานความกาวหนาขั้นกลาง หรือรายงานฉบับกลาง (Interim Report)
6.4 การรายงานความกาวหนาตามลําดับ เชน รายงานความกาวหนาฉบับที่ 2,3 แลวแต
ความจําเปน (หากมี)
6.5 การรายงานผลการศึกษาทั้งหมด (ฉบับราง) (Draft Final Report)
6.6 การรายงานผลการศึกษาขั้นสุดทาย (ฉบับสมบูรณ) (Final Report)
ทั้งนี้สามารถกําหนดสาระสําคัญของผลงานไดดังนี้
6.1 รายงานเบือ้ งตน (Inception Report)
เปนการรวบรวมเนื้อหาสาระรายละเอียด ทั้งเทคนิควิชาการ และการดําเนินการตองปฏิบัติ ไป
จนถึงสิ้นสุดโครงการ สาระสําคัญคือประเด็นแรก การนําเสนอรายละเอียด เทคนิควิธีการตางๆที่ใชจริงใน
การเก็บรวบรวม และวิเคราะหขอมูลใหตรงกับวัตถุประสงคที่ระบุไวในที่เสนอโครงการ หากมีความ
แตกตาง ตองบอกเหตุผลการปรับเปลี่ยนเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณา หากปรับเปลี่ยนเล็กนอย และไม
กระทบตอระบบขอเสนอโครงการและสัญญา ก็สามารถดําเนินการตอไปหากตองปรับเปลี่ยนมาก ก็ตอง
ดําเนินการแกไขในสัญญาตอไป ประเด็นที่ 2 เปนการนําเสนอแผนการดําเนินงานโดยละเอียดมีการ
กําหนดชวงเวลา บุคคลและผลที่คาดหรือวาไดจากการปฏิบัติงานตามแผนในแตละชวงเวลา
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สําหรับงานศึกษาวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม รายงานการเริ่มงาน(Inception Report) ควรมี
สาระโดยสังเขป ดังนี้
- สวนที่ 1 เปนบทนําเสนอ สาระความเปนมาโครงการ วัตถุประสงคโครงการวัตถุประสงค
ของรายงานเริ่มงานขอบเขต ขอบเขตที่ศึกษา สรุปสาระสําคัญของรายงานการเริ่มงานเปนการบรรยาย
สั้ น ๆ ที่ ส ะดวกและรวดเร็ ว ต อ การทํ า ความเข า ใจในตั ว รายงานการเริ่ ม งานเพื่ อ สามารถตรวจสอบ
รายละเอียดในแตละประเด็นที่นาสนใจของรายงานการเริ่มงาน
- สวนที่ 2 นําเสนอความเขาใจของที่ปรึกษาตอโครงการ และนําเสนอแนะในสวนที่เปน
สาระที่ ที่ปรึกษาไดทําความเขาใจถึงโครงการ โดยศึกษาทบทวนขอมูลจากเอกสารประกอบการวาจางที่
ปรึกษา และรายงานการศึกษาที่มีอยูแตเดิมที่ไดมีการศึกษาไว ในแตละภาคสวน สาระการตรวจสอบสภาพ
พื้นที่โครงการปจจุบัน และรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ เบื้องตนที่เกี่ยวของ ทั้งสวนกลางและทองถิ่น เพื่อเปน
แนวทางและชี้นําในการปรับแนวทางการศึกษาในลําดับตอไป
- สวนที่ 3การเสนอแนวทางและวิธีที่ดําเนินการทบทวนเพื่อกําหนดทางเลือกในการพัฒนา
โครงการ ที่เหมาะสมที่สุดและคาดหวังวาเปนผลกระทบสิ่งแวดลอมนอยที่สุด ควรบรรยายภาพรวมของ
ลุมน้ําและศักยภาพแหลงน้ํา แนวทางที่คิดการศึกษาในเบื้องตนเพื่อกําหนดทางเลือกและประเด็นสําคัญที่
อาจกอใหเกิดอุปสรรค
- สวนที่ 4 การเสนอแนวทางเทคนิควิธีการและขั้นตอนในการศึกษาวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ประกอบดวยรายละเอียดของวิธีการ ขอบเขตการศึกษา การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล การ
นัดการประเมินในแตละสาขา การสรางองคประกอบของมาตรการปองกันแกไขติดตามผลกระทบ ทั้งนี้
แนวทางทั้ งหมดตองสอดคลองหรือตรงกับกรอบแนวทางการศึ ก ษาวิเคราะห ผ ลกระทบสิ่ งแวดล อ ม
โครงการพัฒนาแหลงน้ําที่กําหนดโดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
(สผ. : กันยายน 2551)
- สวนที่ 5 การเสนอรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังวาจะไดรับ
จากการปฏิบัติงานในแตละแผนชวงเวลา ประกอบดวย หัวขอหลัก คือ
ก. แผนการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมของการศึกษา และขั้นตอนปฏิบัติ
ข. แผนการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของบุคลากรหลักในแตละสาขา
ค. ความกาวหนานับตั้งแต เจาของงานสั่งใหเริ่มปฏิบัติงาน
ง. แผนการปฏิบัติงานในขั้นตอไป
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จ. ปญหาอุปสรรค(หากมีหรือคาดวาจะมี)
6.2 การรายงานผลความกาวหนา ครั้งที่ 1 ผลรายงานความกาวหนาฉบับที่ 1 (Progress Report I)
เปนการรายงานความกาวหนาของเนื้องานตามสาระดานเทคนิค และแผนงานที่ไดมีการยอมรับ
แลวตามสัญญาและที่ไดเพิ่มเติมในรายงานการเริ่มงาน(Inception Report) โดยปกติอยูในชวงเวลาเดือนที่ 3
หรือ 4 ของการปฏิบัติงาน โดยชวงนี้เปนชวงเริ่มตนของการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิและ
สามารถสรุปสถานภาพและประเด็นปญหาไดชัดเจนขึ้นเพื่อนําไปสูการจัดกระบวนการศึกษาและวิเคราะห
ผลตอไป ทั้งนี้รายงานควรมีสาระโดยสังเขป ดังนี้
- สวนที่ 1 เปนการนําเสนอ ขอมูลที่รวบรวมสืบคนความเปนมาของโครงการตั้งแตเริ่มตน
วัตถุประสงคโครงการ วัตถุประสงคการศึกษา วัตถุประสงคของรายงานสรุปสถานะปจจุบันของโครงการ
ประเด็นปญหา และสรุปสาระสําคัญของสวนตางของการศึกษา
- สวนที่ 2 นําเสนอผลการดําเนินการและขอมูล การทบทวนความเหมาะสมเพื่อนําไปสูการ
วิเคราะหกําหนดทางเลือก หรือยืนยันความจําเปนทางพัฒนาโครงการในแนวทางที่คาดวาเหมาะสมที่สุด
ในลําดับตอไป หรือหากวามีขอมูลเพียงพอในการสรุปไดวา สามารถเลือกหรือความเปนไดในทางเลือกที่
เหมาะสม ก็สามารถระบุไดในรายงานฉบับนี้ก็ได และควรบอกปญหาอุปสรรคลาการแกปญหาในการ
ดําเนินการและดานขอมูลเพื่อใหเจาของโครงการและคณะกรรมการฯ ไดพิจาณาและเสนอแนะปรับปรุง
ในลําดับตอไป
- สวนที่ 3 นําเสนอผลการดําเนินการและความกาวหนาของงานดานสิ่งแวดลอม และนําเสนอ
ขอมูลทั้งขอมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิเทาที่รวบรวมได การดําเนินการในพื้นที่เปาหมาย ในชวง 3-4 เดือน
ตั้งแตเริ่มปฏิบัติงาน สาระหลักประกอบดวย ทรัพยากรทางกายภาพ ชีวภาพ คุณคาการใชประโยชนของ
มนุษย และคุณภาพชีวิต ตลอดจนการดําเนินงานดานมวลชนสัมพันธและการประชาสัมพันธโครงการ
การศึกษาดานเศรษฐศาสตร เศรษฐกิจ สังคม ในแตละหัวขอควรบอกปญหาอุปสรรคของการดําเนินงาน
หรือสิง่ ทีค่ วรดําเนินการตอไปอยางไร
-สวนที่ 4 นําเสนอผลการบริหารโครงการ ในชวงที่ผานมาจนถึงปจจุบัน ประกอบดวย การ
เปรียบเทียบแผนปฏิบัติงานหลักกับการดําเนินจริง รวบรวมและสังเคราะหปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงานของแตละสาขา เพื่อใหทราบแนวทางเขาใจ พรอมทั้งสรุปเปนภาพรวมการนําเสนอการจัดรับสง
เอกสารการเงิน การประสานงาน รายงานตางๆ หรือความแตกตางที่ใหเจาของงานชวยเหลือดําเนินการ
อะไรในเรือ่ งเอกสาร อยางไรบาง
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6.3 การรายงานผลขั้นกลาง หรือรายงานฉบับกลาง (Interim Report)
การรายงานผลขั้นกลางหรือรายงานฉบับกลาง เปนการรายงานความกาวหนาลําดับหนึ่งของ
โครงการ แตเปนความกาวหนาในชวงครึ่งหนึ่งมากกวาของความสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติงาน ซึ่งผลของ
การศึ ก ษาสามารถชี้ นํ า แนวทางไปสู เ ป า หมายที่ ต อบสนองวั ต ถุ ป ระสงค การศึ ก ษา ได อ ย า งชั ด เจน
โดยเฉพาะเปนรายละเอียดที่ตองดําเนินการใหสมบูรณ ในการศึกษาวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมนั้น
รายงานฉบับกลางนี้สามารถประเมินผลกระทบเบื้องตนไดแลวในบางเรื่อง พรอมแนวทางคราวๆในการ
สร า งแผน ปฏิ บั ติการแก ไ ขลดและติ ด ตามผลกระทบ ในขั้ นนี้ ในการปฏิ บั ติการศึกษาควรเนนถึ ง การ
ประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของราษฎร เพราะวาการสํารวจวิเคราะหศึกษามาไดมากวาครึ่งหนึ่งของ
แผนฯ ความชัดเจนของขอมูลที่ตองนําไปสรางความเขาใจตอราษฎรในพื้นที่ ดังนั้นในรายงานฉบับกลางนี้
ตองนําเสนอกระบวนการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมและผลตอบสนองตอการศึกษา และโครงการ
มีมากนอยเพียงใดและตองนําเสนอกลยุทธที่ตองปรับแกและนําไปใชในชวงตอไป ซึ่งเปนความจําเปนตอ
ความสําเร็จของโครงการในชวงทายๆของการศึกษา
ดังนั้นในรายงานฉบับกลาง(Interim Report) ควรมีสาระการนําเสนอ ดังนี้
- สวนที่ 1 นําเสนอความเปนมาวัตถุประสงคของโครงการ วัตถุประสงคการศึกษา วัตถุประสงค
ของรายงานฉบับกลาง รายละเอียดโครงการและพื้นที่ศึกษาที่ชัดเจน พรอมสรุปประเด็นสาระของขอมูล
ในสวนตางๆในรายงานเพื่อใหงายตอการพิจารณา
- สวนที่ 2 นําเสนอ การทบทวนตอความเหมาะสมของการพัฒนาโครงการ และในขึ้นนี้ตอง
ระบุไดแลววา กําหนดทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดเปนเชนไร เปรียบเทียบกับอะไร สอดคลองกับขอมูลใน
สวนที่ตองนําไปวิเคราะหผลการทบสิ่งแวดลอมหรือไม
- สวนที่ 3 นําเสนอผลการดําเนินการและความกาวหนาของงาน ดานสิ่งแวดลอมและสังคม
ทั้งนี้ในชวงครึ่งหนึ่งของผลการศึกษาขอมูลทุติยภูมิควรไดรับทั้งหมดแลว อาจคงเหลือขอมูลปฐมภูมิที่ใน
แตละสวนตางไดดําเนินการสํารวจเก็บตัวอยาง อยางตอเนื่อง เชน การสํารวจ เก็บตัวอยางตามฤดูกาล
แบบสอบถามหรือการสํารวจอื่นๆ โดยตองนําเสนอใน 4 ทรัพยากร หลัก ไดแก ทรัพยากรทางกายภาพ
ชีวภาพ คุณคาการใชประโยชนของชุมชนและคุณภาพชีวิต ในแตละหัวขอตองบอกปญหาอุปสรรคที่
เกิดขึ้นกอนหนานี้ แลวแกไขเชนไร หากยังมีปญหาจะมีวิธีแกไขและดําเนินการตออยางไร
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- สวนที่ 4 นําเสนอการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนของแตละหัวขอ ตามที่ขอมูลที่
ไดรวบรวมมาเพื่อสรางแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมโดยละเอียด และทําใหสามารถวินิจได
วายังขาดขอมูลใดที่จําเปนเพื่อใหการประเมินผลกระทบมีความสมบูรณที่สุด
- สวนที่ 5 นําเสนอ ขอมูลและผลวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตรและเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม
ในเบื้องตน เพื่อใหทราบทิศทางของผลประโยชนที่คาดวาไดรับของโครงการในเชิงเศรษฐศาสตร อันเปน
สวนหนึ่งของการนําไปสูกระบวนการตัดสินใจพัฒนาโครงการ ทั้งนี้ยังตองทําการวิเคราะหโดยละเอียดใน
ลําดับตอไป เพื่อยืนยันผลในขั้นตอนสุดทาย
- สวนที่ 6 นําเสนอการประชาสัมพันธ และการมีสวนรวมของประชาชนที่ไดดําเนินการและ
ผลสัมฤทธิ์ในระดับหนึ่งรวมทั้งปญหาอุปสรรคและแนวทางปรับปรุงแกไข
- ส วนที่ 7 นํ าเสนอผลการปริหารโครงการ จนถึงปจจุ บันและมีองคประกอบของสาระ
เชนเดียวกับรายงานความกาวหนา 1 และ 2
- สวนที่ 8 นําเสนอขอมูลและเอกสารประกอบอางอิงเปนภาคผนวก เนื่องจากการศึกษาได
ดําเนินการมากพอสมควรแลว ขอมูลตางควรตองถูกสังเคราะหและจัดหมวดหมูไดบางแลว ดังนั้นเพื่อให
สะดวกในการวินิจฉัยและพิจารณา ตองเริ่มตนตั้งแตรายงานฉบับกลางเพื่อใหเปนระบบกอนถึงรายงาน
ฉบับรางหรือรายงานฉบับสมบูรณสุดทาย
6.4 การรายงานผลความกาวหนาตามลําดับ เชน รายงานความกาวหนา ฉบับที่ 2, 3 แลวแต
ความวาเปน (หากมี)
หากโครงการศึ ก ษาเป น โครงการที่ มี ร ายละเอี ย ดการศึ ก ษามากและมี แ ผนการดํ า เนิ น การ
ยาวนาน อาจกําหนดใหมีการรายงานความกาวหนาตอจากรายงานฉบับกลาง (Interim Report) ตามลําดับก็
ได เพื่อรายงานผลความกาวหนาของโครงการ กอนถึงขั้นการรายงานผลการศึกษาทั้งหมดใหฉบับราง
(Draft Final Report) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความจําเปนในแตละกรณีเปนการเฉพาะ
เนื้อหาสาระเปนเชนเชนเดียวกับในรายงานฉบับกลาง หรือเพิ่มเนื้อหาที่ไดสังเคราะหเก็บขอมูล
และวิเคราะหเพิ่มเติมจากการรายงานครั้งกอน
6.5 การรายงานผลการศึกษาทั้งหมด (ฉบับราง) (Draft Final Report)
เปนการนํ า เสนอผลงานทั้ งหมดที่ ดําเนินการตามข อ ตกลงหรือตามสัญญาว า จ า งตอเจาของ
โครงการ ซึ่ ง ผลการศึ ก ษาทั้ ง หมดควรมี ค วามถู ก ต อ งครบถ ว นและตอบสนองด า นวิ ช าการได ต าม
เปาประสงค
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สาระรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ที่ปรึกษาตองจัดทําตามแบบแผน
แนวทางที่สํานักงานนโยบายและแผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกําหนด (Guidline EIA )
ปจจุบันใช แนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการพัฒนาแหลงน้ํา ฉบับ
เดือนกันยายน พ.ศ.2551ดังนั้น องคประกอบของการรายงานผลการศึกษาขั้นรายงานฉบับรางสุดทายควรมี
ดังนี้
- รายงานการศึกษาวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม เนื้อหาเปนการสรุปความเปนมา และผล
การศึกษาทั้งหมดโดยยอ
- รายงานหลัก เปนการเสนอผลการศึกษาโดยละเอียดทั้งหมด ที่ไดศึกษาตาม TOR กําหนด
เชน การทบทวนความเหมาะสมการพัฒนาทางเลือกของโครงการ การเก็บขอมูลและสังเคราะหขอมูลดาน
สิ่งแวดลอมทั้งหมด เชน ทรัพยากรทางกายภาพ ชีวภาพ คุณคาการใชประโยชนของมนุษย คุณภาพชีวิต
และการวิเคราะหเศรษฐศาสตรโครงการ และเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
และมาตรการปองกันแกไขลดผลกระทบที่คาดวาเกิดขึ้น และแนวทางการติดตามผลกระทบฯ
- รายงานแผนปฏิบัติการ การปองกัน แกไขลด และติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIMP)
เปนการเสนอกระบวนวิธีการปฏิบัติเพื่อปองกันแกไขผลกระทบในภาพกวางๆ ประกอบดวยรายละเอียด
การปฏิบัติงาน หนวยงานรับผิดชอบ งบประมาณ ชวงเวลาดําเนินการ ผลที่คาดวาไดรับ โดยในแตละ
หัวขอมีขอปลีกยอยในการปฏิบัติที่แตกตางกันไป แผนปฏิบัติการนี้เปนหัวใจของการศึกษาที่นําไปสูการ
พัฒนาโครงการที่มีความจําเปนตองใชกลวิธีการเยียวยาบรรเทาผลกระทบมาก ใหเหลือนอยลง และเปน
ประโยชนคุมคามากที่สุด
- รายงานภาคผนวก เปนการรวบรวมขอมูลที่มีความจําเปนในระดับรองลงมาแตเปนขอมูล
ทีอ่ าจตองใชในการอางอิงผลการศึกษา ซึง่ ตองจัดหมวดหมูใ หชดั เจน
- รายงานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน แตเดิมนั้นรวมอยูในรายงาน
หลัก แต ใ นปจจุ บันมีความจําเปนที่ ตองนําเสนอขอมูล การมี สวนรวมของประชาชนตอโครงการ ให
เปนไปตามรัฐธรรมนูญและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ จึงจําเปนตองแยกเลมการนําเสนอโดยละเอียดในทุก
ขั้นตอนในการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน
6.6 การรายงานผลขั้นสุดทาย หรือ รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)
หลังจากที่ไดมีการนําเสนอผลการศึกษาทั้งหมด เปนรายงานฉบับราง (Drift Final Report) เมื่อ
ไดมีการพิจารณาความครบถวนสมบูรณ ทั้งขอมูลการวิเคราะหขอมูล ความถูกตองของแบบแผนการจัดทํา
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รายงานฯ ตามแนวทางที่กําหนดแลว หากไมถูกตองก็ใหปรับปรุงแกไป รวมทั้งความเหมาะสมดานการใช
ภาษาและการจัดรูปเลมของรายงาน หากคณะกรรมการพิจาณาแลวเห็นวาถูกตองเหมาะสม ตรงตาม
เปาหมายที่วางไวทุกประการก็ถือวาเสร็จสิ้นตามกระบวนการ การศึกษา
ทั้งนี้ เจาของโครงการหรือคณะกรรมการกํากับงานที่ปรึกษา อาจขอใหที่ปรึกษาจัดทํารายงาน
สรุ ป ป ด โครงการเป น พิ เ ศษอี ก ชุ ด หนึ่ ง เพื่ อ เป น หลั ก ฐานในการบริ ห ารโครงการในโอกาสตอ ไปได
ประกอบดวยสาระยอของผลการศึกษาการดําเนินงานตางๆ การบริหารสัญญาและการเงิน ปญหาอุปสรรค
และวิธีการแกไขใหลุลวง ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ที่ได
7.

เครื่องมือหรือวิธีการเพื่อใหไดขอมูลที่ควรนํามาพิจารณาใชในการพิจารณาผลการศึกษาวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอม (Tool and Technology for Environmental Import Assessment Review)
การที่พิจารณาเนื้อหาของรายงานดานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมบูรณ
เพียงพอ จะพิจารณาหรือคณะกรรมการกํากับฯ จําเปนตองเลือกใชเครื่องมือเพื่อชวยใหงานการพิจารณา
เปนไปไดอยางมี ประสิทธิภาพ มิใชใชเพียงแตประสบการณและการอานเพียงอย างเดียว เครื่องมือและ
วิธกี ารในการชวยใหงา ยขึน้ นัน้ ไดกลาวมาแลวโดยแทรกอยูห วั ขออืน่ ๆ สามารถสรุปได คือ
- แนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ที่ไดรับการยอมรับเปน
ทางการหรือสากล(Guideline EIA) ในปจจุบัน ใชแนวทางการจัดทํารายงานฯ ตามกําหนดโดยสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- เอกสารและคูมือประกอบตางๆ ความจําเปนขึ้นอยูกับตัวผูพิจารณาหรือสาระเนื้อหาของ
โครงการ
- แผนที่นําทางการปฏิบัติ (Road Map)
- การสํารวจสภาพพื้นที่โครงการ(Field Studies)
- การปรึกษาหารือกับผูรวมพิจารณาหรือในองคคณะกรรมการกํากับฯ รวมทั้งนักวิชาการ
ที่เปนบุคคลภายนอก
- ขอเสนอแนะจากสาธารณะชน
- รายงานการวิเคราะหผลกระทบจากโครงการอื่นๆ ที่มีลักษณะใกลเคียงกัน
เครื่องมือหรือวิธีการตางๆ ที่เหมาะสมตอผูพิจารณาหรือคณะกรรมการกํากับฯ ในการเกี่ยวของ
ใหการพิจารณาผลงานขึ้น ตองตัดสินใจดวยตนเองในการเลือกใชใหเหมาะสมกับรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมแตละโครงการซึ่งอาจไมเหมือนกัน ในที่น้ีไดเลือกเครื่องมืออยางหนึ่งคือ “การ
จัดลําดับรายการขอมูล: Checklist” อันเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพอยางหนึ่ง

กันยายน 2553
Created with Print2PDF. To remove this line, buyค-a15license at: http://www.software602.com/

สํานักบริหารโครงการ

คูมือการดูแลกํากับงานที่ปรึกษาดานวิชาการ

การจัดลําดับความเพียงพอของรายการขอมูลหรือการทําเช็คลิสท (Check List)
การจัดลําดับความเพียงพอของรายการขอมูลหรือการทําเช็คลิสท(Check List) สามารถชวยให
การตั ด สิ น ใจในการพิ จ ารณาผลงานว า มี ค วามสมบู ร ณ เ พี ย งพอในการตรวจรั บ ได ห รื อ ไม หรื อ ควร
เสนอแนะอะไรตอไป อาจประโยชนตอ รายงาน เชน
- ชวยทําใหเกิดความมันใจวาหัวขอและองคประกอบ ทั้งหมดไดถูกพิจารณาอยางครบถวน
- ชวยผูพิจารณาสามารถนําไปใชไดในทุกขั้นตอน
- ชวยใหเกิดความแนใจวา กระบวนการพิจารณาเปนไปอยางมีระบบ
- เปนขอมูลเสริมชวงจดจํา เนื่องจากเนื้อหาของรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมมีมาก
จํานวนรายการที่จัดลําดับความเพียงพอ อาจมีรายละเอียดมากนอย แตกตางกันขึ้นอยูกับการ
ออกแบบของตาราง Checklist ที่จะเอาไปใช แตโดยหลักแลวครอบคลุมประเด็นตางๆ ดังนี้
- วัตถุประสงคและความจําเปน
- แนวทางเลือกโครงการ
- รายละเอียดขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบัน
- มาตรการปองกันแกไขลดผลกระทบ
- เอกสารขอมูลและเครือ่ งมือประกอบอืน่ ๆ
ในการสร า งรายละเอี ย ด อาจขึ้ น อยู กั บ ผู พิ จ ารณาแต ล ะท า น ที่ มี ป ระสบการณ แ ละหน า ที่
รับผิดชอบในสายงานแตละสาขา ซึ่งมีความเชี่ยวชาญไมเหมือนกันอาจจําแนกประเด็นมากนอยแตกตาง
กันไป ขึ้นอยูกับความตองการหรือเปาประสงคของบุคคล ที่ตองการจัดกลุมประเด็นของขอมูลที่ตนเอง
ตองการจัดลําดับความสําคัญ ในที่นี้ขอยกตัวอยาง เพื่อใหเปนแนวทางเบื้องตนในการนําไปออกแบบและ
กําหนดเปนเครือ่ งมือในการใชของตนเอง
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ตัวอยาง การสรางแบบการวัดลําดับความเพียงพอครอบคลุมของรายการขอมูลในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

หัวขออางอิง

ไม
เกีย่ วของ

ครอบคลุม
อยาง
เพียงพอ

ครอบคลุม
อยางไม
เพียงพอ

ขอเสนอแนะ
เบื้องตน
และคําถามที่
สงสัย

1. วัตถุประสงคและความจําเปน
- ความชัดเจนในรายละเอียด
- ความพอเพียงของสาระ
2. ทางเลือกโครงการ
- พิจารณาทางเลือกครบหรือไม
- ทางเลือกทั้งหมดตอบโจทยโครงการหรื อ
ยัง
- รายละเอี ย ดทางเลื อ กหากดํ า เนิ น การ
เปนอยางไร
- ความชัดเจนเชิงนโยบายเปนเชนไรหากเลือก
3. ลักษณะโครงการ
- ขนาดที่ศึกษา
- ความตองการของพืน้ ที่
- ความตองการในการดําเนินการ
- โครงสรางสนับสนุน
- แผนการกอสรางเบือ้ งตน
4. รายละเอี ย ดประเด็ น สิ่ ง แวดล อ มที่ มี
นัยสําคัญ เบื้องตน
5. ขอมูลรายละเอียดสภาพแวดลอมปจจุบัน
5.1 ขอบเขตพืน้ ทีโ่ ครงการทีเ่ กีย่ วของ
5.2 ทรัพยากรทางกายภาพ
5.2.1 ภูมิอากาศ
-พิจารณาวิธกี ารตรวจวัด
-ก า ร สั ง เ ค ร า ะ ห ข อ มู ล แ ส ด ง ก า ร
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แพรกระจาย

หัวขออางอิง

ไม
เกีย่ วของ

ครอบคลุม
อยาง
เพียงพอ

ครอบคลุม
อยางไม
เพียงพอ

ขอเสนอแนะ
เบื้องตน
และคําถามที่
สงสัย

5.2.2 น้าํ ผิวดิน
- ที่ต้ังและรูปแบบของลุมน้ําและระบบ
ลําน้ํา
-ขอมูลการตรวจวัดปริมาณน้ํา คุณภาพ
น้าํ
- การใชปริมาณน้ํา ปจจุบัน
- สภาพน้ําวิกฤติ
5.2.3 น้าํ ใตดนิ
- รายละเอียดปจจุบัน เชน ความลึก ชั้น
ดิน ภูมปิ ระเทศ
- คุณภาพน้ําใตดิน
5.2.4 ดินและทรัพยากรธรณี
- ภูมิประเทศ
- โครงการองคประกอบดิน
- การกัดเซาะพังทลายและการทรุดตัว
- แผนดินไหว
- ทรัพยากรแร
5.3 สถานภาพชีววิทยา
- นิเวศวิทยาทางบกประกอบดวย ปาไม
สัตวปา
- นิเวศวิทยาทางน้ํา
- การอนุรักษตามกฎหมาย
- กระบวนการของวั ฏ จั ก รของน้ํ า ที่
เกี่ยวของกับระบบนิเวศทั้งหมด
- กระบวนการของลักษณะทางชีววิทยา
ที่มีผลซึ่งกันและกัน
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หัวขออางอิง
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ครอบคลุม
อยาง
เพียงพอ

ครอบคลุม
อยางไม
เพียงพอ

ขอเสนอแนะ
เบื้องตน
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5.4 สภาพสิ่งแวดลอมดานการใชประโยชน
ของมนุษยและเศรษฐกิจสังคม
- การใชประโยชนของดินทั้งในอดีตและ
ปจจุบัน
- ประชากรและการตัง้ ถิน่ ฐาน
- สภาพเศรษฐกิจและความเกี่ยวเนื่อง
-การประกอบกิ จ การทางการเกษตร
ชลประทาน
- สภาพสั ง คมและการดําเนินชี วิ ต การ
บริหารชุมชน
- สาธารณสุ ข คุ ณ ภาพชี วิ ต และความ
ปลอดภัย
- การคมนาคมขนสง
- วัฒนธรรมและการทองเที่ยว
6. การประเมินความเปนไปไดของผลกระทบ
สิ่งแวดลอม
6.1.1 ทรัพยากรภูมิอากาศ
- ระบุผลที่เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ภาพรวมและทองถิ่น
- หากมีตัวการดําเนินโครงการมีการปลอย
มลพิษทางอากาศจริงหรือไมอยางไร
6.1.2 น้าํ ผิวดิน
- ปริ ม าณน้ํ า และช ว งการไหลมี ผ ลต อ
การดําเนินโครงการอยางไร
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- คุ ณ ภาพน้ํ า ป จ จุ บั น และคาดการณ
ขางหนาเปนอยางไร
- แหลงดําเนินมลพิษทางน้ํามีหรือไมอยางไร

หัวขออางอิง

ไม
เกีย่ วของ

ครอบคลุม
อยาง
เพียงพอ

ครอบคลุม
อยางไม
เพียงพอ

ขอเสนอแนะ
เบื้องตน
และคําถามที่
สงสัย

6.1.3 ทรัพยากรดินและธรณี
- การสู ญเสี ยดิ นทั้ งปริ มาณคุ ณภาพมี ผล
อยางไร
- ธรณีวิทยาเปลี่ยนแปลงจากโครงการจะ
มีผลหรือไม
- แหลงแรกอใหเกิดมลภาวะหรือไม
6.2 ทรัพยากรชีววิทยา
6.2.1 พิ จ ารณาทรั พ ยากรด า นชี ว วิ ท ยาที่
สูญเสียในขอบเขตของโครงการเชน ปาไม
สัตวปา ประมง นิเวศทางบกและน้ํา
6.2.2 ระดั บ ความเข ม ข น ที่ เ กิ ด ขึ้ น จนเกิ ด
ผลกระทบตอมวลชีวภาพ และระบบนิเวศ
6.2.3 ผลของการสะสมทางชีวภาพ จากการ
ดําเนินโครงการ
6.2.4 ผลของการสูญเสียอยางถาวรของมวล
ชีวภาพ
6.2.5 ระบุการเปลี่ยนแปลงองคประกอบของ
พื้นที่เนื่องจากการสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพและความไมสมบูรณ
6.3 การใชประโยชนของมนุษยและเศรษฐกิจสังคม
6.3.1 การใชประโยชนของมนุษยเชนที่ดิน
การเกษตรและชลประทานการขนส ง
อุ ต สาหกรรมเป น ต น ต อ งระบุ ก ารสู ญ เสี ย
และการขัดแยงในพื้นที่กอกิจกรรม รวมทั้ง
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การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชน
6.3.2 เศรษฐกิจ มีการระบุการเปลี่ยนแหลง
ทางเศรษฐกิ จ ทั้ ง หมดในเชิ ง ปริ ม าณและ
ความสัมพันธตองานจางและการลงทุนทาง
สังคม

หัวขออางอิง

ไม
เกีย่ วของ

ครอบคลุม
อยาง
เพียงพอ

ครอบคลุม
อยางไม
เพียงพอ

ขอเสนอแนะ
เบื้องตน
และคําถามที่
สงสัย

6.3.3 สภาพสังคมและวัฒนธรรม
- ระบบการดําเนินชีวิตปจจุบันและการ
คาดการณในอนาคต
- ผลตอการบริหารชุมชน
- ผลตอวัฒนธรรมและการทองเที่ยว
- ผลต อ สุ ภ าพและอนามั ย บุ ค คลและ
ชุมชน
- ความเทาเทียมกันดานสังคมรวมหากมี
โครงการ
7. มาตรการตามแผนปฏิบัติปองกันแกไขลด
ติดตามผลกระทบ
7.1 รายละเอียดของแผนและมาตรการที่
สําคัญทั้งหมดครบถวนตามองคประกอบ
7.2 รายละเอียดของขอมูลในมาตรการและ
แผนเพียงพอกับการประเมินคาที่สูญเสียหรือ
ที่ไดรับกลับคืนมา
7.3 ระบุขั้นตอนการทํางานตามแผนเปนเชน
ไร มี กํ า หนดเกณฑ ห รื อ มาตรฐานรองรั บ
หรือไม
7.4 การคาดหวังใหสังคมยอมรับมากนอย
เพียงพอหรือไม
7.5 มาตรการและแผนที่สามารถดําเนินไป
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ไดตามนโยบายไดเพียงใด
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ภาคผนวก ง

รายละเอียดการควบคุมงานดานการประชาสัมพันธ
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รายละเอียดการควบคุมงานดานการประชาสัมพันธ
ในโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดลอม
สํานักบริหารโครงการ กรมชลประธาน
....................................................................................
โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดลอมงานดานการพัฒนาแหลงน้ําของกรม
ชลประทานนั้น นับไดวามีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะเปนจุดเริ่มตนของการวางโครงการเพื่อพัฒนาและ
จัดการทรัพยากรน้ําที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อันจะชวยใหการบริหารจัดหารน้ําสามารถทําไดอยางมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยในการดําเนินงานจะตองมีการศึกษาความเหมาะสมในดานตางๆ ทั้งดาน
วิชาการ สภาพแวดลอมเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะตองเกี่ยวของกับประชาชนเปนจํานวนมาก การชี้แจง
ทําความเขาใจกับประชาชนและหนวยงานตางๆในแตละพื้นที่ใหรับรู รับทราบเปาหมาย และ
วัตถุประสงคในการดําเนินงานนของโครงการจึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง
การผลิตสื่อและการดําเนินงานประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ ที่เหมาะสมตรงกับ
กลุมเปาหมาย คือ อีกหนึ่งแนวทางที่จะชวยใหเกิดการรับรู เขาใจ รวมทั้งกอใหเกิดการสนับสนุนและ
ความรวมมือจากประชาชนดังนั้นในการผลิตและการดําเนินงานประชาสัมพันธ รวมทั้งเผยแพร ใหมี
ความเหมาะสมตรงกับกลุมเปาหมาย ตามรายละเอียดดังตอไปนี้
1. วิดที ศั น ดําเนินการผลิตวิดิทัศนของโรงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดลอม
เพื่อแนะนําโครงการพัฒนาแหลงน้ําที่ยังไมไดดําเนินการกอสรางและ การบริหารจัดการน้ําทั่วประเทศ
ของกรมชลประทาน โดยมีขอบเขตและหลักเกณฑในการผลิตวิดีทัศน ดังนี้
1.การเตรียมการผลิต

1.1 คณะกรรมการกํากับและหรือเลขานุการ ประชุมหารือกับที่ปรึกษา
กําหนดกรอบประเด็นและเปาหมายในการผลิตวิดีทัศน
1.2 ทีป่ รึกษาวางแผนการผลิต โดยจะตองเก็บรวบรวมขอมูลการศึกษาฯ
เพื่อเปนฐานขอมูลสําหรับการการเขียนบทฯ
1.3 ที่ปรึกษาตองวางแผนการบันทึกภาพการดําเนินการศึกษาความ
เหมาะสมโครงการอยางตอเนื่อง ครบทุกขั้นตอนการดําเนินงาน เชน การ
เขาพบกลุมเปาหมาย การประชุมกลุมยอย การศึกษาเก็บรวบรวมขอมูล
ของผูเชี่ยวชาญคณะตางๆ สภาพพื้นที่ลุมน้ํา การใชน้ํา การทําการเกษตร
เปนตน

2.การเขียนบทสคริปต

2.1 ที่ปรึกษาจัดทําเคาโครงบทสคริปตเสนอคณะกรรมการพิจารณา ซึ่ง
ประเด็นเนื้อหาจะตองครอบคลุมทุกประเด็น อาทิ
- ความเปนมาของโครงการ
ง-1
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- เหตุผลและความจําเปน
- รายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงาน
- ลักษณะของโครงการ/บทสรุปผลการศึกษา
- ประโยชนที่ประชาชนจะไดรับ
- การมีสวนรวมของประชาชนและอื่นๆ ซึ่งขึ้นอยูกับรายละเอียดในแต
ละโครงการอยางครบถวน
2.2 ที่ปรึกษาดําเนินการจัดทําบทสคริปต โดยในการเขียนบทจะตอง
คํานึงถึง องคประกอบตางๆ ดังนี้
- จัดวางตามลําดับเรื่องราวตามเคาโครงการนําเสนอใหสอดคลองและมี
ความเชื่อมโยงกันในแตละประเด็น
-ใชภาษาที่เขาใจงาย เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย สรุปความใหกระชับ
ชัดเจน ตรงประเด็น ไมเยิ่นเยอ และพยายามหลีกเลี่ยงการใชศัพทเทคนิค
-ในการผลิตวิดีทัศนความพิจารณาใหมีการสัมภาษณประชาชน หรือกลุม
บุคคลที่เกี่ยวของ ทั้งไดรับประโยชนและไดรับผลกระทบจากโครงการ
รวมทั้งผูบริหารระดับสูงของกรมชลประทานมาประกอบเนื้อหา เพื่อให
มีความสมบูรณครบถวนเกิดความนาเชื่อถือ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความ
เหมาะสมแตละโครงการ
- บทสคริปตจะตองมีการกําหนดภาพและดนตรีปะกอบ ในแตละสวน
ของคําบรรยาย โดยจัดทําตามแบบฟอรมการเขียนบทสคริปต ใน
ภาคผนวก
- บทสคริปตจะตองมีไตเติ้ลเปดละปดของวิดีทัศนในแตละเรื่องของ
โครงการศึกษาความเหมาสมและลกระทบสิ่งแวดลอม โดยไตเติ้ลเปด
เรื่องจะตองมีชื่อของโครงการ และจังหวัด และ โลโก หรือชื่อของ
หนวยงาน สวนไตเติ้ลปดทายของแตละโครงการจะตองมีชื่อของ
หนวยงานพรอมโลโก รายชื่อคณะกรรมการกํากับและผูเกี่ยวของทั้งนี้
สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม
3. องคประกอบดาน
เทคนิค

3.1 วิดีทัศนที่ผลิตควรมีความยาวไมนอยกวา 8 นาที และไมควรเกิน 12
นาที
3.2 ดําเนินการถายทําภาพเพื่อประกอบสารคดี ดวยทีมงานมืออาชีพที่
สามารถสรางสรรคมุมภาพไดอยางสวยงามพิถีพิถัน และดวยอุปกรณที่
ทันสมัย คุณภาพสูง คมชัดโดยใชกลองระบบ betacam หรือระบบ
ง-2
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ดิจิตอล และ หรือดวยอุปกรณที่มีคุณภาพไมต่ํากวานี้
3.3 จัดทําภาพ Computer Graphic Animation โมเดล 2-3 มิติ เพื่ออธิบาย
การดําเนินงานดานชลประทาน ลักษณะของโครงการหากมีการกอสราง
เทคนิคหรือวิธีการตางๆ ใหเห็นภาพไดอยางชัดเจน และเขาใจงาย ตาม
ความจําเปนและเหมาะสม
3.4 ใชดนตรีและเสียงประกอบบทวีดิทัศนที่เหมาะสมกับเรื่องราว ที่
นําเสนอ
3.5 ที่ปรึกษาจะตองจัดสงเสียงผูบรรยายใหคณะกรรมการพิจารณาเลือก
ทั้งนี้เสียงผูบรรยายจะเปนผูหญิงหรือผูชายก็ได แตตองเปนเสียงที่มีพลัง
ไพเราะ ชวนฝน สามารถสรางอารมณคลอยตามและมีความนาเชื่อถือ
3.6 พิจารณาใชเทคนิคในการตัดตอและลําดับภาพเลาเรื่องราวเหมาะสม
ตอการอธิบายเนื้อหา โดยภาพที่นํามาใชประกอบบทวิดีทัศนจะตองเปน
ภาพที่อยูในพื้นที่ที่ศึกษาเทานั้น
4. การเผยแพร

4.1 ควรพิจารณาจัดทําวิดีทัศนของโครงการใหแลวเสร็จและสามารถใช
ในการจัดประชุมกลุมยอยและ/หรือปจฉิมนิเทศของโครงการ
4.2 นําสารคดีของแตละโครงการเผยแพรออกอากาศทางสถานีโทรทัศน
เคเบิ้ลทองถิ่นในพื้นที่ที่มีการศึกษาโครงการไมนอยกวา 2 ครัง้

5. การสงมอบงาน

5.1 ออกแบบและจัดทําหนาปกวิดีทัศนโครงการที่ศึกษาประกอบดวย
รายละเอียด ชื่อโครงการ จังหวัด ใชดนตรีและเสียงประกอบบทวิดีทัศน
ที่เหมาะสมกับเรื่องราว ที่นําเสนอ
5.2 บันทึกใสแผนDVDจํานวนไมนอยกวา 20 แผน รวมทั้งจะตองจัดสง
fileภาพบันทึกกอนการตัดตอจํานวน1ชุด
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2. โปสเตอร (Poster) ดําเนินการจัดทําโปสเตอรประชาสัมพันธโครงการ สําหรับใชในการจัด
นิทรรศการและใชในการจัดประชุมกลุมยอย ประชุมปฐมนิเทศ เพื่อแจงขาวรายละเอียดโครงการ
แผนการดําเนินงานของโครงการใหประชาชนไดรับทราบ โดยมีขอบเขตการดําเนินงานดังนี้
1.เตรียมการกอนการผลิต

1.1 คณะกรรมการกํากับและหรือเลขานุการ ประชุมหารือกับที่ปรึกษา
กําหนดขอบเขตและหัวขอเนื้อหาในการจัดทําโปสเตอรของโครงการ
ศึกษาความเหมาะสม อาทิ
ระยะแรก
- สภาพปญหา
- ความเปนมา
- รายละเอียดการศึกษา/วัตถุประสงค/เปาหมาย
- ขอบเขตการศึกษา เปนตน
- และหรือประเด็นอื่นๆที่สําคัญ
ระยะที่ 2
- สรุปผลการศึกษา
- กราฟฟกลักษณะโครงการ
- สรุปความคิดเห็น ขอเสนอแนะของประชาชน
1.2 บริษัทที่ปรึกษาวางแผนการผลิต จัดทํารายละเอียดและเนื้อหาใน
การทําโปสเตอรประชาสัมพันธโครงการ
1.3 บริษัทที่ปรึกษาจัดหาภาพประกอบการจัดทําโปสเตอร โดยจะตอง
ถายภาพในระบบดิจิตอล File ที่มีความละเอียดสูงและจัดเตรียมแผนที่
ประกอบใหเหมาะสมกับเนื้อหาที่กําหนด

2. ขั้นตอนการผลิต

2.1 บริษัทจัดทําขอความที่สมบูรณตามกรอบที่กําหนด/นําเสนอ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณา/อนุมติ ิ
2.2 บริษัทฯ ดําเนินการออกแบบโปสเตอรประชาสัมพันธ
2.3 สง ART WORK ที่ออกแบบสมบูรณแลว/นําเสนอคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณา/อนุมัติ
2.4 จัดพิมพโปสเตอรประชาสัมพันธ

3. องคประกอบพื้นฐานดาน 3.1 รูปแบบและของโปสเตอรประชาสัมพันธ
เทคนิค
- รูปแบบ X Stand Banner ขนาดไมนอยกวา 80 x 190 เซนติเมตร และ/
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หรือ
- รูปแบบ Roll up Stand Banner ขนาดไมนอยกวา 80 x 200
เซนติเมตร
3.2 คุณลักษณะการพิมพ พิมพสี่สี ระบบอิงคเจ็ท Inkjet ความละเอียด
ไมนอยกวา 700 dpi
3.3 การออกแบบใหตัวอักษรและรูปภาพเดน อานงายเปนที่ดึงดูด
สายตาและความสนใจของผูคนไดมาก
3.4 ดานลางของโปสเตอรทุกแผนจะตองมี มีโลโกชื่อหนวยงานและ
สถานที่ติดตอ
4. การเผยแพร

4.1 การปฐมนิเทศ/การจัดประชุมกลุมยอย/การปจฉิมนิเทศ
4.2ใ ชในโอกาสตางๆ เชน การจัดนิทรรศการงานตางๆ

5.การสงมอบงาน

5.1โปสเตอรประชาสัมพันธที่จัดพิมพตามเงื่อนไข จํานวน1ชุด
5.2 นําFile งานที่ออกแบบเสร็จเรียบรอยบันทึกเปน file รูปภาพ (jpec)
และบันทึกเปน File Ai (ควร Create outline) ที่สามารถปรับแกไขได
ในภายหลังใสแผน DVD จํานวน 2 แผน ใสกลองพรอมปกที่มีชื่อ
โครงการ ระยะเวลาศึกษาหนวยงานที่รับผิดชอบ / กลุมงาน
วางโครงการ.... สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน

3. แผนพับ เปนสื่อสิ่งพิมพที่ใชในการประชาสัมพันธ ที่จะสามารถบอกกลาวรายละเอียดของ
โครงการไดอยางครบถวน ดังนั้นจึงตองมีการแบงประเด็นเนื้อหาที่จะนําเสนออยางชัดเจน สามารถ
สื่อสารและตอบคําถาม ไดแก what when why who how ได การจัดทําแผนพับจึงควรมีขอบเขตดังนี้
1.ขั้นเตรียมการผลิต

1.1 บริษัทเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห จัดทําเคาโครงประเด็นเนื้อหา
สําหรับผลิตแผนพับ
1.2 บริษัทจัดเตรียมภาพประกอบตามประเด็นเนื้อหาสําหรับจัดทําแผนพับ

2. การจัดทําตนฉบับแผนพับ 2.1 บริษัทที่ปรึกษาศึกษา วิเคราะห ขอมูล กําหนดประเด็นและจัดทํา
เนื้อหาของแผนพับ โดยมีสิ่งที่ตองคํานึงดังนี้
- หนาแรกของแผนพับ ประกอบดวยชื่อโครงการ โลโกของหนวยงาน
พรอมภาพประกอบที่สอดคลองกับเนื้อหาดานใน และ/หรืออาจมีคํา
ขวัญหรือขอความสั้นๆ ตามความเหมาะสมของแตละโครงการ
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- เนื้อหาที่จะนําเสนอในแตละหนาจะตองสรุปใหกระชับและมีการแบง
หัวขอใหชัดเจนไดใจความที่สมบูรณ นอกจากนั้นการเขียนเปนประโยชน
เรียงติดกันก็ไมควรที่จะแนนเต็มหนา ควรมีการยอหนา เวนวรรค
- การเรียงเนื้อหาในแตละหนาของสวนที่ถูกพับจะตองมีการแบงหัวขอ
ใหชัดเจน เพราะการอานแผนพับแตละคนจะแตกตางกันไปแผนพับ
สวนใหญจะเรียงลําดับเนื้อหาจากซายไปขวา หนาไปหลัง ในกรณีผูรับ
แผนพับอานแยกสวนผูเขียนแผนพับจะตองคํานึงและนํามาพิจารณา
เพื่อใหผูอานเขาใจไดในระดับหนึ่งถึงแมวาจะไมไดอานทั้งฉบับ หาก
ผูอ า นสนใจจะอานแตละหัวขอยอยตอ เมื่อมาปะติดปะตอ ก็เขาใจ
ภาพรวมไดเชนเดียวกันกับการอานที่เรียงตามลําดับ
- หนาสุดทายของแผนพับจะตองมีรายละเอียดที่ตองระบุใหชัดเจน
ไดแก ชื่อหนวยงานที่รับผิดชอบโครงกร สถานที่เลขที่ ที่ตั้ง หมายเลข
โทรศัพทสํานักงาน โทรศัพทมือถือ ปจจุบันที่ขาดไมไดคือ อีเมล หรือ
เว็บไซต ที่สามารถหาขอมูลเพิ่มเติมภายหลังได
3. องคประกอบพื้นฐานดาน 3.1 การออกแบบแผนพับควรพิจารณาเลือกแบบตัวอักษร สี และ
เทคนิค
ขนาดของตัวอักษรใหเหมาะสมกับเนื้อหาและการแบงหัวขอยอย โดย
อาจใชขนาดตัวอักษรและสีที่แตกตางกันก็ไดแตตองคํานึงถึงความ
นาสนใจและความสบายตาในการอาน มีการนํารูปภาพหรือการใช
สัญลักษณ ตาราง ลําดับเลขมาแสดงเปนหัวขอยอย รวมทั้งเทคนิคอื่นๆ
ที่จะทําใหแผนพับนาอาน
3.2 ขนาดและรูปแบบของแผนพับสามารถทําไดหลายรูปแบบซึ่ง
สามารถกําหนดไดตามความเหมาะสม ซึ่งมีรูปแบบไมนอยกวา
คุณสมบัติดังตอไปนี้
-รูปแบบของแผนพับ/หนังสือแนะนํา ขนาด 4 1/8x7.5 นิ้ว กระดาษ
อารตการด 160 แกรม พิมพ 4 สีจํานวน 24 หนา พับเก็บเลม เย็บกลาง
-แผนพับขนาด A4 พับ 2 กระดาษอารตการด 160 แกรม พิมพ 4 สี
4. การเผยแพร

4.1 การปฐมนิเทศ/การจัดประชุมกลุมยอย/การปจฉิมนิเทศ
4.2 ใชในโอกาสตางๆ เชน การจัดนิทรรศการงานตางๆ

5. การสงมอบงาน

5.1 พิมพแผนพับตามเงื่อนไข จํานวน 1000 แผน
5.2 นํา File งานที่ออกแบบเสร็จเรียบรอยบันทึกเปน file jpec และ
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บันทึกเปน File Ai (ควร Create outline) ที่สามารถปรับแกไขไดใน
ภายหลังใสแผน DVD จํานวน 2 แผน ใสกลองพรอมปกที่มีชื่อ
โครงการ ระยะเวลาศึกษา หนวยงานทีรับผิดชอบ /กลุมงาน
วางโครงการ..... สํานักบริหารโครงการกรมชลประทาน
4. จดหมายขาว Newsletter ดําเนินการจัดทําจดหมายขาวสําหรับใชในการเผยแพรบอกกลาว
ขอมูลขาวสาร แผนการดําเนินงาน ความกาวหนาของการศึกษาความเหมาะสม รวมถึงสรุปผลการศึกษา
และอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวของกับโครงการเผลแพรไปยังบุคคลเปาหมายเพื่อบรรลุวัตถุประสงคที่ผูสงสาร
ตองการทั้งการประชาสัมพันธ หรือใหทราบขอมูลขาวสาร โดยมีขอบเขตการดําเนินงานดังนี้
1.ขั้นเตรียมการผลิต

1.1 บริษัทที่ปรึกษาวางแผนการจัดทําจดหมายขาวตามกรอบระยะเวลา
การศึกษา
1.2 จัดทําบัญชีรายชื่อ ที่อยู ของหนวยงานองคกรและประชาชน
กลุมเปาหมายในพื้นที่ศึกษา สําหรับจัดสงจดหมายขาว
1.3 คณะกรรมการกํากับและ/หรือเลขานุการ ประชุมหารือกับที่ปรึกษา
กําหนดกรอบประเด็นเนื้อหาจดหมายขาวแตละฉบับ
1.4 การนําเสนอเนื้อหาในจดหมายขาว ควรแบงเนื้อหาเปนคอลัมน
การเขียนเนื้อหาจดหมายขาวใชรูปแบบการเขียนแบบเขียนขาว มีพาด
หัว มีความนําและมีรายละเอียดเนื้อหา โดยอาจแบงเปนคอลัมนประจํา

2. การจัดจดหมายขาว

2.1 บริษัทที่ปรึกษาจัดทําตนฉบับจดหมายขาว เสนอคณะกรรมการ
พิจารณาตรวจ/อนุมัติตนฉบับ อยางนอย 5 วันทําการ
2.2 บริษัทดําเนินการจัดทําตนฉบับของจดหมายขาวตามเปาหมายและ
วัตถุประสงคที่ตองการสื่อสารใหกลุมเปาหมายไดรับทราบ โดยในแต
ละฉบับที่จัดทําจะตองมีการกําหนดประเด็นเนื้อหา อยางชัดเจน
2.3 ดําเนินการออกแบบรูปแบบจดหมายขาวใหมีความเหมาะสม
ระหวางเนื้อหาและรูปภาพประกอบ โดยพิจารณาเลือกใชขนาดและสี
ของตัวอักษร กราฟฟกใหมีความเหมาะสมกับเนื้อหาดานวิชาการ

3. องคประกอบพื้นฐานดาน 3.1โดยขนาดของจดหมายขาวทีเ่ หมาะสมควรจะเปน ขนาด A4 พิมพ
เทคนิค
หนาหลัง หรือขนาด A3 พับครึ่ง 4 หนา
3.2 จัดทําหัวจดหมายขาวของแตโครงการ มีองคประกอบ ดังนี้ จัดตั้ง
ชื่อและ ออกแบบหัวจดหมายขาวพรอมสัญลักษณ มีรายละเอียดของ
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ฉบับที่...... วันที.่ ..... เดือน..... ป...... ชื่อ..... หนวยงานพรอมที่อยูที่
สามารถติดตอได
3.3 พิมพสีสี่ พิมพดวยกระดาษปอนดไมนอยกวา 80 แกรม
4. การเผยแพร
ประชาสัมพันธ

4.1 บริษัทจัดสงจดหมายขาวสารทางไปรษณียตามบัญชีรายชื่อ
กลุมเปาหมายในพื้นที่ที่ศึกษาที่จัดทําไวตามแผนงานที่กําหนดและควร
กําหนดระยะเวลาจัดสงในชวงที่ไมไดลงพื้นที่ และไมควรนําจดหมาย
ขาวไปแจกในวันประชุมกลุมยอย
4.2 บันทึกจดหมายขาวเปน .pdf ไฟล ลงซีดีทุกฉบับ จัดสงเผยแพรทาง
เว็บไซตของสํานักบริหารโครงการ

5. ขาวประชาสัมพันธแจกสื่อมวลชน การจัดทําขาวแจกมีวัตถุประสงคเพื่อใหสื่อมวลชนได
ชวยเผยแพรขาวสาร การดําเนินงานดานการศึกษาความเหมาะสมในดานตางๆไปสูประชาชนผูรับสาร
ซึ่งก็จะทําใหประชาชนไดรับรูรับทราบความเคลื่อนไหว ความเปนไป ถือเปนการเสริมสรางให
ประชาชนความเขาใจยอมรับกิจกรรมการดําเนินงานของโครงการ โดยควรทําขาวประชาสัมพันธอยาง
ตอเนื่องตลอดโครงการ ซึ่งการทําขาวประชาสัมพันธควรมีขอบเขตการดําเนินงานดังนี้
1.ขั้นเตรียมการผลิต

1.1 จัดทําบัญชีราชชื่อสื่อมวลชน พรอมที่อยูและเบอรโทรศัพท และ
หรือ E-mail ของนักขาวทองถิ่น
1.2 ในการจัดกิจกรรมแตละครั้งบริษัทวางแผนจัดทําขาวแจก
สื่อมวลชน และภาพขาวประชาสัมพันธกิจกรรมจัดสงใหสื่อมวลชน

2. การจัดทําขาว
ประชาสัมพันธ

2.1 การเขียนขาวประชาสัมพันธจะตองตอบคําถามในเรื่องที่จะเขียน
ตามหลัก 5w+1H คือ ใคร (who) ทําอะไร (what) ที่ไหน (where)
เมื่อไหร (when) เพราะอะไร (why) และ ทําอยางไร (How) ใหครบใน
ยอหนาแรกของขาวหรือที่เรียกวาความนําหรือบทนํา และตอดวย
รายละเอียดในเรื่องที่นําเสนอเรียกวา เนื้อหา และสวนสรุป ที่สําคัญ
จะตองเขียนพาดหัวขาวใหนาสนใจ สั้นกระชับไดใจความดวย
2.2 สิ่งที่ตองพิจารณาในการเขียนและตรวจขาวประชาสัมพันธ
-วิธีการเขียนควรเริ่มตนการเขียนดวยประเด็นที่สําคัญกอนแลวเขียน
ไลไปหาประเด็นที่สําคัญนอยลงมา โดยควรเรียงลําดับขอมูลที่
สนับสนุนประเด็นสําคัญวาจะเริ่มดวยอะไร หรือจะจบอยางไร
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- ตองเขียนใหครอบคลุมรายละเอียดที่สําคัญ หรือเสริมสรางขอมูล
ประเด็นที่จําเปนใหมีความตอเนื่องตั้งแตตนจนจบ หลีกเลี่ยงการเขียน
ประเด็นที่ซ้ําซาก
- เขียนดวยถอยคําที่กระชับ ประโยคที่เขาใจงาย ใชสํานวนภาษาที่
สามารถสื่อสารใหผูอานที่มีความหลากหลายเขาใจไดในทันทีทุกคน
- ควรเขียนเนื้อขาวที่สั้นๆ กระชับไดใจความสมบูรณชัดเจนตัดสวน
ไมสําคัญวกวนออกไป
2.3 ผูเ ขียนจัดสงขาวใหผูที่เกียวของตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
กอนการจัดสงใหกับสื่อมวลชนเพื่อเผยแพร โดยการสงขาวสามารถใช
การสงทางไปรษณีย แฟกซ อีเมล อินเตอรเน็ต ใชเปนขาวแจกในกรณี
ที่เชิญนักขาวารวมกิจกรรมตางๆ
3. องคกระกอบพื้นฐานดาน
เทคนิค

3.1 การพิมพขาว ควรจัดพิมพจบในการะดาษ A4 หนาเดียว แตในกรณี
ที่มีเนื้อหารายละเอียดเยอะอาจพิมเปน 2 แผนและตองพิมพคําวา ยังมี
ตอ/...... ไวดานลางของกระดาษโดยขนาดของขาวแจกที่เหมาะสมควร
จะเปนขนาด A4 พิมพหนาหลัง หรือขนาด A3 พับครึ่ง 4 หนา
3.2 ขาวควรจัดพิมพบนกระดาษสีขาว ซึ่งในสวนของกรมชลประทาน
ไดมีการจัดทํา รูปแบบหัวขาวประชาสัมพันธที่สามารถนําไปใชในการ
จัดพิมพขาวสงใหสื่อมวลชนได โดยสามารถติดตอขอรับไดที่ฝาย
ประชาสัมพันธ ดานลางของขาวควรมีชื่อและเบอรโทรของผูเขียน
หรือหนวยงาน(การจัดทํารายละเอียดดังกลาวจะเปนประโยชนในกรณี
ที่มีขอสงสัยเกี่ยวกับขาวที่จัดสงก็สามารถที่จะติดตอสอบถามไดทันที)
3.3 ควรจัดขาวประชาสัมพันธและหรือภาพขาว ประชาสัมพันธ
กิจกรรมของโครงการศึกษาความเหมาะสมอยางตอเนื่อง รวมไมนอย
กวา5 ขาว

4. การเผยแพรขาว
ประชาสัมพันธ

4.1 ใชเปนขาวแจกในกรณีที่เชิญสื่อมวลชนเขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ
ประชุมกลุมยอย และหรือปจฉิมนิเทศ
4.2 ใชเปนขาวประชาสัมพันธจัดสงใหกับสื่อมวลชนทางไปรษณีย
แฟกซ อีเมล อินเตอรเน็ต ตามทะเบียนที่อยูของสื่อมวลชนที่จัดทําไว
ในแตละพื้นที่
4.3 นําขาวประสัมพันธและหรือภาพขาวประชาสัมพันธขึ้นเว็บไซต
ของสํานักบริหารโครงการ
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4.4 ติดตามสรุปผลของขาวที่จัดสงวามีการนําเสนอทางชองทางใดบาง
และขาวที่ลงนั้น ยังควรตองตรวจดูเนื้อหาขาวที่ลงวาครบถวนหรือไม
มีการปรับเปลี่ยนเนื้อขาวหรือไมอยางไร ทั้งนี้จะสามารถนํามา
ปรับปรุงการเขียนขาวไดในครั้งตอไป
6. บทความประชาสัมพันธทางสื่อสิ่งพิมพ เปนการประชาสัมพันธอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถ
นําเสนอเนื้อหารายละเอียดไดอยางครบถวนตามตองการ โดยบทความที่จัดทําจะตองมีการกําหนดเคา
โครงประเด็นเนื้อหาที่จะนําเสนอใหชัดเจน สามารถนําเรื่องอื่นที่เกี่ยวของมาเชื่อมโยงกับเรื่องที่จะ
นําเสนอเพื่อใหเกิดความนาสนใจได โดยมีขอบเขตในการจัดทําบทความประชาสัมพันธเพื่อเผยแพร
ทางสื่อสิ่งพิมพ ดังนี้
1.ขั้นเตรียมการผลิต

1.1 บริษัทที่ปรึกษาวางแผนการจัดทําบทความประชาสัมพันธทางสื่อ
สิ่งพิมพตามที่กําหนด
1.2 คณะกรรมการกํากับและหรือเลขานุการ ประชุมหารือกับที่ปรึกษา
กําหนดกรอบประเด็นบทความประชาสัมพันธแตละชิ้น

2. การจัดทําบทความ
ประชาสัมพันธ

2.1 กําหนดประเด็นเนื้อหาที่จะนําเสนอใหครบถวน อาจเชื่อมโยงเขา
กับเหตุการณ ณ ปจจุบันใหมีความสดใหม ทันตอเหตุการณ
2.2 การเขียนตนฉบับจะตองมีการตั้งชื่อบทความใหนาสนใจบทความ
จะตองประกอบดวย บทนํา เนื้อหา และบทสรุปที่เชื่อมโยงกัน ควรใช
ภาษาที่เขาใจงาย และสามารถสอดแทรกขอมูลที่ตองการนําเสนอได
อยางนาสนใจ ไมนาเบื่อ และชวนใหติดตามอานบทความจนจบ

3.องคประกอบพื้นฐานดาน
เทคนิค

3.1 ตนฉบับบทความที่เขียนจะตองมีความยาวของเนื้อหาไมเกิน 2
หนากระดาษA4 ขนาดตัวอักษร 16
3.2 ใหความสําคัญในการตั้งชื่อบทความ ความนํา และสวนสรุปของ
บทความ

4. การเผยแพรและสงมอบงาน นําบทความที่ผานการอนุมัติ ตีพิมพเผยแพรทางหนังสือพิมพทองถิ่น
จํานวน 1 ครั้ง และเผยแพรทางหนังสือพิมพสวนกลางจํานวน1ครั้ง
โดยในแตละครั้งมีขนาดไมนอยกวา 50 คอลัมนนิ้ว
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7. สื่อวิทยุการจายเสียง การประชาสัมพันธทางสถานีวิทยุ มีการดําเนินงานไดในหลายรูปแบบ
ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของเรื่องราวที่ตองการจะเผยแพรประชมสัมพันธ ไดแก การจัดใหมีการสัมภาษณ
บุคคล สารคดีวิยุ สปอตประชาสัมพันธ ขาวประชาสัมพันธ เปนตน โดยมีขอบเขตการดําเนินงาน ดังนี้
1. ขั้นเตรียมการผลิต

1.1 คณะกรรมการกํากับและหรือเลขานุการ ประชุมหารือกับที่ปรึกษา
กําหนดรูปแบบการประชาสัมพันธทางสื่อวิทยุกระจายเสียง
1.2 บริษัทที่ปรึกษาวางแผนการผลิตและเผยแพรทางสื่อ
วิทยุกระจายเสียง

2. รูปแบบการประชาสัมพันธ 2.1 เขียนบทสารคดี หรือ บทความเพื่อเผยแพรทางสถานี
ผานสื่อวิทยุกระจายเสียง
วิทยุกระจายเสียง โดยจะตองกําหนดแนวคิดประเด็นในการนําเสนอ
ใหชัดเจน แลวจัดทําโครงรางซึ่งประกอบดวย บทนํา เนื้อหา และ
บทสรุปที่เชื่อมโยงกันจากนั้นเรียบเรียงออกมาเปนขอความ (คําพูด)
ซึ่งจะตองคํานึงถึงภาษาที่ใชจะตองเขาใจงาย และไมซ้ําซาก วกวน
2.2 ในการจัดใหมีการสัมภาษณบุคคล ควรที่มีการจัดเตรียมประเด็น
คําถามและคําตอบลวงหนา เพื่อใหสามารถนําเสนอขอมูลที่ตองการได
อยางถูกตอง ครบถวน ชัดเจน เลือกแหลงขาวที่จะใหสัมภาษณที่
เกี่ยวของกับโครงการและมีความรูความเขาใจตอโครงการ
3. องคประกบดานพื้นฐาน
ดานเทคนิค

3.1 บทสารคดีหรือบทความรูที่เขียนมีลักษณะเปนแบบพูดคุยตามบทที่
เขียนขึ้น เนื้อหาสั้นๆ มีความยาวตัง้ แต 2 นาทีขึ้นไปแตไมควรเกิน10นาที
3.2 บทสารคดีหรือบทความรูที่จัดทําจะตองมีขอมูลรายละเอียดตรงหัว
กระดาษ ไดแก ชื่อรายการ/ชื่อเรื่อง/ตอน สถานีที่ออกอากาศ/ความถี่
วัน-เวลาที่จะออกอากาศ
3.3 จัดใหมีการสัมภาษณเจาหนาที่ที่เกี่ยวของรวมถึงประชาชน
กลุมเปาหมายทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทองถิ่นในระบบ FM
3.4 การจัดกิจกรรมเสวนาถายทอดสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงใน
ระบบFMความยาวไมนอยกวา30นาที
3.5 เผยแพรขาวและหรือสารคดีประชาสัมพันธโครงการในประเด็น
ตางๆผานทางถถานีวิทยุทองถิ่นรวมไมนอยกวา 15 ครัง้

4. การเผยแพรและสงมอบงาน บันทึกรูปแบบกิจกรรมประชาสัมพันธทางสื่อวิทยุกระจายเสียงที่
ออกอากาศเผยแพร บันทึกใสแผน DVD จํานวน 2 ชุด
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8. การจัดกิจกรรมสื่อสัญจร การจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ถือเปนสื่อกิจกรรมพิเศษ ที่
นอกจากจะชวยสรางสัมพันธที่ดีระหวางคณะสื่อมวลชนกับผูบริหารกรมชลประทานและเจาหนาที่
ประชาสัมพันธแลว ยังมีเปาหมายที่ตองการใหสื่อมวลชนไดเห็นถึงความสําคัญและความจําเปนของ
งานชลประทานในดานการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา รวมถึงมีความเขาใจในกระบวนการ
ศึกษาความเหมาะสม และเปนสื่อกลางในการนําเสนอขอมูลขาวสารไปยังประชาชนไดรับทราบและมี
ความเขาใจที่ถูกตองตอไป โดยมีขอบเขตการดําเนินงานดังนี้
1. ขั้นเตรียมการผลิต

1.1 คณะกรรมการกํากับและหรือเลขานุการ ประชุมหารือกับที่ปรึกษา
กําหนดวันเวลาและรูปแบบการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร
1.2 บริษัทที่ปรึกษาวางแผนการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร

2. รูปแบบการจัดกิจกรรม 2.1 บริษัทจัดทํารายละเอียดกิจกรรมสื่อสัญจร/กําหนดการ/บรรยายสรุป/
สื่อมวลชนสัญจร
ดูงานในพื้นที่ศึกษาความเหมาะสม
2.2 ควรเลือกพื้นที่ กิจกรรมที่มีความเหมาะสม มีจุดเดน สอดรับกับ
โครงการที่ศึกษา และเหมาะสมกับสถานการณในชวงนั้นๆ
2.3 การเดินทางโดยเครื่องบิน และหรือ รถ หรือพาหนะอื่นๆ ที่
เห็นสมควร
2.4 ระยะเวลาในการจัดแตละครั้ง ไมนอยกวา 2 วัน หรือ มากกวาได
2.5 กรณีทพ่ี กั คางแรม สามารถพักโรงแรม และหรือ สถานทีท่ เ่ี หมาะสม
3.องคประกอบพื้นฐาน
และเงื่อนไขการดําเนิน
กิจกรรม

3.1 การจัดกิจกรรมแตละครั้งควรมีสื่อมวลชนรวมกิจกรมทุกแขนง ไดแก
วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ โทรทัศน
3.2 การจัดกิจกรรมตองดูแลและอํานวยความสะดวกครอบคุลมทุกดาน
ดังนี้
- อาการ เครื่องดื่ม ครบถวนทุกมื้อ
- ที่พัก เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย
- การเตรียมความพรอมของผูบรรยายและจุดดูงาน
- จัดทําเอกสารแจก จัดรูปเลมที่สะดวกเหมาะสมแกการพกพา มีขอมูลที่
เกี่ยวของครบถวนตลอดทุกจัดของกิจกรรม
- จัดของที่ระลึกสําหรับมอบใหสื่อมวลชนตามความเหมาะสม โดย
เสนอพิจารณาเห็นชอบกอน
3.3 ทุกครั้งของกิจกรรมตองดูแลความสะดวกทุกดานในการรวมเดินทาง
ไปประสานงานและรวมกิจกรรมของคณะกรรมการกํากับหรือเลขานุการ
ง-12
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สํานักบริหารโครงการ

คูมือการดูแลกํากับงานที่ปรึกษาดานวิชาการ

รวมถึงทีมงาน
3.4 ตองจัดเจาหนาที่ทําการบันทึกภาพนิ่งละวิดีโอ
3.5 ติดตามผลจากการจัดกิจกรรมสือ่ มวลชนสัญจรๆ โดยแตละครัง้ ทีจ่ ดั
กิจกรรมจะตองมีผลงานเผยแพรครอบคลุมสือ่ ตางๆรมไมนอ ยกวา 5
ชิ้นงาน
4. การเผยแพรและสงมอบ 4.1 เอกสารสรุปผลการดําเนินกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรจัดทําเปนรูปเลม
งาน
จํานวน 2 ชุด และบันทึกลงแผน CD จํานวน 2 แผน
4.2 DVD บันทึกภาพนิ่งและวิดีโอตลอดการจัดกิจกรรมจํานวน 2 ชุด
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สํานักบริหารโครงการ

คูม อื การดูแลกํากับงานทีป่ รึกษาดานวิชาการ

ภาคผนวก จ
ตัวอยางเอกสารที่ฝายเลขานุการตองดําเนินการ
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สํานักบริหารโครงการ

คูม อื การดูแลกํากับงานทีป่ รึกษาดานวิชาการ

สารบัญ
หนา
1. การแจงวันเริ่มปฏิบัติงาน
2. การสงรายงาน

จ-2
จ-9

3. การประชุม
- การเชิญประชุม
- ระเบียบวาระการประชุม
- การสงบันทึกการประชุม
- รายงานการประชุม
- เรื่องสืบเนื่อง
- แบบแจงผลการพิจารณาบันทึกการประชุม
- ปฐมนิเทศโครงการ
- พิจารณารางรายงานแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIMP)
- การประชุมผูบริหารกรมฯ
- ปจฉิมนิเทศโครงการ
- แบบตอบรับการเขารวมประชุม

จ - 10
จ - 11
จ - 12
จ - 13
จ - 16
จ - 17
จ - 18
จ - 23
จ - 30
จ - 35
จ - 42

4.การเบิกเงิน
- การเบิกเงินลวงหนา
- การเบิกเงินงวด
- การเบิกเงินสวนที่เบิกคืนได
- การเบิกเงินประกันผลงาน
- แบบรายงานความกาวหนางาน

จ - 43
จ - 47
จ - 50
จ - 53
จ- 56

5. การขอรับคืนหนังสือค้ําประกันผลงาน

จ - 57

6. การปดโครงการ

จ - 58

7. การขอรับหนังสือรับรองผลงาน

จ - 61
จ-1
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สํานักบริหารโครงการ

คูม อื การดูแลกํากับงานทีป่ รึกษาดานวิชาการ

บันทึกขอความ

สํานักบริหารโครงการ สวนวางโครงการ กลุมงานวางโครงการ ... โทร.....
สวนราชการ
ที่
วันที่
เรือ่ ง ขอแจงวันเริ่มปฏิบัติงาน โครงการ............................
เรียน ผส.บก. ผาน ผวค.
ตามที่กรมชลประทานไดวาจางที่ปรึกษา ประกอบดวย กลุมบริษัท .............................. เพื่อ
.........................โครงการศึกษา.................................................. ตามสัญญาจางเลขที่ .................... ลงวันที่
........... นัน้
เพื่ อใหเป น ไปตามเงื่ อ นไขของสั ญ ญา ขอ 2.2 วั นเริ่ ม ปฏิ บั ติง านในสั ญ ญาว า จ า งศึ ก ษา
โครงการดังกลาว “ที่ปรึกษาจะตองเริ่มปฏิบัติงานภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญาโดยผูวาจางจะมี
หนั ง สื อ แจ ง ให ที่ ป รึ ก ษาทราบ” จึ ง ขอแจ ง ให ที่ ป รึ ก ษาเริ่ ม ปฏิ บั ติ ง านตามสั ญ ญาจ า งตั้ ง แต วั น ที่
………………..
เปนตนไป
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาและลงนามเสนอกรมฯ เรือ่ งแจงเริม่ ปฏิบตั งิ าน

(นาย…………………….)
กรรมการและเลขานุการดูแลกํากับที่ปรึกษาดานวิชาการ
โครงการ…………………………………………..
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สํานักบริหารโครงการ

คูม อื การดูแลกํากับงานทีป่ รึกษาดานวิชาการ

บันทึกขอความ
สํานักบริหารโครงการ สวนวางโครงการ กลุมงานวางโครงการ … โทร. …..
สวนราชการ
ที่
วันที่
เรือ่ ง ขอแจงวันเริ่มปฏิบัติงาน โครงการ.................................................
เรียน

รธว.

ตามที่กรมชลประทานไดวาจางที่ปรึกษา ประกอบดวย กลุมบริษัท .............................. เพื่อ
.........................โครงการศึกษา...................... ตามสัญญาจางเลขที่ .................... ลงวันที่ ........... นัน้
เพื่ อใหเป น ไปตามเงื่ อ นไขของสั ญ ญา ขอ 2.2 วั นเริ่ ม ปฏิ บั ติง านในสั ญ ญาว า จ า งศึ ก ษา
โครงการดังกลาว “ที่ปรึกษาจะตองเริ่มปฏิบัติงานภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญาโดยผูวาจางจะมี
หนั ง สื อ แจ ง ให ที่ ป รึ ก ษาทราบ” จึ ง ขอแจ ง ให ที่ ป รึ ก ษาเริ่ ม ปฏิ บั ติ ง านตามสั ญ ญาจ า งตั้ ง แต วั น ที่
………………….. เปนตนไป
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาลงนามหนังสือแจงวันเริม่ ปฏิบตั งิ าน

(นาย…………………………)
……………………
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สํานักบริหารโครงการ

คูม อื การดูแลกํากับงานทีป่ รึกษาดานวิชาการ

กรมชลประทาน
ถนนสามเสน กทม. 10300

ที่ กษ

วันที.่ .......................
เรื่อง ขอแจงวันเริ่มปฏิบัติงาน
เรียน ..............................................
อางถึง

สัญญาจางเลขที่ .................... ลงวันที่ ....................................

ตามที่กรมชลประทานไดวาจางที่ปรึกษา ประกอบดวย กลุมบริษัท...................................................
เพื่อ.................................... ตามสัญญาจางเลขที.่ ................................... ลงวันที่…………………… แลวนัน้
เพื่อใหเปนไปตามเงื่อนไขของสัญญา ขอ 2.2 วันเริ่มปฏิบัติงานในสัญญาวาจางศึกษาโครงการ
ดังกลาว “ที่ปรึกษาจะตองเริ่มปฏิบัติงานภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญาโดยผูวาจางจะมีหนังสือแจง
ใหที่ปรึกษาทราบ” จึงขอแจงใหที่ปรึกษาเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาจางตั้งแตวันที่ …………………… เปนตนไป
อนึง่ เมือ่ เริม่ ปฏิบตั งิ านขอใหแจงคณะกรรมการดูแลกํากับงานทีป่ รึกษาดานวิชาการทราบดวย
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาและดําเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ

อธิบดีกรมชลประทาน

สํานักบริหารโครงการ
โทร. …………………..
โทรสาร ……………………
จ-4
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สํานักบริหารโครงการ

คูม อื การดูแลกํากับงานทีป่ รึกษาดานวิชาการ

บันทึกขอความ
สวนราชการ
สํานักบริหารโครงการ สวนวางโครงการ กลุมงานวางโครงการ ..... โทร........
ที่
วันที่
เรือ่ ง ขอแจงวันเริ่มปฏิบัติงาน .............................................................
เรียน คณะกรรมการดูแลกํากับงานที่ปรึกษาดานวิชาการ
ตามที่กรมชลประทานได วาจางที่ปรึกษา ประกอบดวย บริษัท .............................. เพื่ อ
.........................โครงการศึกษา.................................................. ตามสัญญาจางเลขที่ .................... ลงวันที่
........... นัน้
บัดนี้ กรมฯ ไดมหี นังสือที่ กษ ............. ลงวันที่ ………………….. แจงวันเริม่ ปฏิบตั งิ านให
ทีป่ รึกษาทราบแลว ตามขอกําหนดในสัญญาขอ 2.2 และทีป่ รึกษาไดแจงยืนยันวันเริม่ ปฏิบตั งิ าน ตามหนังสือที่
……………… ลงวันที่ …………… โดยเริม่ ปฏิบตั งิ านภายในวันที่ ……………. และสิน้ สุดสัญญาในวันที่
............... ระยะเวลาการปฏิบตั งิ านรวม…………………วัน รายละเอียดตามทีแ่ นบมาพรอมนีแ้ ลว
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดลงนามเสนอกรมฯตอไป

(นาย…………………….)
………………..
คณะกรรมการและเลขานุการดูแลกํากับงานที่ปรึกษาดานวิชาการ
โครงการ……………………….…………………

จ-5
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สํานักบริหารโครงการ

คูม อื การดูแลกํากับงานทีป่ รึกษาดานวิชาการ

บันทึกขอความ
สวนราชการ
สํานักบริหารโครงการ สวนวางโครงการ กลุมงานวางโครงการ ……. โทร. ………
ที่
วันที่
เรือ่ ง ขอแจงวันเริ่มปฎิบัติงาน .........................................
เรียน รธว. ผาน ผวค. ผส.บก. และ ผอ.กพ.
ตามทีก่ รมชลประทานไดวา จางทีป่ รึกษา ประกอบดวย กลุม บริษทั ................................................
เพือ่ ......................................................โครงการ............................ ตามสัญญาจางเลขที่ จ...................... นัน้

บัดนี้ กรมฯ ไดมีหนังสือที่ กษ ................... ลงวันที่ ....................... แจงวันเริม่ ปฏิบตั งิ านใหท่ี
ปรึกษาทราบแลว ตามขอกําหนดในสัญญาขอ 2.2 และที่ปรึกษาไดแจงยืนยันวันเริ่มปฏิบตั งิ าน ตามหนังสือที่
.............. ลงวันที่ ........................ โดยเริ่มปฏิบัติงานภายในวันที่ ..................และสิ้นสุดสัญญาในวันที่
.................... ระยะเวลาการปฏิบตั งิ านรวม .................. วัน รายละเอียดตามทีแ่ นบมาพรอมนีแ้ ลว
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบและเปนหลักฐานในการเบิกจายตอไป

(ลงนาม)….…………………………....ประธานกรรมการ
(นาย....................................)

(ลงนาม)…..…………………………….กรรมการ
(นาย....................................)
(ลงนาม)……………………………..….กรรมการ
(นาย.......................................)

/ลงนาม…
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สํานักบริหารโครงการ

คูม อื การดูแลกํากับงานทีป่ รึกษาดานวิชาการ

(ลงนาม)……………………………..….กรรมการ
(นาย.......................................)
(ลงนาม)....................................................กรรมการและเลขานุการ
(นาย................................)

(ลงนาม)………………………………….กรรมการและผูชวยเลขานุการ
(นาย...............................)

(ลงนาม)……………………………….....กรรมการและผูช ว ยเลขานุการ
(นาง.................................)

จ-7
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สํานักบริหารโครงการ

คูม อื การดูแลกํากับงานทีป่ รึกษาดานวิชาการ

บันทึกขอความ
สวนราชการ
สํานักบริหารโครงการ สวนวางโครงการ กลุมงานวางโครงการ ..... โทร........
ที่
วันที่
เรือ่ ง ขอแจงวันเริ่มปฏิบัติงาน .............................................................
เรียน คณะกรรมการดูแลกํากับงานที่ปรึกษาดานวิชาการ
ตามที่กรมชลประทานได วาจางที่ปรึกษา ประกอบดวย บริษัท .............................. เพื่ อ
.........................โครงการศึกษา.................................................. ตามสัญญาจางเลขที่ .................... ลงวันที่
........... นัน้
บัดนี้ กรมฯ ไดมหี นังสือที่ กษ ............. ลงวันที่ ………………….. แจงวันเริม่ ปฏิบตั งิ านให
ทีป่ รึกษาทราบแลว ตามขอกําหนดในสัญญาขอ 2.2 และทีป่ รึกษาไดแจงยืนยันวันเริม่ ปฏิบตั งิ าน ตามหนังสือที่
……………… ลงวันที่ …………… โดยเริ่มปฏิบตั งิ านภายในวันที่ ……………. และสิน้ สุดสัญญาในวันที่
............... ระยะเวลาการปฏิบตั งิ านรวม…………………วัน รายละเอียดตามทีแ่ นบมาพรอมนีแ้ ลว
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบ

(นาย…………………….)
………………..
คณะกรรมการและเลขานุการดูแลกํากับงานที่ปรึกษาดานวิชาการ
โครงการ……………………….…………………
สําเนาเรียน :
1.) นาย......................
2.) นาย......................
3.) นาย.....................
4.) นาย......................
5.) นาย.....................
6.) นาย.....................

7.) นาย.........................
8.) นาย………………
9.) นาย………………
10.) นาย……………...
11.) นาง……………..
12.) นาง………………
จ-8

13.) นาย……………
14.) นาย……………
15.) นาย……….......
16.) นาย……….... .
17.) นาง...................
18.)นาย…………..
กันยายน 2553

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/

สํานักบริหารโครงการ

คูม อื การดูแลกํากับงานทีป่ รึกษาดานวิชาการ

บันทึกขอความ

สํานักบริหารโครงการ สวนวางโครงการ กลุมงานวางโครงการ ….. โทร. ……
สวนราชการ
ที่
วันที่
เรือ่ ง ขอสงรายงาน......................... โครงการ............................................................
เรียน คณะกรรมการดูแลกํากับงานที่ปรึกษาดานวิชาการ
ตามที่กรมชลประทานไดวาจางที่ปรึกษา ประกอบดวย กลุมบริษัท.............. เพื่อดําเนินการ........
โครงการ.............. ตามสัญญาจางเลขที่ ................... ลงวันที่...................โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแตวันที่
.......................................และ สิ้นสุดสัญญาวันที่.........................รวมระยะเวลาในการศึกษา ..................... วัน
นัน้
บัดนี้บริษัทที่ปรึกษาขอสงรายงาน......................... ตามหนังสือที่ ............... ลงวันที่ ..............
โครงการ...............................จึงขอสงรายงานดังกลาวมายังคณะกรรมการกํากับฯเพื่อพิจารณาตอไป และจะ
กําหนดวันประชุมภายหลัง (ประมาณ 10 วัน) และหากมีขอคิดเห็นกรุณาแจงมายังฝายเลขาฯ ภายในวันที่
.................(ภายใน 7 วัน)

จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา

(นาย...................................)
..................................
กรรมการและเลขานุการดูแลกํากับงานที่ปรึกษาดานวิชาการ
โครงการ........................................
สําเนาเรียน :
1.) นาย......................
2.) นาย......................
3.) นาย.....................
4.) นาย......................
5.) นาย.....................
6.) นาย.....................

7.) นาย.........................
8.) นาย………………
9.) นาย………………
10.) นาย……………...
11.) นาง……………..
12.) นาง………………
จ-9

13.) นาย……………
14.) นาย……………
15.) นาย……….......
16.) นาย……….... .
17.) นาง...................
18.)นาย…………..
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สํานักบริหารโครงการ

คูม อื การดูแลกํากับงานทีป่ รึกษาดานวิชาการ

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักบริหารโครงการ สวนวางโครงการ กลุมงานวางโครงการ ….. โทร. 0-2……….
ที่
วันที่
เรือ่ ง ขอเชิญประชุมครั้งที่ .................โครงการ....................................................
เรียน คณะกรรมการดูแลกํากับงานที่ปรึกษาดานวิชาการ
ตามทีก่ รมชลประทานไดวา จางทีป่ รึกษา ประกอบดวย กลุม บริษทั ........................................เพื่อ
ศึกษา.......................... ตามสัญญาจางเลขที่ .......................... ลงวันที่ ............................. โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต
วันที่ ..................และสิ้นสุดสัญญา............... รวมระยะเวลาในการศึกษา ........................ วันนัน้
บัดนี้ บริษัทที่ปรึกษาไดสงมอบรายงาน.........................................ตามหนังสือที่.....................
เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานเป น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ย ประธานฯ เห็ น สมควรให มี ก ารประชุ ม เพื่ อ ติ ด ตาม
ความกาวหนาของการดําเนินการในวันที.่ ..........................................เวลา......................ณ.................................
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังรายละเอียดตามที่แนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดเขาประชุมตาม วัน เวลาและสถานที่ดังกลาว จักขอบคุณยิ่ง
(นาย...........................................)
......................................
กรรมการและเลขานุการดูแลกํากับงานที่ปรึกษาดานวิชาการ
โครงการ..........................................................
.
สําเนาเรียน :
1.) นาย......................
2.) นาย......................
3.) นาย.....................
4.) นาย......................
5.) นาย.....................
6.) นาย.....................

7.) นาย.........................
8.) นาย………………
9.) นาย………………
10.) นาย……………...
11.) นาง……………..
12.) นาง………………
จ -10

13.) นาย……………
14.) นาย……………
15.) นาย……….......
16.) นาย……….... .
17.) นาง...................
18.)นาย…………..
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สํานักบริหารโครงการ

คูม อื การดูแลกํากับงานทีป่ รึกษาดานวิชาการ

ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ ..................
โครงการ...........................................................
เรื่อง ..........................................................................................
วัน................................................................ เวลา ......................................
ณ ...................................................................................

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที.่ ......................... วันที.่ ....................

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 4

เพื่อพิจารณา
4.1…………………………….
4.2…………………………….
4.3……………………………..

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ (ถามี)

จ -11
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สํานักบริหารโครงการ

คูม อื การดูแลกํากับงานทีป่ รึกษาดานวิชาการ

บันทึกขอความ

สํานักบริหารโครงการ สวนวางโครงการ กลุมงานวางโครงการ ….. โทร. ……
สวนราชการ
ที่
วันที่
เรือ่ ง ขอสงบันทึกการประชุมครั้งที่ ……………………โครงการ………………………………
เรียน

คณะกรรมการดูแลกํากับงานที่ปรึกษาดานวิชาการ

ตามทีก่ รมชลประทานไดวา จางทีป่ รึกษา ประกอบดวย กลุม บริษทั ........................................
เพื่อ............................โครงการ................... ตามสัญญาจางเลขที่ ............................ ลงวันที่ ......................
โดยเริ่ ม ปฏิ บั ติง านตั้ ง แต วั น ที่ ..................และสิ้ น สุดสั ญ ญา............... รวมระยะเวลาในการศึ ก ษา
........................ วันนัน้
ตามที่มีการประชุมครัง้ ที่ ................................ เมือ่ วันที.่ ..............................ไดพิจารณาและ
แกไขรายงานการประชุมครั้งที่............................................ เรียบรอยแลว จึงขอสงบันทึกการประชุมครั้งที่
.................................มายังคณะกรรมการกํากับเพื่อพิจารณาตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นาย..................................)
..........................................
กรรมการและเลขานุการดูแลกํากับงานที่ปรึกษาดานวิชาการ
โครงการ...............................................

สําเนาเรียน :
1.) นาย......................
2.) นาย......................
3.) นาย.....................
4.) นาย......................
5.) นาย.....................
6.) นาย.....................

7.) นาย.........................
8.) นาย………………
9.) นาย………………
10.) นาย……………...
11.) นาง……………..
12.) นาง………………
จ - 12

13.) นาย……………
14.) นาย……………
15.) นาย……….......
16.) นาย……….... .
17.) นาง...................
18.)นาย…………..
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สํานักบริหารโครงการ

คูม อื การดูแลกํากับงานทีป่ รึกษาดานวิชาการ

รายงานการประชุม ………………………….
โครงการ……………………………………………..
เรื่อง………………………………………….
วัน………………………………………….
ณ ...........................................................
คณะกรรมการกํากับฯ
ผูเขารวมประชุม
1. นาย..............
2. นาง..............
นาย................
3.
4.
5.
6.
7.

นาย..............
นาย...............
นาย..............
นาย………..
นาย………

................
................
..................
.................
..................
................
…………
………….

ตําแหนง
...............
.................
..................
................
.................
...............
…………
…………

ผูไมเขารวมประชุม (เนือ่ งจากติดราชการอืน่ )
1. นาย.............
...............
.................
2. นาย.............. ...............
.................
3. นาย.............. .................
.................

ประธานคณะกรรมการ
(แทน)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช ว ยเลขานุการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผูเขารวมประชุม
1. นางสาว........... .................

.....................
/ขอความในหนาถัดไป...

โครงการ.............

เลขหนา/จํานวนหนา
จ - 13
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สํานักบริหารโครงการ

คูม อื การดูแลกํากับงานทีป่ รึกษาดานวิชาการ

คณะที่ปรึกษา
ผูเขารวมประชุม
1. นาย...................
2. นาย...................
3. นาย...................
4. นาย...................

...................
..................
...................
...................

ผูไมเขารวมประชุม
1. นาย.................... ....................
2. นาย................... ....................
3. นาย................... ....................

ตําแหนง
....................................
.....................................
....................................
.........................................
..........................................
...........................................

เริ่มประชุมเวลา :

..........................น.

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องทีป่ ระธานแจงใหทป่ี ระชุมทราบ

นาย................ :

...................................................................

มติทป่ี ระชุม :

……………………………………………..

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมครั้งที…
่ ………………

มติทป่ี ระชุม :

.....................................................................................

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนือ่ ง

ระเบียบวาระที่ 4

เพื่อพิจารณา

นาย……… :

................................................................................................

นาย.............. :

.................................................................................................
/ขอความในหนาถัดไป...

.

โครงการ.............

เลขหนา/จํานวนหนา
จ - 14
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สํานักบริหารโครงการ

คูม อื การดูแลกํากับงานทีป่ รึกษาดานวิชาการ

มติทป่ี ระชุม :

..........................................................................................

ระเบียบวาระที่ 4.1

………………………………………………………..

ระเบียบวาระที่ 4.2

………………………………………………………..

นาย…………… :

………………………………………………………

นาย…………... :

..............................................................................................

นาย.................... :

..............................................................................................
.

มติทป่ี ระชุม :

...........................................................................................

เลิกประชุมเวลา :

....................น.

ผูบ นั ทึกรายงานการประชุม

ผูตรวจรายงานการประชุม

.........................................................
(นาย..............................)

........................................................
(นาย......................................)

ผูพิมพบันทึกรายงานการประชุม
........................................................
(นางสาว..................................)

จ - 15
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คูมือการดูแลกํากับงานที่ปรึกษาดานวิชาการ

สํานักบริหารโครงการ

โครงการ………………………………………………………………………..
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที…
่ ………………………………………
ลําดับ
สาระสําคัญ
ประเด็น
ผูรับผิดชอบ
1. เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม…………………….. เมื่อวันที่ ……………………………………….
1.1

กรอบเวลา

สถานภาพ/ผลการดําเนินงาน

ขอคิดเห็นของ

1.2
1.3

1.4
1.5
2. เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ………………... เมื่อวันที่ ……………………..
2.1

2.2

3. เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ………………. เมื่อวันที่ ……………………………………..
3.1

3.2

ผูบันทึก

ผูตรวจบันทึก

นาย…………………….
ผูป ระสานงานโครงการ

นาย……………………….
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

จ - 16
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กันยายน 2553

สํานักบริหารโครงการ

คูม อื การดูแลกํากับงานทีป่ รึกษาดานวิชาการ

ใบแจงผลการพิจารณาบันทึกการประชุมครั้งที่ ...............................
โครงการ....................................................................................................
เรือ่ ง ..............................................................................................................
วันที.่ ..................................................................................
ณ ......................................................................................

1.ชื่อ..........................................................................นามสกุล.....................................................................
ตําแหนง.................................................................หนวยงาน...................................................................
โทรศัพท................................................................โทรสาร......................................................................
E-mail....................................................................
2.ผลการพิจารณา

( ) ไมแกไข
( ) แกไข ดังนี้

- หนาที.่ ........แกไขขอความ........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
- หนาที.่ ........แกไขขอความ........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
- หนาที.่ ........แกไขขอความ........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
หมายเหตุ กรุณาสงแบบตอบรับกลับมาที่ นาย......................... กรรมการและเลขานุการ กลุม งานวางโครงการ……
สวนวางโครงการ สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน สามเสน กทม.โทร................. โทรสาร. ................... ภายใน
……. ภายในวัน.................................. ในเวลาราชการ

จ - 17
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สํานักบริหารโครงการ

คูม อื การดูแลกํากับงานทีป่ รึกษาดานวิชาการ

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักบริหารโครงการ กลุมงานวางโครงการ .... สวนวางโครงการ โทร. .............
ที่
วันที่
เรือ่ ง การจัดการประชุมปฐมนิเทศโครงการ โครงการ........................................
เรียน ผส.บก. ผาน ผวค.
ตามที่กรมชลประทานได วาจ างที่ปรึ กษา ประกอบด วย กลุมบริษั ท............................... เพื่ อ
...............โครงการ...................... ตามสัญญาจางเลขที่ ................... ลงวันที่ ......................... สิ้นสุดสัญญาวันที่
......................... แลวนั้น
ในวาระนี้ เพื่อใหเปนไปตามสัญญาภาคผนวก ฉ บทที่ 8 การประชาสัมพันธและการมีสวนรวม
คณะกรรมการดูแลกํากับงานที่ปรึกษา เห็นสมควรใหมีการปฐมนิเทศโครงการ พรอมนําเสนอโครงการและ
ดําเนินการแกหนวยงานตางๆ ตลอดจนผูนําและประชาชนที่เกี่ยวของไดรับทราบ พรอมทั้งรับฟงความคิดเห็น
และขอเสนอแนะที่ เปนประโยชน สําหรับการศึกษาตอไป โดยกําหนดให มีการปฐมนิเทศโครงการ ในวั น
.................................................... ดังรายละเอียดที่แนบ
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา
1. เขารวมปฐมนิเทศโครงการตามวัน เวลา ดังกลาว
2. ลงนามในหนังสือเชิญผูเ กีย่ วของเขารวมปฐมนิเทศ (ตามทีแ่ นบมาพรอมนี)้
3. เสนอกรมฯ ลงนามเชิญผูว า ราชการจังหวัด................ (ตามทีแ่ นบมาพรอมนี)้

(นาย..............................................)
.................................

จ - 18
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สํานักบริหารโครงการ

คูม อื การดูแลกํากับงานทีป่ รึกษาดานวิชาการ

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักบริหารโครงการ กลุมงานวางโครงการ ......... สวนวางโครงการ โทร.....................
ที่
วันที่
เรือ่ ง การจัดการประชุมปฐมนิเทศโครงการ โครงการ.......................................
เรียน รธว.
ตามที่กรมชลประทานได วาจ างที่ปรึ กษา ประกอบด วย กลุมบริษั ท............................... เพื่ อ
................โครงการ.............................. ตามสัญญาจางเลขที่ ................... ลงวันที่ ......................... สิ้นสุดสัญญา
วันที่ ......................... แลวนั้น
ในวาระนี้ เพื่อใหเปนไปตามสัญญาภาคผนวก ฉ บทที่ 8 การประชาสัมพันธและการมีสวนรวม
คณะกรรมการดูแลกํากับงานที่ปรึกษา เห็นสมควรใหมีการปฐมนิเทศโครงการ พรอมนําเสนอโครงการและ
ดําเนินการแกหนวยงานตางๆ ตลอดจนผูนําและประชาชนที่เกี่ยวของไดรับทราบ พรอมทั้งรับฟงความคิดเห็น
และขอเสนอแนะที่เปนประโยชนสําหรับการศึกษาตอไป โดยกําหนดใหมีการปฐมนิเทศโครงการ ในวั น
................................................... ดังรายละเอียดที่แนบ
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา
1.มอบหมายผูเหมาะสมที่จะเปนผูแทนกรมฯ กลาวรายงานตอผูวาราชการจังหวัด.........ซึ่ง เปน
เปนประธานที่การปฐมนิเทศ
2.ลงนามหนังสือถึงผูวาราชการจังหวัด......................... (ตามทีแ่ นบมาพรอมนี)้

(นาย...................................)
.........................
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สํานักบริหารโครงการ

คูม อื การดูแลกํากับงานทีป่ รึกษาดานวิชาการ

กษ/0327

กรมชลประทาน
ถนนสามเสน กทม. 10300
วันที่...............

เรื่อง ขอเรียนเชิญเปนประธานในพิธเี ปดการประชุมปฐมนิเทศโครงการ..............................................
เรียน ผูว า ราชการจังหวัด.................................
สิง่ ทีส่ ง มาดวย

(1) ......................................
(2).........................................
(3) ........................................
ตามที่ ก รมชลประทาน ได ว า จ า งบริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาประกอบด ว ย กลุ ม บริ ษั ท ............................... เพื่ อ
............................โครงการ.................................. ตามสัญญาจางเลขที่ ............... ลงวันที่ ................... โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต
วันที่ ................... และสิน้ สุดสัญญาวันที่ ................... รวมระยะเวลาในการศึกษา .............. วัน นั้น
ในวาระนี้ กรมชลประทานเห็นสมควรให มีการประชุ ม ปฐมนิเทศ การศึกษาความเหมาะสม โครงการ
....................................ตามสิ่งที่สงมาดวย ............. แกหนวยงานตางๆ ตลอดจนผูนําชุมชนและประชาชนที่เกี่ยวของไดรับ
ทราบ พรอมทั้งรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนแกคณะศึกษาโครงการ ในวัน.................................... เวลา
............................ น. ณ หองประชุม....................... ดังรายละเอียดที่สงมาดวย.................. และมีผูเขารวมประชุมตามรายชื่อ
สิง่ ทีส่ ง มาดวย .......................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอเรียนเชิญทานเปนประธานในพิธีการประชุมปฐมนิเทศโครงการและขอ
ความอนุเคราะหลงนามแจงใหสวนราชการที่เกี่ยวของเขารวมประชุมในครั้งนี้ ตามรางจดหมายเชิญประชุมดังสิ่งที่สงมา
ดวย……………ดวย จักขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้คณะผูศึกษาโครงการจะดําเนินการแจงประสานงานใหผูเกี่ยวของเขารวมประชุม
ดังกลาว
ขอแสดงความนับถือ

อธิบดีกรมชลประทาน
สํานักบริหารโครงการ
โทร. 0-2.................
โทรสาร. 0-2..................
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สํานักบริหารโครงการ

คูม อื การดูแลกํากับงานทีป่ รึกษาดานวิชาการ

บันทึกขอความ

สํานักบริหารโครงการ สวนวางโครงการ กลุม งานวางโครงการ ..... โทร.02.............
สวนราชการ
ที่
วันที่
เรือ่ ง การจัดการปฐมนิเทศโครงการ ............................................................
เรียน คณะกรรมการกํากับฯ
ตามที่ กรมชลประทานได วาจ างที่ปรึ กษา ประกอบดวย กลุมบริ ษั ท............................... เพื่ อ
................โครงการ.............................. ตามสัญญาจางเลขที่ ................... ลงวันที่ ......................... สิ้นสุดสัญญา
วันที่ ......................... แลวนั้น
ในวาระนี้ เพื่อใหเปนไปตามสัญญาภาคผนวก ฉ บทที่ 8 การประชาสัมพันธและการมีสวนรวม
คณะกรรมการดูแลกํากับงานที่ปรึกษา เห็นสมควรใหมีการปฐมนิเทศโครงการ พรอมนําเสนอโครงการและ
ดําเนินการแกหนวยงานตางๆ ตลอดจนผูนําและประชาชนที่เกี่ยวของไดรับทราบ พรอมทั้งรับฟงความคิดเห็นและ
ข อ เสนอแนะที่ เ ป น ประโยชน สํ า หรั บ การศึ ก ษาต อ ไป โดยกํ า หนดให มี ก ารปฐมนิ เ ทศโครงการ ในวั น
.................................................... ดังรายละเอียดที่แนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวดวยจักขอบคุณยิ่ง

(นาย…………………….)
.......................
กรรมการและเลขานุการดูแลกํากับงานที่ปรึกษาดานวิชาการ
โครงการ....................................................
สําเนาเรียน :
1.) นาย..............
2.) นาย..............
3.) นาย.............
4.) นาย............
5.) นาย………

7.) นาย…………
8.) นาย………..
9.) นาย……….
10.) นาย………
11.) นาง……….
จ - 21
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สํานักบริหารโครงการ

คูม อื การดูแลกํากับงานทีป่ รึกษาดานวิชาการ

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักบริหารโครงการ กลุมงานวางโครงการ ... สวนวางโครงการ โทร. ......
ที่
วันที่
เรือ่ ง การจัดการประชุมปฐมนิเทศโครงการ โครงการ........................
เรียน ผส.ชป. ......
ตามทีก่ รมชลประทานไดวา จางที่ปรึกษา ประกอบดวย กลุม บริษทั ...............................................
เพือ่ ..................โครงการ....................ตามสัญญาจางเลขที่ ................... ลงวันที่ ................ สิ้นสุดสัญญาวันที่
.................... แลวนั้น
ในวาระนี้ เพื่อใหเปนไปตามสัญญาภาคผนวก ฉ บทที่ 8 การประชาสัมพันธและการมีสวนรวม
คณะกรรมการดูแลกํากับงานที่ปรึกษา เห็นสมควรใหมีการปฐมนิเทศโครงการและดูสภาพพื้นที่โครงการ
พรอมนําเสนอโครงการและดําเนินการแกหนวยงานตางๆ ตลอดจนผูนําและประชาชนที่เกี่ยวของไดรับทราบ
พรอมทั้งรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนสําหรับการศึกษาตอไป โดยกําหนดใหมีการ
ปฐมนิเทศโครงการ ในวัน................................... ดังรายละเอียดที่แนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกลาวจักขอบคุณยิ่ง

(นาย....................................)
....................
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สํานักบริหารโครงการ

คูม อื การดูแลกํากับงานทีป่ รึกษาดานวิชาการ

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักบริหารโครงการ กลุมงานวางโครงการ ... สวนวางโครงการ โทร. ......
ที่
วันที่
เรือ่ ง การจัดการประชุมปฐมนิเทศโครงการ โครงการ........................
เรียน ผอ.คป. ......
ตามทีก่ รมชลประทานไดวา จางที่ปรึกษา ประกอบดวย กลุม บริษทั ...............................................
เพือ่ ..................โครงการ....................ตามสัญญาจางเลขที่ ................... ลงวันที่ ................ สิ้นสุดสัญญาวันที่
.................... แลวนั้น
ในวาระนี้ เพื่อใหเปนไปตามสัญญาภาคผนวก ฉ บทที่ 8 การประชาสัมพันธและการมีสวนรวม
คณะกรรมการดูแลกํากับงานที่ปรึกษา เห็นสมควรใหมีการปฐมนิเทศโครงการและดูสภาพพื้นที่โครงการ
พรอมนําเสนอโครงการและดําเนินการแกหนวยงานตางๆ ตลอดจนผูนําและประชาชนที่เกี่ยวของไดรับทราบ
พรอมทั้งรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนสําหรับการศึกษาตอไป โดยกําหนดใหมีการ
ปฐมนิเทศโครงการ ในวัน................................... ดังรายละเอียดที่แนบ
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา และเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกลาวจักขอบคุณยิ่ง

(นาย....................................)
....................
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สํานักบริหารโครงการ

คูม อื การดูแลกํากับงานทีป่ รึกษาดานวิชาการ

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักบริหารโครงการ สวนวางโครงการ กลุมงานวางโครงการ.... โทร. 02-....................
ที่
วันที่
เรือ่ ง ขออนุมัติจัดประชุมรางรายงานแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (EIMP)โครงการ.......................................................
เรียน

ผส.บก.

ตามที่กรมชลประทาน ไดวาจางบริษัทที่ปรึกษาประกอบดวย กลุมบริษัท...............................
เพื่อศึกษา........................โครงการ........................................ ตามสัญญาจางเลขที่ ..................... ลงวันที่
................ โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแตวันที่ ........................และ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ........................... รวม
ระยะเวลาในการศึกษา....................... วัน

ที่ปรึกษาไดสงรางรายงานฉบับสมบูรณแลว และมีแผนจะประชุมผูบ ริหารกรมฯ ในวันที่
.............., ประชุมปจฉิมนิเทศโครงการ ……………….. และจะจัดประชุมรางรายงานแผนปฏิบัติการปองกัน
แกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIMP) เพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก
หนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ โดยมีกําหนดจัดประชุมใน วัน............................ เวลา ................ ณ หองประชุม
.............................................
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาลงนามหนังสือถึง รธว. เรือ่ งการจัดประชุม EIMP

(นาย.............................)
................................
กรรมการและเลขานุการดูแลกํากับที่ปรึกษาดานวิชาการ
โครงการ...................................................
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สํานักบริหารโครงการ

คูม อื การดูแลกํากับงานทีป่ รึกษาดานวิชาการ

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักบริหารโครงการ สวนวางโครงการ กลุมงานวางโครงการ.... โทร. 02-....................
ที่
วันที่
เรือ่ ง ขออนุมัติจัดประชุมรางรายงานแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (EIMP)โครงการ.......................................................
เรียน

รธว.

ตามที่กรมชลประทาน ไดวาจางบริษัทที่ปรึกษาประกอบดวย กลุมบริษัท...............................
เพื่อศึกษา........................โครงการ........................................ ตามสัญญาจางเลขที่ ..................... ลงวันที่
................ โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแตวันที่ ........................และ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ........................... รวม
ระยะเวลาในการศึกษา....................... วัน

ที่ปรึกษาไดสงรางรายงานฉบับสมบูรณแลว และมีแผนจะประชุมผูบ ริหารกรมฯ ในวันที่
.............., ประชุมปจฉิมนิเทศโครงการ ……………….. และจะจัดประชุมรางรายงานแผนปฏิบัติการปองกัน
แกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIMP) เพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก
หนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ โดยมีกําหนดจัดประชุมใน วัน............................ เวลา ................ ณ หองประชุม
.............................................
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา
1. เปนผูแ ทนกรมฯ หรือมอบหมายผูแ ทนเปนประธานการประชุม
2. ลงนามหนังสือถึงหนวยงานที่เกี่ยวของ ตามที่แนบมาพรอมนี้

(นาย......................................)
................................
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สํานักบริหารโครงการ

คูม อื การดูแลกํากับงานทีป่ รึกษาดานวิชาการ

กรมชลประทาน
ถนนสามเสน กทม. 10300

กกษ 0327/
วันที.่ .............
เรื่อง

การประชุมพิจารณารางรายงานแผนปฏิบตั กิ ารปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดลอม
(EIMP)โครงการ............................................
เรียน อธิบดีกรม...................................
สิง่ ทีส่ ง มาดวย รางรายงานแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIMP)
โครงการ.............................................
ตามที่กรมชลประทาน ไดวาจางบริษัทที่ปรึกษาประกอบดวย กลุมบริษัท.......................... เพื่อศึกษา
.......................โครงการ..................... ตามสัญญาจางเลขที่ .............. ลงวันที่ ....................โดยเริม่ ปฏิบตั งิ านตัง้ แตวนั ที่
................... และสิน้ สุดสัญญาวันที่ ....................... รวมระยะเวลาในการศึกษา................ วัน นัน้
ขณะนี้การศึกษาไดดําเนินมาถึงรางรายงานฉบับสมบูรณแลว กรมชลประทานเห็นสมควรใหมีการจัด
ประชุมพิจารณารางรายงานแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม(EIMP) ของ
โครงการ เพื่อนําเสนอผลการศึกษาแกหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับทราบและใหขอเสนอแนะเพื่อนําไปปรับปรุงแกไข
แผนดังกลาวใหมคี วามเหมาะสมตอไป ดังนัน้ จึงขอเรียนเชิญทานหรือผูแ ทนเขารวมประชุมใน วัน...............................
เวลา ............................ ณ หองประชุม …………………….. พรอมนี้ไดจัดสงรางรายงานแผนปฏิบัติการปองกัน
แกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดลอม (EIMP) มาดวยแลว
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาเขารวมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ ดังกลาวดวย จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

อธิบดีกรมชลประทาน
สํานักบริหารโครงการ
โทร. 0-2...............
โทรสาร 0-2..............
จ - 26
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สํานักบริหารโครงการ

คูม อื การดูแลกํากับงานทีป่ รึกษาดานวิชาการ

บันทึกขอความ

กรมชลประทาน สํานักบริหารโครงการ สวนวางโครงการ โทร. 0-2........................
สวนราชการ
ที่ กษ0327/
วันที่
เรือ่ ง การประชุมพิจารณารางรายงานแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
(EIMP)โครงการ.................................................เนื่องมาจากพระ
เรียน อธิบดีกรม..........................
ตามที่กรมชลประทาน ไดวาจางบริษัทที่ปรึกษาประกอบดวย กลุมบริษัท ............................ เพื่อ
ศึกษา...................โครงการ................... ตามสัญญาจางเลขที่ …………… ลงวันที่………….. โดยเริ่ม
ปฏิบตั งิ านตัง้ แตวนั ที่ ................และ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ............. รวมระยะเวลาในการศึกษา ....................... วัน
ขณะนี้การศึกษาไดดําเนินมาถึงรางรายงานฉบับสมบูรณแลว กรมชลประทานเห็นสมควรใหมีการ
จัดประชุมพิจารณารางรายงานแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม(EIMP)
ของโครงการ เพื่อนําเสนอผลการศึกษาแกหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับทราบและใหขอเสนอแนะเพื่อนําไปปรับปรุง
แกไขแผนดั ง กล า วให มีค วามเหมาะสมต อ ไป ดั ง นั้ นจึ ง ขอเรี ย นเชิญท า นหรื อ ผู แ ทนเข า ร ว มประชุมใน วั น
.................................. เวลา ........................ น. ณ หองประชุม ……………………..พรอมนี้ไดจัดสงรางรายงาน
แผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIMP) มาดวยแลว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีด่ ังกลาวดวย จักขอบคุณยิง่

อธิบดีกรมชลประทาน
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สํานักบริหารโครงการ

คูม อื การดูแลกํากับงานทีป่ รึกษาดานวิชาการ

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักบริหารโครงการ สวนวางโครงการ กลุมงานวางโครงการ ...... โทร. 0-2........................
ที่
วันที่
เรือ่ ง ขอเชิญประชุมพิจารณารางรายงานแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (EIMP)โครงการ.........................................
เรียน คณะกรรมการกํากับฯ
ตามที่กรมชลประทาน ไดวาจางบริษัทที่ปรึกษาประกอบดวย กลุมบริษัท...............................
เพื่อศึกษา........................โครงการ........................................ ตามสัญญาจางเลขที่ ..................... ลงวันที่
................ โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแตวันที่ ........................และ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ........................... รวม
ระยะเวลาในการศึกษา....................... วัน
ขณะนี้การศึกษาไดดําเนินมาถึงรางรายงานฉบับสมบูรณแลว และเห็นสมควรใหมีการจัดประชุม
พิ จ ารณาร า งรายงานแผนปฏิ บั ติ ก ารป อ งกั น แก ไ ขและติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม(EIMP) ของ
โครงการ เพื่อนําเสนอผลการศึกษาแกหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับทราบและใหขอเสนอแนะเพื่อนําไปปรับปรุง
แกไขแผนดังกลาวใหมีความเหมาะสมตอไปใน วัน............................ ................ เวลา .............. น. ณ หองประชุม
....................................

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวดวย จักขอบคุณยิ่ง
(นาย......................................)
กรรมการและเลขานุการดูแลกํากับที่ปรึกษาดานวิชาการ
โครงการ...................................................
สําเนาเรียน :
1.) นาย..............
2.) นาย..............
3.) นาย.............
4.) นาย............
5.) นาย………

7.) นาย…………
8.) นาย………..
9.) นาย……….
10.) นาย………
11.) นาง……….
จ - 28

.

13.) นาย……….
14.) นาย……….
15.) นาย……….
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สํานักบริหารโครงการ

คูม อื การดูแลกํากับงานทีป่ รึกษาดานวิชาการ

คณะกรรมการดูแลกํากับงานที่ปรึกษาดานวิชาการ
โครงการ.................................
สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน
สามเสน กทม. 10300

ที่ กษ 0327/

วันที.่ ..............
เรื่อง ขอเชิญประชุมพิจารณารางรายงานแผนปฏิบตั กิ ารปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
(EIMP) โครงการ......................................
เรียน .............................................
ตามทีก่ รมชลประทาน ไดวา จางบริษทั ทีป่ รึกษาประกอบดวย กลุม บริษทั .......................... เพื่อศึกษา
.......................โครงการ..................... ตามสัญญาจางเลขที่ .............. ลงวันที่ ....................โดยเริม่ ปฏิบตั งิ านตัง้ แตวนั ที่
................... และสิน้ สุดสัญญาวันที่ ....................... รวมระยะเวลาในการศึกษา................ วัน นัน้
ขณะนี้การศึกษาไดดําเนินมาถึงรางรายงานฉบับสมบูรณแลว และเห็นสมควรใหมีการจัดประชุม
พิจารณารางรายงานแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม(EIMP) ของโครงการ
เพื่อนําเสนอผลการศึกษาแกหนวยงานที่เกี่ ยวของได รับทราบและใหขอเสนอแนะเพื่ อนําไปปรับปรุงแกไขแผน
ดั ง กล า วให มี ค วามเหมาะสมต อ ไปใน วั น ................................ เวลา .................. น. ณ ห อ งประชุ ม
........................................
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบ และเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกลาวดวย จักขอบคุณยิง่
ขอแสดงความนับถือ
(นาย..............................)
กรรมการและเลขานุการดูแลกํากับงานที่ปรึกษาดานวิชาการ
โครงการ................................................................
สํานักบริหารโครงการ
โทร.
0-2...............
โทรสาร 0-2...............
จ - 29
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สํานักบริหารโครงการ

คูม อื การดูแลกํากับงานทีป่ รึกษาดานวิชาการ

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักบริหารโครงการ สวนวางโครงการ กลุมงานวางโครงการ ....โทร..................
ที่
วันที่
เรือ่ ง ขอเชิญเขารวมพิจารณาการประชุมสรุปผลรายงาน โครงการ...............................จังหวัดจังหวัดจังหวัด
เรียน ผวค.
ตามทีก่ รมชลประทานไดวา จางทีป่ รึกษา ประกอบดวย กลุม บริษทั ..............................................เพื่อ
ศึกษา.......................โครงการ............................. ตามสัญญาจางเลขที่ จ............................. ลงวันที่ ...............
แลวนัน้
เพื่อใหเปนไปตามนโยบายของกรมฯ สํานักบริหารโครงการ จึงไดกําหนดใหมีการประชุม
ชี้แจงสรุปผลรายงาน ของโครงการดังกลาวใน วัน............................................... เวลา ............... น. ณ หอง
ประชุม.......................................................

จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาลงนามถึงคณะกรรมการพิจารณาการจัดทําขอบเขต

(นาย........................................)
..............................
กรรมการและเลขานุการกํากับดูแลงานที่ปรึกษาดานวิชาการ
โครงการ.....................................................................................

จ -30
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สํานักบริหารโครงการ

คูม อื การดูแลกํากับงานทีป่ รึกษาดานวิชาการ

สํานักบริหารโครงการ สวนวางโครงการ กลุมงานวางโครงการ ....... โทร. ..........
สวนราชการ
ที่
วันที่
เรือ่ ง ขอเชิญเขารวมพิจารณาการประชุมสรุปผลรายงาน โครงการ..........................................................
เรียน .......... (ผูบ ริหารกรมฯ)
ตามที่กรมชลประทานไดวาจางกลุมที่ปรึกษา ประกอบดวย ..............................................เพื่อ
ศึกษา.......................โครงการ............................. ตามสัญญาจางเลขที่ จ............................. ลงวันที่ ...............
แลวนัน้
เพื่อใหเปนไปตามนโยบายของกรมฯ สํานักบริหารโครงการ จึงไดกําหนดใหมีการประชุม
ชี้แจงสรุปผลรายงาน ของโครงการดังกลาวใน วัน.................................. เวลา ................ น. ณ .................. พรอม
นี้ไดจัดทําสรุปรายงานมาดวยแลว จํานวน 1 ชุด โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 : .....................................
ระเบียบวาระที่ 2 : ....................................
ระเบียบวาระที่ 3 : ....................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวดวยจักขอบคุณยิง่

(นาย............................................)
...............................
กรรมการและเลขานุการพิจารณาการจัดทําขอบเขต
โดยละเอียดของงานที่จะจางที่ปรึกษา งานศึกษาความเหมาะสม
ผลกระทบสิ่งแวดลอมและปรับปรุงโครงการ

จ -31
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สํานักบริหารโครงการ

คูม อื การดูแลกํากับงานทีป่ รึกษาดานวิชาการ

สํานักบริหารโครงการ สวนวางโครงการ กลุมงานวางโครงการ ....... โทร. ..........
สวนราชการ
ที่
วันที่
เรือ่ ง ขอเชิญเขารวมพิจารณาการประชุมสรุปผลรายงาน โครงการ..........................................................
เรียน คณะกรรมการดูแลกํากับฯ
ตามที่กรมชลประทานไดวาจางกลุมที่ปรึกษา ประกอบดวย ..............................................เพื่อ
ศึกษา.......................โครงการ............................. ตามสัญญาจางเลขที่ จ............................. ลงวันที่ ...............
แลวนัน้
เพื่อใหเปนไปตามนโยบายของกรมฯ สํานักบริหารโครงการ จึงไดกําหนดใหมีการประชุม
ชี้แจงสรุปผลรายงาน ของโครงการดังกลาวใน วัน.................................. เวลา ................ น. ณ .................. พรอม
นี้ไดจัดทําสรุปรายงานมาดวยแลว จํานวน 1 ชุด โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 : .....................................
ระเบียบวาระที่ 2 : ....................................
ระเบียบวาระที่ 3 : ....................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวดวยจักขอบคุณยิง่

(นาย............................................)
...............................
กรรมการและเลขานุการพิจารณาการจัดทําขอบเขต
โดยละเอียดของงานที่จะจางที่ปรึกษา งานศึกษาความเหมาะสม
ผลกระทบสิ่งแวดลอมและปรับปรุงโครงการ
สําเนาเรียน :
1.) นาย......................
2.) นาย......................
3.) นาย.....................
4.) นาย......................
5.) นาย.....................
6.) นาย.....................

7.) นาย.........................
8.) นาย………………
9.) นาย………………
10.) นาย……………...
11.) นาง……………..
12.) นาง………………
จ -32

13.) นาย……………
14.) นาย……………
15.) นาย……….......
16.) นาย……….... .
17.) นาง...................
18.)นาย…………..
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สํานักบริหารโครงการ

คูม อื การดูแลกํากับงานทีป่ รึกษาดานวิชาการ

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักบริหารโครงการ สวนวางโครงการ กลุมงานวางโครงการ... โทร...............
ที่
วันที่
เรือ่ ง ขอเชิญเขารวมพิจารณาการประชุมสรุปผลรายงาน โครงการ………………………………หวัดจังหวัด
จังหวัดจังหวัด
เรียน รธว.
ตามทีก่ รมชลประทานไดวา จางทีป่ รึกษา ประกอบดวย กลุม บริษทั ..............................................เพื่อ
ศึกษา.......................โครงการ............................. ตามสัญญาจางเลขที่ จ............................. ลงวันที่ ...............
แลวนัน้

เพื่อใหเปนไปตามนโยบายของกรมฯ สํานักบริหารโครงการ จึงไดกําหนดใหมีการประชุม
ชี้แจงสรุปผลรายงาน ของโครงการดังกลาวใน วัน........................ เวลา .............. น. ณ ...................พรอมนี้
ไดจัดทําสรุปรายงานมาดวยแลว จํานวน 1 ชุด โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1: .........................................
ระเบียบวาระที่ 2: .........................................
ระเบียบวาระที่ 3: ........................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเขารวมประชุมหรือมอบหมายผูแทนเขารวมประชุมในวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาว จักขอบคุณยิ่ง

(นาย.................................)
....................
ประธานกรรมการพิจารณาการจัดทําขอบเขต
โดยละเอียดของงานที่จะจางที่ปรึกษา งานศึกษาความเหมาะสม
ผลกระทบสิ่งแวดลอมและปรับปรุงโครงการ
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สํานักบริหารโครงการ

คูม อื การดูแลกํากับงานทีป่ รึกษาดานวิชาการ

คณะกรรมการดูแลกํากับงานที่ปรึกษาดานวิชาการ
โครงการ .............................
สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน
ถนนสามเสน กทม. 10300

ที่ กษ 0327/

วันที.่ ........................
เรื่อง ขอเชิญเขารวมการประชุมสรุปผลรายงาน โครงการ.........................................
ตามทีก่ รมชลประทานไดวา จางทีป่ รึกษา ประกอบดวย กลุม บริษทั ........................................ เพื่อศึกษา
........................... ตามสัญญาจางเลขที่ ................... ลงวันที่ ...................... แลวนัน้
บั ด นี้ คณะกรรมการดู แ ลกํ า กั บ งานที่ ป รึ ก ษาด า นวิ ช าการ ได ใ ห ค วามเห็ น ชอบที่ จ ะนํ า สรุ ป ผล
การศึกษาโครงการฯ ดังกลาว มานําเสนอผูบริหารกรมฯ จึงใครขอเชิญทานเขารับฟงนําสรุปแนวทางการศึกษา
โครงการฯใน วัน................................. เวลา ......................... ณ หองประชุม ............................ โดยมีระเบียบวาระ
การประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 : .......................................
ระเบียบวาระที่ 2 : .......................................
ระเบียบวาระที่ 3 : .......................................
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกลาวดวย จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นาย.................................)
ผูอ าํ นวยการสวนวางโครงการ
กรรมการและเลขานุการพิจารณาการจัดทําขอบเขต
โดยละเอียดของงานทีจ่ ะจางทีป่ รึกษา งานศึกษาความเหมาะสม
ผลกระทบสิ่งแวดลอมและปรับปรุงโครงการ
สํานักบริหารโครงการ
โทร. 0-2...................
โทรสาร 0-2.................
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สํานักบริหารโครงการ

คูม อื การดูแลกํากับงานทีป่ รึกษาดานวิชาการ

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักบริหารโครงการ สวนวางโครงการ กลุมงานวางโครงการ .... โทร. 0-2………
ที่
วันที่
เรือ่ ง ขออนุมัติจัดประชุมปจฉิมนิเทศ โครงการ.......................................
เรียน ผส.บก.
ตามที่กรมชลประทาน ไดวาจางบริษัทที่ปรึกษาประกอบดวย กลุมบริษัท................................. เพื่อ
........................โครางการ.............. ตามสัญญาจางเลขที่ ................... ลงวันที่ ..................... โดยเริ่มปฏิบัติงาน
ตัง้ แตวนั ที่ ..................และสิ้นสุดสัญญาวันที่ .................. รวมระยะเวลาในการศึกษา ...................วันนัน้
บัดนี้ บริษัทที่ปรึกษามีหนังสือที่ ....................... ลงวันที่ ......................... เพื่อขออนุมัติจัดประชุม
ปจฉิ มนิเทศโครงการ ซึ่ งเปนไปตามสัญญาภาคผนวก ฉ บทที่ 8 การประชาสั ม พันธและการมี สวนรวมเพื่ อ
นําเสนอสรุปผลการศึกษา อันประกอบดวย รูปแบบและองคประกอบของโครงการผลประโยชน ผลกระทบและ
มาตรการในการลดผลกระทบ ผลการดําเนินการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน รวมทั้งเพื่อรับ
ฟงความคิดเห็นของผูแทนหนวยงานราชการและประชาชนตอผลการศึกษาโครงการ โดยกําหนดใหมีการประชุม
ปจฉิมนิเทศโครงการ ในวัน............................ เวลา ........................ ณ ................................. รายละเอียดตามที่
แนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามเสนอกรมฯ

ตอไป

(นาย.........................................)
...........................
กรรมการและเลขานุการดูแลกํากับงานที่ปรึกษาดานวิชาการ
โครงการ............................................................
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สํานักบริหารโครงการ

คูม อื การดูแลกํากับงานทีป่ รึกษาดานวิชาการ

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักบริหารโครงการ สวนวางโครงการ กลุมงานวางโครงการ …. โทร. 0-2……………
ที่
วันที่
เรือ่ ง ขออนุมัติจัดประชุมปจฉิมนิเทศ โครงการ.....................................................
เรียน รธว.
ตามที่กรมชลประทาน ไดวาจางบริษัทที่ปรึกษาประกอบดวย กลุมบริษัท................................. เพื่อ
........................โครางการ.............. ตามสัญญาจางเลขที่ ................... ลงวันที่ ..................... โดยเริ่มปฏิบัติงาน
ตัง้ แตวนั ที่ ..................และสิ้นสุดสัญญาวันที่ .................. รวมระยะเวลาในการศึกษา ...................วันนัน้
บัดนี้ บริษทั ทีป่ รึกษามีหนังสือที่ ....................... ลงวันที่ ......................... เพื่อขออนุมัติจัดประชุม
ปจฉิมนิเทศโครงการ ซึ่ งเปนไปตามสัญญาภาคผนวก ฉ บทที่ 8 การประชาสั ม พันธและการมี สวนรวมเพื่ อ
นําเสนอสรุปผลการศึกษา อันประกอบดวย รูปแบบและองคประกอบของโครงการผลประโยชน ผลกระทบและ
มาตรการในการลดผลกระทบ ผลการดําเนินการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน รวมทั้งเพื่อรับ
ฟงความคิดเห็นของผูแทนหนวยงานราชการและประชาชนตอผลการศึกษาโครงการ โดยกําหนดใหมีการประชุม
ปจฉิมนิเทศโครงการ ในวัน............................ เวลา ........................ ณ ................................. รายละเอียดตามที่
แนบ
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา
1. เปนผูแทนกรมฯ หรือมอบหมายผูแทนกลาวรายงานตอผูวาราชการจังหวัด.........ซึ่ง เปน
ประธานการประชุมปจฉิมนิเทศโครงการ
2.
ลงนามหนังสือถึงผูวาราชการจังหวัด...........
ตามที่แนบมาพรอมนี้

(นาย………………………………)
… … … … …
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สํานักบริหารโครงการ

คูม อื การดูแลกํากับงานทีป่ รึกษาดานวิชาการ

กรมชลประทาน
ถนนสามเสน กทม. 10300

กกษ 0327/
วันที.่ ..................

เรื่อง ขอเรียนเชิญเปนประธานในพิธเี ปดการประชุมปจฉิมนิเทศโครงการ..................................
เรียน ผูวาราชการจังหวัด.............
สิง่ ทีส่ ง มาดวย (1) .......................................
(2) ......................................
ตามที่กรมชลประทาน ไดวาจางบริษัทที่ปรึกษาประกอบดวย กลุมบริษัท ............................... เพื่อ
............................โครงการ.................................. ตามสัญญาจางเลขที่ ............... ลงวันที่ ................... โดยเริ่มปฏิบัติงาน
ตัง้ แตวนั ที่ ................... และสิน้ สุดสัญญาวันที่ ................... รวมระยะเวลาในการศึกษา .............. วัน นัน้
ในวาระนี้ กรมชลประทานเห็นสมควรใหมกี ารประชุมปจฉิมนิเทศโครงการเพื่อนําเสนอสรุปผลการศึกษา
อันประกอบดวย รูปแบบและองคประกอบของโครงการ ผลประโยชน ผลกระทบและมาตรการในการลดผลกระทบ ผล
การดําเนินการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน รวมทั้งเพื่อรับฟงความคิดเห็นของผูแทนหนวยงาน
ราชการและประชาชนตอผลการศึกษาโครงการใน วัน…………… เวลา ……… . ณ หอง................................ ตาม
กําหนดการดังสิง่ ทีส่ ง มาดวย …………. และมีผเู ขารวมประชุมตามรายชือ่ ดังสิง่ ทีส่ ง มาดวย ……………….
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา และขอเรียนเชิญทานเปนประธานการประชุมปจฉิมนิเทศโครงการในครัง้ นี้
ขอแสดงความนับถือ

อธิบดีกรมชลประทาน
สํานักบริหารโครงการ
โทร. 0-2...............
โทรสาร 0-2..............
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สํานักบริหารโครงการ

คูม อื การดูแลกํากับงานทีป่ รึกษาดานวิชาการ

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักบริหารโครงการ สวนวางโครงการ กลุมงานวางโครงการ … โทร. 02-…………….
ที่
วันที่
เรือ่ ง ขออนุมตั จิ ดั ประชุมปจฉิมนิเทศ โครงการ............................................
เรียน ผอ.คป.............
ตามที่กรมชลประทาน ไดวาจางบริษัทที่ปรึกษาประกอบดวย กลุมบริษัท ..................................
เพื่อ..............................โครงการ............................. ตามสัญญาจางเลขที่ ........................ ลงวันที่ .....................สิ้นสุด
สัญญาวันที่ ..........แลวนั้น
บัดนี้ กลุม บริษทั ทีป่ รึกษามีหนังสือที่ ................ ลงวันที่ ................ เพื่อขออนุมัติจัดประชุมปจฉิม
นิเทศโครงการ ในวัน................ เวลา .................... ณ หอง...........................เพื่อนําเสนอเพื่อนําเสนอสรุปผล
การศึกษา อันประกอบดวย รูปแบบและองคประกอบของโครงการ ผลประโยชน ผลกระทบและมาตรการในการ
ลดผลกระทบ ผลการดําเนินการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน รวมทั้งเพื่อรับฟงความคิดเห็น
ของผูแทนหนวยงานราชการและประชาชนตอผลการศึกษาโครงการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1.
ขอความอนุเคราะหลงนามหนังสือเชิญผูที่เกี่ยวของเขารวมประชุมปจฉิมนิเทศโครงการ
ตามที่แนบมา พรอมนี้
ทั้งนี้คณะผูศึกษาโครงการจะดําเนินการแจงประสานงานใหผูที่
เกี่ยวของเขารวมประชุมดังกลาว
2.
ขอความอนุเคราะหขอใชหองประชุม
................จังหวัด..................
ตามวัน
เวลา
และสถานที่ดังกลาว

(นาย.............................)
...............................
กรรมการและเลขานุการดูแลกํากับงานที่ปรึกษาดานวิชาการ
โครงการ................................................
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สํานักบริหารโครงการ

คูม อื การดูแลกํากับงานทีป่ รึกษาดานวิชาการ

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักบริหารโครงการ สวนวางโครงการ กลุมงานวางโครงการ ......... โทร. 0-2...............
ที่
วันที่
เรือ่ ง ขอเชิญประชุมปจฉิมนิเทศ โครงการ.............................
เรียน คณะกรรมการดูแลกํากับงานที่ปรึกษาดานวิชาการ
ตามที่กรมชลประทาน ไดวาจางบริษัทที่ปรึกษาประกอบดวย กลุมบริษัท.................................
เพือ่ ........................โครงการ.............. ตามสัญญาจางเลขที่ ................... ลงวันที่ ..................... โดยเริ่มปฏิบัติงาน
ตัง้ แตวนั ที่ ..................และสิ้นสุดสัญญาวันที่ .................. รวมระยะเวลาในการศึกษา ...................วันนัน้
บัดนี้ บริษัทที่ปรึกษามีหนังสือที่ ....................... ลงวันที่ ......................... เพื่อขออนุมัติจัดประชุม
ปจฉิมนิเทศโครงการ ซึ่ งเปนไปตามสัญญาภาคผนวก ฉ บทที่ 8 การประชาสั ม พันธและการมี สวนรวมเพื่ อ
นําเสนอสรุปผลการศึกษา อันประกอบดวย รูปแบบและองคประกอบของโครงการผลประโยชน ผลกระทบและ
มาตรการในการลดผลกระทบ ผลการดําเนินการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน รวมทั้งเพื่อรับ
ฟงความคิดเห็นของผูแทนหนวยงานราชการและประชาชนตอผลการศึกษาโครงการ โดยกําหนดใหมีการประชุม
ปจฉิมนิเทศโครงการ ในวัน............................ เวลา ........................ ณ ............................. รายละเอียดตามที่แนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดเขาประชุมตาม วัน เวลาและสถานที่ดังกลาว จักขอบคุณยิ่ง พรอมนี้ได
แนบแบบตอบรับเขารวมการประชุมปจฉิมนิเทศโครงการมาดวยแลว
(นาย… … … … … … … … . )
.....................
กรรมการและเลขานุการดูแลกํากับงานที่ปรึกษาดานวิชาการ
โครงการ....................................................
สําเนาเรียน :
1.) นาย..............
2.) นาย..............
3.) นาย.............
4.) นาย............
5.) นาย………

7.) นาย…………
8.) นาย………..
9.) นาย……….
10.) นาย………
11.) นาง……….
จ - 39
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สํานักบริหารโครงการ

คูม อื การดูแลกํากับงานทีป่ รึกษาดานวิชาการ

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักบริหารโครงการ สวนวางโครงการ กลุมงานวางโครงการ ........โทร. 0-2………
ที่
วันที่
เรือ่ ง ขออนุมัติจัดประชุมปจฉิมนิเทศ โครงการ.......................
เรียน ผส.ชป. ……..
ตามที่กรมชลประทาน ไดวาจางบริษัทที่ปรึกษาประกอบดวย กลุมบริษัท...................... เพื่อ
.....................โครงการ......................... ตามสัญญาจางเลขที่ จ........................ ลงวันที่ ............................ โดยเริ่ม
ปฏิบตั งิ านตัง้ แตวนั ที่ .....................และสิ้นสุดสัญญาวันที่ .................. รวมระยะเวลาในการศึกษา ................... วัน
นัน้
บัดนี้ บริษัทที่ปรึกษามีหนังสือที่ ....................... ลงวันที่ .................... เพื่อขออนุมัติจัดประชุม
ปจฉิมนิเทศโครงการ ซึ่ งเปนไปตามสัญญาภาคผนวก ฉ บทที่ 8 การประชาสั ม พันธและการมี สวนรวมเพื่ อ
นําเสนอสรุปผลการศึกษา อันประกอบดวย รูปแบบและองคประกอบของโครงการผลประโยชน ผลกระทบและ
มาตรการในการลดผลกระทบ ผลการดําเนินการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน รวมทั้งเพื่อรับ
ฟงความคิดเห็นของผูแทนหนวยงานราชการและประชาชนตอผลการศึกษาโครงการ โดยกําหนดใหมีการประชุม
ปจฉิมนิเทศโครงการ ในวัน............................เวลา .......................................................ณ.................. รายละเอียด
ตามทีแ่ นบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกลาวจัก
ขอบคุณยิ่ง

(นาย.......................................)
.......................
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คูม อื การดูแลกํากับงานทีป่ รึกษาดานวิชาการ

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักบริหารโครงการ สวนวางโครงการ กลุมงานวางโครงการ ........โทร. 0-2………
ที่
วันที่
เรือ่ ง ขออนุมัติจัดประชุมปจฉิมนิเทศ โครงการ.......................
เรียน ผอ.คป. ……..
ตามที่กรมชลประทาน ไดวาจางบริษัทที่ปรึกษาประกอบดวย กลุมบริษัท...................... เพื่อ
.....................โครงการ......................... ตามสัญญาจางเลขที่ จ........................ ลงวันที่ ............................ โดยเริ่ม
ปฏิบตั งิ านตัง้ แตวนั ที่ .....................และสิ้นสุดสัญญาวันที่ .................. รวมระยะเวลาในการศึกษา ................... วัน
นัน้
บัดนี้ บริษัทที่ปรึกษามีหนังสือที่ ....................... ลงวันที่ .................... เพื่อขออนุมัติจัดประชุม
ปจฉิมนิเทศโครงการ ซึ่ งเปนไปตามสัญญาภาคผนวก ฉ บทที่ 8 การประชาสั ม พันธและการมี สวนรวมเพื่ อ
นําเสนอสรุปผลการศึกษา อันประกอบดวย รูปแบบและองคประกอบของโครงการผลประโยชน ผลกระทบและ
มาตรการในการลดผลกระทบ ผลการดําเนินการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน รวมทั้งเพื่อรับ
ฟงความคิดเห็นของผูแทนหนวยงานราชการและประชาชนตอผลการศึกษาโครงการ โดยกําหนดใหมีการประชุม
ปจฉิมนิเทศโครงการ ในวัน............................เวลา .......................................................ณ.................. รายละเอียด
ตามทีแ่ นบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกลาวจัก
ขอบคุณยิ่ง

(นาย.......................................)
.......................
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คูม อื ดูแลกํากับงานทีป่ รึกษาดานวิชาการ

แบบตอบรับการเขารวมประชุม...............................
โครงการ....................................................
วันที่ ........................................................................
1. ชื่อ…………….……………………………นามสกุล…………………………...……..……………
ตําแหนง……………….………………….หนวยงาน……………………………...………..……...
โทรศัพท…….…………………………….โทรสาร…………………………….……………..……
มีความประสงคเขารวมการประชุม...............................
ไมประสงคเขารวมการประชุม................................... (เนือ่ งจากติดราชการอืน่ )
สงผูแทนเขารวมการประชุม......................................
ชื่อ……………….…………………………นามสกุล…………………………..………..…………
ตําแหนง……….………………………….หนวยงาน………………………………...……..……...
โทรศัพท………..………………………….โทรสาร………………………….……………..………
2. เดินทางรวมประชุมระหวางวันที่ .................................... เดือน............................พ.ศ..............................................
จองทีพ่ กั คืนวันที.่ .................................................

ไมจองทีพ่ กั

3. อืน่ ๆ ..........................................................................................................................................................................

กรุณาสงใบตอบรับกลับมาที่ กลุม งานวางโครงการ ... สวนวางโครงการ สํานักบริหารโครงการ
กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท ............................... โทรสาร ......................................
*ภายใน..........................................................
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สํานักบริหารโครงการ

คูม อื การดูแลกํากับงานทีป่ รึกษาดานวิชาการ

บันทึกขอความ

สํานักบริหารโครงการ สวนวางโครงการ กลุมงานวางโครงการ …. โทร. …..
สวนราชการ
ที่
วันที่
เรือ่ ง ขออนุมัติเบิกเงินคาจางลวงหนา …. โครงการ…………………………
เรียน ผส.บก.
ตามสัญญาที่ ………………. ลงวันที่ ............... กรมชลประทานไดวาจางกลุมบริษัทที่ปรึกษา
ประกอบดวย ...........................ใหดําเนินการศึกษาความเหมาะสม......... กําหนดวันเริ่มสัญญาตั้งแตวันที่
....... และสิ้นสุดสัญญาในวันที่ ................ รวมอายุสญ
ั ญา .................. วัน
ทางบริ ษัทที่ ป รึกษาได มีหนั ง สือที่ …………ลงวันที่ ........... เพื่ อขออนุมั ติเบิกเงินคาจ า ง
ลวงหนารอยละ ......... ของเงินคาจางทั้งหมด เปนเงินจํานวนเงิน .....................บาท (รายละเอียดดังเอกสาร
แนบ)
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา และแจง ผอ.กพ. ดําเนินการ ตอไป

(นาย...................)
...................................
กรรมการและเลขานุการดูแลกํากับงานที่ปรึกษาดานวิชาการ
โครงการ………………………………………………….

จ - 43

กันยายน 2553

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/

สํานักบริหารโครงการ

คูม อื การดูแลกํากับงานทีป่ รึกษาดานวิชาการ

บันทึกขอความ

สํานักบริหารโครงการ สวนวางโครงการ กลุมงานวางโครงการ …. โทร. ……
สวนราชการ
ที่
วันที่
เรือ่ ง ขอเบิกเงินคาจางลวงหนา โครงการ……………………
เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานเพื่อเบิกจาย
ตามที่กรมชลประทานไดวาจางที่ปรึกษา ประกอบดวย กลุมบริษัท ................................ เพื่อ
ศึกษา โครงการ................................. ตามสัญญาจางเลขที่ จ................. ลงวันที่ .................... สิ้นสุดสัญญา
วันที่ .................... แลวนั้น
บัดนี้ บริ ษัทที่ป รึกษาได มีหนังสือที่ ............ ลงวันที่ ........ขอเบิกเงินคาจางลวงหนา ตาม
เงื่ อ นไขภาคผนวก ค ข อ ค.7 งานศึ ก ษาความเหมาะสมโครงการ.................... เป น เงิ น ขอเบิ ก สุ ท ธิ
.................... บาท (ตัวอักษร.......................................) ตามทีแ่ นบมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเพือ่ เสนอกรมฯ อนุมตั เิ บิกจายตอไป

(นาย......................................)
...........................................
กรรมการและเลขานุการดูแลกํากับที่ปรึกษาดานวิชาการ
โครงการ...................................................................
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คูม อื การดูแลกํากับงานทีป่ รึกษาดานวิชาการ

บันทึกขอความ

สํานักบริหารโครงการ สวนวางโครงการ กลุมงานวางโครงการ .... โทร. ..............
สวนราชการ
ที่
วันที่
เรือ่ ง ขอเบิกเงินคาจางลวงหนา โครงการ..................................
เรียน รธว. ผาน ผส.บก.และ ผอ.กพ.

ตามทีก่ รมชลประทานไดวา จางที่ปรึกษา ประกอบดวย กลุม บริษทั ...........................ใหดําเนินการ
................................... โครงการ...............................สัญญาจางเลขที่ ............. ลงวันที่ ............... โดยไดเริ่ม
ปฏิบตั งิ าน ตัง้ แตวนั ที่ .............. มีระยะเวลาปฏิบัติงานรวม 600 วัน แลวนัน้
บัดนี้ บริษัทที่ปรึกษาไดมีหนังสือที่ ............... ลงวันที่ ............... ขออนุมัติเบิกเงินลวงหนารอย
ละ....... ของราคาค า จ า ง ตามเงื่ อ นไขภาคผนวก ค ข อ ค.7 เป น เงิ น ขอเบิ ก สุ ท ธิ ........... บาท
(..............................) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.) บริษัท ............... จํานวน ........................ บาท (....................) หนังสือค้ําประกัน ธนาคาร
................ เลขที่ ................... ลงวันที่ ..................
2.) บริษัท .................... จํานวน ..................... บาท (..................) หนังสือค้ําประกัน ธนาคาร
................... เลขที่ .................... ลงวันที่ ..................
3.) บริษัท ......................... จํานวน …………… บาท (…………………) หนังสือค้ําประกัน
ธนาคาร…………… เลขที่ ……………. ลงวันที่ ……………………
คณะกรรมการดูแลกํากับที่ปรึกษาดานวิชาการไดพิจารณาเห็นสมควรอนุมัติเงินคาจางลวงหนา
ตามที่ที่ปรึกษาเสนอ โดยมีหนังสือค้ําประกันธนาคารดังกลาวขางตน ตามทีแ่ นบมาพรอมนี้
คณะกรรมการตรวจรั บ งานเพื่ อ การเบิ ก จ า ย ได ต รวจสอบแล ว เห็ น ว า เป น ไปตามสั ญ ญา
ภาคผนวก ค. และไดลงนามเห็นชอบใหเบิกจายดังกลาวได
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการเบิกจายคาจางลวงหนา จํานวน …..................... บาท (ตัวอักษร
.........................) ใหที่ปรึกษาตอไป ทั้งนี้ตามหนังสือคําสั่งกรมฯ ที่ ข.1046/2550 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2550
และ คําสั่งกรมฯ ที่ ข. 863/2552 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2552
/ลงนาม....
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คูม อื การดูแลกํากับงานทีป่ รึกษาดานวิชาการ

(ลงนาม)………………………………………...ประธานกรรมการ
(นาย…………………………….)
(ลงนาม)…………………………………………กรรมการ
(นาย……………………………)

(ลงนาม)………………………………………....กรรมการ
(นาย…………………………….)

(ลงนาม)…………………………………………กรรมการ
(นาย……………………………..)

(ลงนาม)……………………………………….....กรรมการ
(นาย................................................)

(ลงนาม)………………………………………...กรรมการและเลขานุการ
(นาย...................................................)

(ลงนาม)…………………………………………กรรมการและผูช ว ยเลขานุการ
(นาย...........................................................)

จ - 46

กันยายน 2553

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/

สํานักบริหารโครงการ

คูม อื การดูแลกํากับงานทีป่ รึกษาดานวิชาการ

บันทึกขอความ

สํานักบริหารโครงการ สวนวางโครงการ กลุมงานวางโครงการ …. โทร. …..
สวนราชการ
ที่
วันที่
เรือ่ ง ขอเบิกคาจางที่ปรึกษางวดที่ ...............โครงการ...............................................................
เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานเพื่อเบิกจาย
ตามที่กรมชลประทานไดวาจางที่ปรึกษา ประกอบดวย กลุม บริษัท.................................................
ใหดาํ เนินการ............................โครงการ............................. ตามสัญญาจางเลขที่ ........................ ลงวันที่ .......................
โดยเริ่มปฏิบตั งิ านตั้งแต วันที่..................... มีระยะเวลาปฏิบตั งิ านรวม..................วันแลว นั้น
บั ด นี้ บริษัท ที่ ป รึ ก ษาไดมีหนัง สือ ที่ ................. ลงวั น ที่ ............... เรื่อ งขอส ง รายงาน
.................. โครงการ.......................... จึงขอเบิกคาจางที่ปรึกษางวดที.่ .............. ตามหนังสือที่ ..................
ลงวันที่ .................. เปนเงินขอเบิกสุทธิ ....................... บาท (............................................) ดังรายละเอียดที่
แนบ
คณะกรรมการดูแลกํากับฯ ประชุมพิจารณา....................วันที่........................ เห็นวาการเบิกคาจาง
..............ดังกลาว เปนไปตามเงื่อนไขแหงสัญญา เห็นสมควรอนุมัติการเบิกเงินได ตามที่กลุมทีป่ รึกษาเสนอขอ
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนามเพือ่ เสนอกรมฯ อนุมตั เิ บิกจายตอไป

(นาย.....................................)
...........................
กรรมการและเลขานุการดูแลกํากับงานทีป่ รึกษาดานวิชาการ
โครงการ................................................

จ - 47

กันยายน 2553

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/

สํานักบริหารโครงการ

คูม อื การดูแลกํากับงานทีป่ รึกษาดานวิชาการ

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักบริหารโครงการ สวนวางโครงการ กลุมงานวางโครงการ ..... โทร. 02-..................
ที่
วันที่
เรือ่ ง ขอเบิกคาจางที่ปรึกษางวดที่ …….. โครงการ………………………………………….
เรียน รธว. ผาน ผส.บก. และ ผอ.กพ.
ต า ม ที่ ก ร ม ช ล ป ร ะ ท า น ไ ด ว า จ า ง ที่ ป รึ ก ษ า ป ร ะ ก อ บ ด ว ย ก ลุ ม บ ริ ษั ท
................................................. ใหดําเนินการ....................โครงการ.................................. ตามสัญญาจางเลขที่
........................ ลงวันที่ ....................... โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต วันที่..................... มีระยะเวลาปฏิบัติงานรวม..................
วันแลว นั้น
บัด นี้ บริษัท ที่ ป รึ ก ษาไดมีห นั ง สื อ ที่ ................. ลงวั น ที่ ............... เรื่อ งขอส ง
รายงาน.................. โครงการ.......................... จึงขอเบิกคาจางที่ปรึกษางวดที่............... ตามหนังสือที่
..................ลงวันที่ .................. เปนเงินขอเบิกสุทธิ ....................... บาท (............................................) ดัง
รายละเอียดที่แนบ
เงินคาจางที่ปรึกษางวดที่ .......
หัก เงินลวงหนา .......%
คงเหลือ
มูลคางานกอน รวมภาษีมูลคาเพิ่ม
บวก ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
หัก เงินประกันผลงาน 5%
รวมทั้งสิ้น
โดยแบงจายแตละบริษัท ดังนี้
1) บริษัท ……………….
2) บริษัท ……………….
3) บริษัท ………………
รวมเปนเงิน

......................
…..….…….
.....................
.....................
....................
…………….
…………….

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

…………….
…………….
…………….

บาท
บาท
บาท

…………….

บาท

/คณะกรรมการ...
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สํานักบริหารโครงการ

คูม อื การดูแลกํากับงานทีป่ รึกษาดานวิชาการ

คณะกรรมการดูแลกํากับงานที่ปรึกษาดานวิชาการ ไดตรวจสอบการดําเนินงานของที่ปรึกษาแลว
เป น ไปตามสั ญ ญาว า จ า งตามเงื่ อ นไขแห ง สั ญ ญารายละเอี ย ด ตามบั น ทึ ก ประชุ ม ครั้ ง ที่ . ..........ลงวั น ที่
.......................
คณะกรรมการตรวจรับงานเพื่อการเบิกจาย ไดตรวจสอบแลวเห็นวาเปนไปตามสัญญา ภาคผนวก
ค. และไดลงนามเห็นชอบใหเบิกจายดังกลาวได
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการเบิกจายตอไป ทั้งนี้ตามหนังสือคําสั่งกรมฯที่ ข.1046/2550
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 และ คําสั่งกรมฯ ที่ ข. 863/2552 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2552
(ลงนาม)….…………………………....ประธานกรรมการ
(นาย....................................)

(ลงนาม)…..…………………………….กรรมการ
(นาย....................................)

(ลงนาม)……………………………..….กรรมการ
(นาย.......................................)

(ลงนาม)………………………………...กรรมการ
(นาง……………………..)

(ลงนาม)....................................................กรรมการและเลขานุการ
(นาย.............................)
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สํานักบริหารโครงการ

คูม อื การดูแลกํากับงานทีป่ รึกษาดานวิชาการ

บันทึกขอความ

สํานักบริหารโครงการ สวนวางโครงการ กลุมงานวางโครงการ ….. โทร. …….
สวนราชการ
ที่
วันที่
เรือ่ ง ขอเบิกคาจางที่ปรึกษาสวนที่เบิกคืนไดครั้งที่....................... โครงการ..................................
เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานเพื่อเบิกจาย
ตามที่ กรมชลประทานไดวาจางทีป่ รึกษา ประกอบดวย กลุมบริษัท.................................................
ใหดาํ เนินการ............................โครงการ.......................... ตามสัญญาจางเลขที่ ........................ ลงวันที่ ....................... โดย
เริ่มปฏิบตั งิ านตั้งแต วันที่..................... มีระยะเวลาปฏิบตั งิ านรวม..................วันแลว นั้น
บัดนี้ บริษัทที่ปรึกษาไดมีหนังสือที่ ............................. ลงวันที่ ............................. เรื่องขอเบิก
คาจางสวนที่เบิกคืนได .................................... โครงการ....................................เปนเงินขอเบิกสุทธิ .....................
(..........................) ดังรายละเอียดทีแ่ นบ
คณะกรรมการดูแลกํากับฯ ประชุมพิจารณา....................วันที่........................ เห็นวาการเบิก
คาจาง..............ดังกลาว เปนไปตามเงื่อนไขแหงสัญญา เห็นสมควรอนุมัติการเบิกเงินได ตามที่กลุมที่ปรึกษา
เสนอขอ
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนามเพือ่ เสนอกรมฯ อนุมตั เิ บิกจายตอไป

(นาย....................................)
……………………..
กรรมการและเลขานุการดูแลกํากับงานทีป่ รึกษาดานวิชาการ
โครงการ.................................

จ - 50

กันยายน 2553

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/

สํานักบริหารโครงการ

คูม อื การดูแลกํากับงานทีป่ รึกษาดานวิชาการ

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักบริหารโครงการ สวนวางโครงการ กลุมงานวางโครงการ .... โทร. 02-....................
ที่
วันที่
เรือ่ ง ขอเบิกคาจางที่ปรึกษาสวนที่เบิกคืนไดครั้งที่ ................... โครงการ.........................
เรียน รธว. ผาน ผส.บก. และ ผอ.กพ.
ตามที่กรมชลประทานไดวา จางทีป่ รึกษา ประกอบดวย กลุม บริษทั ....................................... ให
ดําเนินการ............................โครงการ........................... ตามสัญญาจางเลขที่ ........................ ลงวันที่ ....................... โดย
เริม่ ปฏิบตั งิ านตัง้ แต วันที่..................... มีระยะเวลาปฏิบตั งิ านรวม..................วันแลว นั้น
บัดนี้ บริษทั ทีป่ รึกษาไดมหี นังสือที่ ..................... ลงวันที่ …………… เรือ่ งขอเบิกคาจางสวน
ทีเ่ บิกคืนได ครัง้ ที่ ………………… โครงการ……………. เปนเงินขอเบิกสุทธิ …………. บาท (.......................)
ดังรายละเอียดทีแ่ นบ
เงินคาจางที่ปรึกษาสวนที่เบิกคืนไดครั้งที่......
หัก เงินลวงหนา .......%
คงเหลือ
มูลคางานกอน รวมภาษีมูลคาเพิ่ม
บวก ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
หัก เงินประกันผลงาน 5%
รวมทั้งสิ้น
โดยแบงจายแตละบริษัท ดังนี้
1) บริษัท ……………….
2) บริษัท ……………….
3) บริษัท ………………
รวมเปนเงิน

......................
…..….…….
.....................
.....................
....................
…………….
…………….

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

…………….
…………….
…………….

บาท
บาท
บาท

…………….

บาท

/คณะกรรมการ...
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สํานักบริหารโครงการ

คูม อื การดูแลกํากับงานทีป่ รึกษาดานวิชาการ

คณะกรรมการดูแลกํากับงานที่ปรึกษาดานวิชาการ ไดตรวจสอบการดําเนินงานของที่ปรึกษา
แลวเปนไปตามสัญญาว า จางตามเงื่อนไขแหงสัญญารายละเอียด ตามบันทึกประชุ ม ครั้ง ที่ ...........ลงวันที่
.......................
คณะกรรมการตรวจรั บ งานเพื่ อ การเบิ ก จ า ย ได ต รวจสอบแล ว เห็ น ว า เป น ไปตามสั ญ ญา
ภาคผนวก ค. และไดลงนามเห็นชอบใหเบิกจายดังกลาวได
จึงเรียนมาเพื่ อโปรดพิจารณาอนุมั ติการเบิ ก จายตอไป ทั้ง นี้ ตามหนั ง สือคํ า สั่ งกรมกรมฯ ที่
ข.1046/2550 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 และ คําสั่งกรมฯ ที่ ข. 863/2552 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2552

(ลงนาม)….…………………………....ประธานกรรมการ
(นาย.....................................)

(ลงนาม)…..…………………………….กรรมการ
(นาย....................................)

(ลงนาม)………………………………...กรรมการ
(นาย……………………….)

(ลงนาม)………………………………...กรรมการ
(นาย…………………….…..)

(ลงนาม)....................................................กรรมการและเลขานุการ
(นาย.........................................)
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สํานักบริหารโครงการ

คูม อื การดูแลกํากับงานทีป่ รึกษาดานวิชาการ

บันทึกขอความ

สํานักบริหารโครงการ สวนวางโครงการ กลุมงานวางโครงการ ..... โทร. .......
สวนราชการ
ที่
วันที่
เรือ่ ง 0ขอรับคืนเงินค้ําประกันผลงาน0โครงการ........................................
เรียน

คณะกรรมการตรวจรับงานเพื่อเบิกจายคาวาจาง

ตามทีก่ รมชลประทานไดวา จางทีป่ รึกษา ประกอบดวย กลุม บริษทั .................................................
ใหดาํ เนินการ.............................โครงการ........................... ตามสัญญาจางเลขที่ ........................ ลงวันที่ .......................
โดยเริ่มปฏิบตั งิ านตั้งแต วันที่..................... มีระยะเวลาปฏิบตั งิ านรวม..................วันแลว นั้น
บัดนี้ บริษัทที่ปรึกษาไดขอเบิกเงินคาจางที่ปรึกษางวดที่...............(งวดสุดทาย) และขอเบิก
เงินสวนทีเ่ บิกคืนได เรียบรอยแลว และไดสง เรือ่ งดังกลาวไปตามหนังสือที่ สบก............... และทีส่ บก................
วันที่ ................ จึงขอเบิกเงินประกันผลงานเปนเงินขอเบิกสุทธิ .................. (ตัวอักษร................) และขอปด
โครงการ.................. ดังรายละเอียดแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา0หากเห็นชอบโปรดลงนามเพื่อเสนอกรมฯอนุมตั เิ บิกจายตอไป

(นาย...................................)
........................................
กรรมการและเลขานุการดูแลกํากับงานที่ปรึกษาดานวิชาการ
โครงการ........................
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สํานักบริหารโครงการ

คูม อื การดูแลกํากับงานทีป่ รึกษาดานวิชาการ

บันทึกขอความ

สํานักบริหารโครงการ สวนวางโครงการ กลุมงานวางโครงการ ......... โทร. ..........
สวนราชการ
ที่
วันที่
เรือ่ ง 0ขอรับคืนเงินค้ําประกันผลงาน0โครงการ........................................
เรียน รธว.ผาน ผส.บก.และ ผอ.กพ.
ตามที่กรมชลประทานไดวา จางทีป่ รึกษา ประกอบดวย กลุม บริษทั ............................................ให
ดําเนินการ.......................โครงการ........................... ตามสัญญาจางเลขที่ ........................ ลงวันที่ ....................... โดยเริ่ม
ปฏิบตั งิ านตัง้ แต วันที่..................... มีระยะเวลาปฏิบตั งิ านรวม..................วันแลว นัน้
บัดนี้ บริษัทที่ปรึกษาไดมีหนังสือที่ ....................... ลงวันที่ ............ ขอความอนุเคราะห
รับคืนเงินค้ําประกันผลงาน โครงการ................................... เปนเงินขอเบิกสุทธิ .......................... (ตัวอักษร
..........................) ดังนี้
เงินประกันผลงาน 5% คาจางสวนที่เหมาจาย งวดที่............
เงินประกันผลงาน 5% คาใชจายสวนที่เบิกคืนไดครัง้ ที.่ .....
รวม
โดยแยกแตละบริษัท ดังนี้
1) บริษัท …………………
2) บริษัท ………………..
0003) บริษัท………………….
รวม

...................... บาท
..................... บาท
..................... บาท
....................... บาท
..................... บาท
...................... บาท
...................... บาท

คณะกรรมการดูแลกํากับงานที่ปรึกษาดานวิชาการ ไดตรวจสอบการดําเนินงานของที่ปรึกษา
แลวเปนไปตามสัญญาวาจางตามเงื่อนไขแหงสัญญารายละเอียด ตามบันทึกประชุม ครั้งที่...........ลงวันที่
.......................
คณะกรรมการตรวจรั บ งานเพื่ อ การเบิ ก จ า ย ได ต รวจสอบแล ว เห็ น ว า เป น ไปตามสั ญ ญา
ภาคผนวก ค. และไดลงนามเห็นชอบใหเบิกจายดังกลาวได
/จึงเรียนมา....
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สํานักบริหารโครงการ

คูม อื การดูแลกํากับงานทีป่ รึกษาดานวิชาการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการเบิกจายตอไป ทั้งนี้ตามหนังสือคําสั่งกรมกรมฯ ที่
ข.1046/2550 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 และ คําสั่งกรมฯ ที่ ข. 863/2552 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2552

(ลงนาม)….…………………………....ประธานกรรมการ
(นาย.....................................)
(ลงนาม)…..…………………………….กรรมการ
(นาย....................................)

(ลงนาม)……………………………..….กรรมการ
(นาย.......................................)

(ลงนาม)………………………………...กรรมการ
(นาย……………………….)

(ลงนาม)………………………………...กรรมการ
(นาย…………………….…..)

(ลงนาม)....................................................กรรมการและเลขานุการ
(นาย.........................................)

(ลงนาม)………………………………….กรรมการและผูชวยเลขานุการ
(นาย.........................................)
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คูมือการดูแลกํากับงานที่ปรึกษาดานวิชาการ

สํานักบริหารโครงการ
แบบรายงานความกาวหนาของงาน
โครงการ......................................................... เลขที่สัญญา ...................................
แผน/ผลการปฏิบัติงาน
งวด
ที่

รายการงาน

วัน/เดือน/ป
ตามแผน

สงมอบจริง

แผน/ผลการเบิกจายเงินงวด
ปริมาณงาน ปริมาณงาน
%

สะสม

งวดเงิน

วัน/เดือน/ป
ตามแผน

ตาม
INV

ผาน
ผส.บก.

ระยะ
เวลา/วัน

รธว.
อนุมตั ิ

เบิกเงินลวงหนา (15%)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

เปาหมายการเบิกจายงบประมาณของกรมชลประทาน
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
งบประมาณทั้งสัญญา
ปงบประมาณ
จํานวน
ไตรมาส

งบประมาณ
ทั้งสิ้น

สะสม

ไตรมาส

ปพ.ศ.

หัก 20 %

ปริมาณเงิน
สะสม

รายการ

วัน/เดือน/ป
ตาม
INV

ผาน
ผส.บก.

ระยะ
เวลา/วัน

รธว.
อนุมตั ิ

ปริมาณเงิน (รวม
ภาษีหกั
20% บาท

ปริมาณเงิน
สะสม
บาท

หมายเหตุ

เบิกเงินลวงหนา (15%)

งวดที่ 1
งวดที่ 2
งวดที่ 3
งวดที่ 4
งวดที่ 5
งวดที่ 6
งวดที่ 7
งวดที่ ...
งวดที.่ ..

วันเริ่มปฏิบัติงาน
วันสิ้นสุดสัญญา
งบประมาณรวม
คาจางเหมา
คาสวนที่เบิกคืนได
เงินลวงหนา 15%

แผน/ผลการเบิกจายเงินสวนที่เบิกคืนได
ปริมาณเงิน(รวมภาษี

ครั้งที่ 1
ครั้งที่ .....
ครั้งที่ .....
ครั้งที่ .....

งบประมาณ
ปพ.ศ.

เปมหมายการเบิกจาย (%)
สะสม
ภายในวันที่

ปพ.ศ.

เบิกเงินงวด

เบิกสวนที่เบิกคืนได
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กันยายน 2553

สํานักบริหารโครงการ

คูม อื การดูแลกํากับงานทีป่ รึกษาดานวิชาการ

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักบริหารโครงการ สวนวางโครงการ กลุมงานวางโครงการ ..... โทร. ....
ที่
วันที่
เรือ่ ง ขอความอนุเคราะหรับคืนหนังสือค้าํ ประกัน(หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา) โครงการศึกษา
โครงการ……………………
เรียน ผอ.กพ.ผาน ผส.บก.และ ผวค.
ตามที่กรมชลประทานไดว าจางที่ปรึกษา ประกอบด วย กลุมบริษั ท........................ ให
ดําเนินการ………………………….โครงการ......................... ตามสัญญาจางเลขที่ ................... ลงวันที่
...............โดยเริม่ ปฏิบตั งิ านตัง้ แต วันที่ ............. มีระยะเวลาปฏิบัติงานรวม............ วัน แลวนัน้
บัดนี้ บริษัทที่ปรึกษาไดมีหนังสือที่ .................. ลงวันที่ .......... ขอรับคืนหนังสือค้ําประกัน
ลวงหนา เนื่องจากกรมชลประทานไดหักเงินคาจางลวงหนาครบถวนเรียบรอยแลวตามสัญญาตามเงื่อนไขสัญญา
ในภาคผนวก ค. ขอ ค.7 รายละเอียดตามที่แนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นาย…………………)
…………………
กรรมการและเลขานุการดูแลกํากับงานที่ปรึกษาดานวิชาการ
โครงการ............................
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สํานักบริหารโครงการ

คูม อื การดูแลกํากับงานทีป่ รึกษาดานวิชาการ

บันทึกขอความ

สํานักบริหารโครงการ สวนวางโครงการ กลุมงานวางโครงการ .........โทร……
สวนราชการ
ที่
วันที่
เรือ่ ง ขอปดโครงการ โครงการ……………………………………………………………….
เรียน คณะกรรมการกํากับฯ
ตามที่กรมชลประทานไดวา จางที่ปรึกษา ประกอบดวย กลุม บริษทั .................................................
ใหดาํ เนินการ........................................... ตามสัญญาจางเลขที่ ........................ ลงวันที่ ....................... โดยเริ่มปฏิบัติงาน
ตัง้ แต วันที.่ .................... มีระยะเวลาปฏิบตั งิ านรวม..................วันแลว นั้น
บัดนี้ ที่ปรึกษาไดมีหนังสือที่.................................. ลงวันที่ ........................ ขอปดโครงการ
โครงการ...................................... เรียบรอยแลว ตาม แผนงาน แผนการเงิน และผลสรุปโครงการ ดังรายละเอียด
ทีแ่ นบ พรอมนีไ้ ดแนบรายงานปดโครงการมาดวยแลว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเพื่อเสนอกรมฯ อนุมัติปดโครงการตอไป

(นาย..................................)
...................................
กรรมการและเลขานุการดูแลกํากับงานที่ปรึกษาดานวิชาการ
โครงการ...............................................................................
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สํานักบริหารโครงการ

คูม อื การดูแลกํากับงานทีป่ รึกษาดานวิชาการ

บันทึกขอความ

สํานักบริหารโครงการ สวนวางโครงการ กลุมงานวางโครงการ …. โทร…….
สวนราชการ
ที่
วันที่
เรือ่ ง ขอปดโครงการ โครงการ………………………………………….
เรียน รธว. ผาน ผส.บก., ผอ.กพ.
ตามที่กรมฯ ไดวา จาง บริษัท ................................................. ใหดาํ เนินการ...........................................
ตามสัญญาจางเลขที่ ........................ ลงวันที่ ....................... โดยเริ่มปฏิบัตงิ านตัง้ แต วันที่..................... มีระยะเวลา
ปฏิบตั งิ านรวม..................วันแลว นั้น
บั ด นี้ ที่ ป รึ ก ษาได มี ห นั ง สื อ ที่ ………………… ลงวั น ที่ …………… ขอป ด โครงการ
โครงการ……………………….. รายละเอียดดังเอกสารแนบ
คณะกรรมการดูแลกํากับงานที่ปรึกษาดานวิชาการ ไดตรวจสอบการดําเนินงานของที่ปรึกษาแลว
เปนไปตามสัญญาวาจางตามเงื่อนไขแหงสัญญารายละเอียด ตามบันทึกประชุม ครัง้ ที.่ ..........ลงวันที่.......................
คณะกรรมการตรวจรับงานเพื่อการเบิกจาย ไดตรวจสอบแลวเห็นวาเปนไปตามสัญญา ภาคผนวก
ค. และไดลงนามเห็นชอบใหเบิกจายดังกลาวได
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการเบิกจายตอไป ทั้งนี้ตามหนังสือคําสั่งกรมฯที่ ข.1046/2550
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 และ คําสั่งกรมฯ ที่ ข. 863/2552 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2552

(ลงนาม)….…………………………….ประธานกรรมการ
(นาย....................................)

(ลงนาม)…..…………………………….กรรมการ
(นาย....................................)

/(ลงนาม)...
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สํานักบริหารโครงการ

คูม อื การดูแลกํากับงานทีป่ รึกษาดานวิชาการ

(ลงนาม)………………………………...กรรมการ
(นาย……………………….)

(ลงนาม)………………………………...กรรมการ
(นาย……………………..)

(ลงนาม)………………………………….กรรมการ
(นาง................................)

(ลงนาม)....................................................กรรมการและเลขานุการ
(นาย.............................)
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สํานักบริหารโครงการ

คูม อื การดูแลกํากับงานทีป่ รึกษาดานวิชาการ

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักบริหารโครงการ สวนวางโครงการ กลุมงานวางโครงการ… โทร. …..
ที่
วันที่
เรือ่ ง ขอความอนุเคราะหขอหนังสือรับรองผลงานของกลุม บริษัททีป่ รึกษา โครงการศึกษา.........................
เรียน ผส.บก. ผาน ผวค.
ตามทีก่ รมชลประทานไดวาจางทีป่ รึกษา ประกอบดวย กลุม บริษัท.................................... เพื่อ
ศึกษา........................โครงการ..................... ตามสัญญาจางเลขที่ ................... ลงวันที่ .............โดยเริ่ม
ปฏิบั ติงานตั้งแต วันที่ ................... และ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ........................ รวมระยะเวลาในการศึกษา
....................... วันนัน้

บัดนี้ บริษัทที่ปรึกษาไดมีหนังสือที่ ................ ลงวันที่ .....................ขอความอนุเคราะห
ขอหนังสือรับรองผลงานของกลุม บริษัทที่ปรึกษาโครงการ.........................เปนคาจางรวมทั้งสิ้น....................บาท
(.........................................................) แลวเสร็จเมื่อวันที่ ..................... ซึ่งเปนไปตามกําหนดอายุสัญญาจึงออกหนังสือ
รับรองไวเปนหลักฐาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอ รธว. เพื่อลงนามหนังสือรับรองผลงานโครงการดังกลาว
ตามที่แนบมาพรอมนี้

(นาย......................................)
......................................
กรรมการและเลขานุการดูแลกํากับงานที่ปรึกษาดานวิชาการ
โครงการ................................................................
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สํานักบริหารโครงการ

คูม อื การดูแลกํากับงานทีป่ รึกษาดานวิชาการ

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักบริหารโครงการ สวนวางโครงการ กลุมงานวางโครงการ 3 โทร. 2245
มิถุนายน 2553
ที่
วันที่
เรือ่ ง ขอความอนุเคราะหขอหนังสือรับรองผลงานของกลุม บริษัททีป่ รึกษา โครงการ.............................................
เรียน รธว. ผาน ผอ.กพ.
ตามทีก่ รมชลประทานไดวาจางที่ปรึกษา ประกอบดวย กลุม บริษัท.................................... เพื่อ
ศึกษา........................โครงการ..................... ตามสัญญาจางเลขที่ ................... ลงวันที่ .............โดยเริ่ม
ปฏิบั ติงานตั้งแต วันที่ ................... และ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ........................ รวมระยะเวลาในการศึกษา
....................... วันนัน้

บั ด นี้ บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาได มี ห นั ง สื อ ที่ ………………. ลงวั น ที่ …………...ขอความ
อนุเคราะหขอหนังสือรับรองผลงานของกลุมบริ ษัทที่ป รึกษาโครงการ…………………..เปนคาจางรวม
ทั้งสิ้น ....................................... บาท (ตัวอักษร.....................................................) แลวเสร็จเมื่อวันที่
.............. ซึง่ เปนไปตามกําหนดอายุสญ
ั ญาจึงออกหนังสือรับรองไวเปนหลักฐาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามหนังสือรับรองผลงานโครงการดังกลาวตามที่แนบมา
พรอมนี้

(นาย......................................)
……………………..
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สํานักบริหารโครงการ

คูม อื การดูแลกํากับงานทีป่ รึกษาดานวิชาการ

ที่

กรมชลประทาน
ถนนสามเสน กรุงเทพฯ 10300

หนังสือฉบับนี้ใหไวเพื่อรับรองวา บริษัท …………… รวมกับ บริษัท ……………… และ
บริษัท ……………. ไดรับจางเปนบริษัทที่ปรึกษาเพื่อดําเนินงานศึกษาโครงการ…………………………………
เปนเงินคาจางรวมทั้งสิ้น.......................บาท (ตัวอักษร……………………….) ตามสัญญาวาจางที่ปรึกษา
เลขที่ …………………….. ลงวันที่ …………………ครบกําหนดอายุสัญญาในวันที่ …………………….
บริษัท ……………………. รวมกับ …………………… และ บริษัท .................................... ไดปฏิบัติงาน
แลวเสร็จเมื่อวันที่ ....................... ภายในกําหนดอายุสัญญาโดยมีสวนรวมในสิทธิและความรับผิดชอบที่
เกี่ยวของกับผลการดําเนินงาน ดังนี้
1.บริษัท.................................. รอยละ.............. โดยแยกเปน .............................
คน-เดือน
2.บริษัท.................................. รอยละ.............. โดยแยกเปน .............................
คน-เดือน
3.บริษัท.................................. รอยละ.............. โดยแยกเปน .............................
คน-เดือน
จึงออกหนังสือรับรองใหไวเปนหลักฐาน

ใหไว ณ วันที่ ..........................

อธิบดีกรมชลประทาน
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เงื่อนไขของสัญญา
1.

ขอความทั่วไป

1.1

ขอบขายของงาน

งานซึ่งที่ปรึกษาจะตองปฏิบัติตามแหงสัญญานี้ (ตอไปในสัญญาเรียกวา "งาน") ใหเปนไปตาม
ขอบขายของงานที่ระบุไวในภาคผนวก ก. และงานซึง่ ทีป่ รึกษาและผูว า จางตกลงเพิม่ เติมจากภาคผนวก ก.
1.2

กฎหมายที่จะตองปฏิบัติตาม

ในการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ที่ปรึกษาจะตองเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย
ขอบังคับตาง ๆ ของทางราชการ
1.3

ระเบียบ และ

หัวเรื่อง

ชื่อเรื่องของเงื่อนไขสัญญาขอหนึ่งขอใด จะไมถือวาเปนสวนหนึ่งของเงื่อนไขของสัญญาขอนั้น
หรือนําไปประกอบการพิจารณาในการตีความวินิจฉัยความหมายของขอความในขอนั้นๆ หรือขอความ
อื่นใดของสัญญานี้
1.4

การบอกกลาว

บรรดาคําบอกกลาวหรือการใหความยินยอมหรือความเห็นชอบใดๆ ตามหนังสือสัญญานี้ ตอง
ทําเปนหนังสือและถือวาไดสงไปโดยชอบแลว หากไดจัดสงโดยทางหนึ่งทางใดดังตอไปนี้ คือ
 สงมอบโดยบุคคลแกผูแทนที่ไดรับมอบหมายของคูสัญญาแตละฝาย
 ทางไปรษณียลงทะเบียน
 ทางโทรเลข โทรพิมพ หรือโทรสาร แลวยืนยันเปนหนังสือโดยเร็วไปยังชื่อ และที่อยูของ
คูสัญญา ดังตอไปนี้
ผูวาจาง :
ที่ปรึกษา :
2.

การเริ่มงาน การสิ้นสุดของงาน การเปลี่ยนแปลงแกไข และการบอกเลิกสัญญา

2.1

การเริ่มมีผลบังคับของสัญญา
สัญญานี้มีผลใชบังคับทันทีเมื่อคูสัญญาไดลงนาม
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วันเริ่มปฏิบัติงาน

ที่ปรึกษาจะตองเริ่มปฏิบัติงานภายใน...................................นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดย
ผูวาจางจะมีหนังสือแจงใหที่ปรึกษาทราบ
2.3

วันสิ้นสุดของสัญญา
ที่ปรึกษาตองปฏิบตั งิ านใหแลวเสร็จภายใน......…….......(….) นับจากวันเริม่ ปฏิบตั งิ านตามขอ 2.2

2.4

การเปลี่ยนแปลงแกไขสัญญา

ถามีเหตุจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงแกไขสัญญา
เชนเดียวกับการทําสัญญานี้
2.5

ใหทําเปนหนังสือตามแบบและพิธีการ

การโอนงาน

2.5.1 ที่ปรึกษาจะไมใหชวงงาน มอบหมายงาน โอนงาน หรือละทิ้งงานใหผูอื่นเปนผูทํางาน
ตามสัญญานี้แทนไมวาทั้งหมด หรือแตเพียงบางสวนดวยประการใดๆ โดยไมไดรับความยินยอมจากผู
วาจางกอน และแมวาจะไดรับความยินยอมดังกลาวที่ปรึกษาก็ยังคงตองรับผิดชอบอยางเต็มที่ตามสัญญา
นี้ตอไปทุกประการ
2.5.2 ทีป่ รึกษาจะตองไมโอนสิทธิประโยชนใดๆ ตามสัญญานี้ใหแกผอู น่ื โดยไมไดรบั ความ
ยินยอมจากผูวาจางกอน เวนแตการโอนเงินที่ถึงกําหนดชําระหรือที่จะถึงกําหนดชําระ
2.6

การระงับงานชั่วคราวและการบอกเลิกสัญญา

2.6.1 การบอกเลิกสัญญาหรือใหหยุดงานชั่วคราวโดยผูวาจาง
ก) ผูวา จางมี สิ ท ธิบอกเลิ ก สัญญานี้ ไ ด ถ า ผู วา จางเห็นวาที่ ป รึกษามิ ไ ด ป ฏิบั ติง านดวยความ
ชํ า นาญและด ว ยความเอาใจใส ใ นวิ ช าชี พ ของที่ ป รึ ก ษาเท า ที่ พึ ง คาดหมายได จ ากที่ ป รึ ก ษาในระดั บ
เดียวกัน หรือมิไดปฏิบัติตามขอสัญญา และเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญานี้ ในกรณีเชนนี้ผูวาจางจะบอก
กลาวใหที่ปรึกษาทราบถึงเหตุผลที่จะบอกเลิกสัญญา ถาที่ปรึกษามิไดดําเนินการแกไขใหผูวาจางพอใจ
ภายในระยะเวลา 30 วัน นับแตวันที่ไดรับคําบอกกลาว ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยการสงคําบอก
กล า วแก ที่ ป รึ ก ษา เมื่ อ ที่ ป รึ ก ษาได รั บ หนั ง สื อ บอกกล า วนั้ น แล ว ที่ ป รึ ก ษาต อ งยุ ติ ง านทั น ที และ
ดําเนินการทุกวิถีทางเพื่อลดคาใชจายใด ๆ ที่อาจมีในระหวางการหยุดปฏิบัติงานนั้นใหนอยที่สุด
ข) ผูวาจางอาจมีหนังสือบอกกลาวใหที่ปรึกษาทราบลวงหนาเมื่อใดก็ไดวา ผูวาจางมีเจตนาจะ
ระงับการทํางานทั้งหมดหรือแตบางสวน
หรือจะบอกเลิกสัญญาในกรณีที่ผูวาจางจะบอกเลิกสัญญา
การบอกเลิก ดังกลาวจะมีผลในเวลาไมนอยกวา 60 วัน นับจากวันที่ที่ปรึกษาไดรับหนังสือบอกกลาว
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นัน้ หรืออาจเร็วกวาหรือชากวากําหนดเวลานัน้ ก็ได แลวแตคสู ญ
ั ญาจะทําความตกลงกัน เมื่อที่ปรึกษา
ไดรบั หนังสือบอกกลาวนัน้ แลว ทีป่ รึกษาจะตองยุตงิ านทันที และดําเนินการทุกวิถที างเพือ่ ลดคาใชจา ย
ใดๆ
ทีอ่ าจมีในระหวางการหยุดปฏิบตั งิ านนั้นใหนอยที่สุด
2.6.2 การบอกเลิกสัญญาโดยที่ปรึกษา
ที่ปรึกษามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได ถาผูวาจางมิไดปฏิบัติหนาที่ความรับผิดชอบตามที่สัญญาระบุ
ไว
ในกรณีเชนนี้ที่ปรึกษาจะมีหนังสือถึงผูวาจางระบุรายละเอียดถึงสาเหตุและเหตุผลในการขอเลิก
สัญญา ถาผูวาจางมิไดดาํ เนินการแกไขใหทป่ี รึกษาพอใจภายในระยะเวลา 3 0 วัน นับแตวนั ทีไ่ ดรบั
หนังสือบอกกลาวนัน้
ทีป่ รึกษา
มีสิทธิบอกเลิกสัญญา
2.6.3 เหตุสุดวิสัย
ก) "เหตุสุดวิสัย" หมายความวา เหตุใดๆ อันเกิดขึ้นก็ดีจะใหผลพิบัติก็ดี ไมมีใครอาจจะปองกัน
ไดแมทั้งบุคคลผูตองประสบ หรือใกลจะตองประสบเหตุนั้นจะไดจัดการระมัดระวังตามสมควร อันพึง
คาดหมายไดจากบุคคลนั้นในฐานะเชนนั้น
ข) ถาคูสัญญาฝายหนึ่งฝายใด
ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ตามสัญญานี้ไดเพราะเหตุสุดวิสัย
คูสัญญาฝายนั้นจะตองบอกกลาวเปนลายลักษณอักษร ใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งทราบภายในระยะเวลา 14
วัน นับแตเหตุนั้นเกิดขึ้น และคูส ัญญาฝายที่ไดรับแจงตองพิจารณาวาจะยอมรับเหตุดังกลาววาเปนเหตุ
สุดวิสัยหรือไมแลวแจงใหคูสัญญาฝายแรกทราบภายในเวลาอันควร
ค) ในระหวางที่มีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น ใหหนาที่และความรับผิดชอบของคูสัญญาทั้งสองฝาย
ระงับหยุดไปชั่วคราว เวนแตจะระบุไวในสัญญานี้เปนประการอื่น อยางไรก็ตาม ที่ปรึกษามีสิทธิจะ
ไดรับการขยายเวลาทํางานออกไปเทากับระยะเวลาที่ตองเสียไปอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยนั้น
ง) ในกรณีที่คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไมสามารถปฏิบัติงานหรือยินยอมใหมีการปฏิบัติงานตาม
สัญญานี้ไดทั้งหมดหรือแตเพียงบางสวน เนือ่ งจากเหตุสุดวิสัยตอเนื่องกันเปนเวลาเกินกวา 60 วัน นับ
จากวันแจงเหตุสุดวิสัยตามขอ (ข) คูสัญญาแตละฝายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได โดยสงคําบอกกลาวไปยัง
คูสัญญาอีกฝายหนึ่งลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา 15 วัน
2.7

สิทธิของคูสัญญาเมื่อมีการระงับงานชั่วคราวหรือบอกเลิกสัญญา
2.7.1 เมื่อมีการระงับการทํางานตามสัญญานี้ชั่วคราว ตามสัญญาขอ 2.6.1 (ข) ผูวาจางจะ
จายเงินใหแกที่ปรึกษาเปนคาใชจายเทาที่จําเปนตามจํานวนเงินที่คูสัญญาจะไดตกลงกัน
2.7.2 เมื่อมีการเลิกสัญญาตามขอ 2.6.1 (ก) ผูวาจางจะตองชําระคาจางตามสวนที่เปนธรรม
และเหมาะสมที่กําหนดในภาคผนวก ค. ใหแกที่ปรึกษา โดยคํานวณตั้งแตวันเริ่ม
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ปฏิบัติงานจนถึงวันบอกเลิกสัญญา ในกรณีเชนนี้ ผูวาจางมีสิทธิจะยึดเงินประกัน
ผลงานหรือบังคับเอาแตหนังสือค้ําประกันตามที่ระบุไวในภาคผนวก ค. แลวแตกรณีได
2.7.3 เมื่อมีการเลิกสัญญาตามขอ 2.6.1 (ข) หรือขอ 2.6.2 ผูวาจางจะชําระคาจางตามสวนที่
เปนธรรมและเหมาะสมที่กําหนดในภาคผนวก ค. ใหแกที่ปรึกษา โดยคํานวณตั้งแตวัน
เริ่มปฏิบัติงานจนถึงวันบอกเลิกสัญญา นอกจากนี้ผูวาจางจะจายคืนเงินประกันผลงานที่
หักไวทั้งหมดหรือคืนหนังสือค้ําประกันที่ยืดไวตามภาคผนวก ค. แลวแตกรณี รวมทั้ง
เงินชดเชยคาเดินทางและเงินคาใชจายที่ไดทดลองจายไปตามสมควรและตามความเปน
จริง ซึ่งผูวาจางยังมิไดเคยชําระมากอนใหแกที่ปรึกษาดวย อยางไรก็ตามเงินชดเชย และ
เงินทีไ่ ดชาํ ระไปแลวทัง้ หมดจะตองไมเกินยอดเงินตามสัญญาที่กําหนดในภาคผนวก ค.
หรือตามที่ไดตกลงแกไขกันไว
2.7.4 เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาตามขอ 2.6.3 (ง) ผูวาจางจะชําระคาจางตามสวนที่เปนธรรม
และเหมาะสมตามที่กําหนดในภาคผนวก ค. ใหแกที่ปรึกษา โดยคํานวณตั้งแตวันเริ่ม
ปฏิบัติงานจนถึงวันบอกเลิกสัญญา นอกจากนี้ ผูวาจางจะจายคืนเงินประกันผลงานที่
หักไวทั้งหมด หรือคืนหนังสือค้ําประกันที่ยึดไวตามภาคผนวก ค. แลวแตกรณี
2.8

สิทธิเรียกรองเมื่อมีการบอกเลิกสัญญาเนื่องจากผิดสัญญา

เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาเนื่องจากผิดสัญญา ผูวาจางและที่ปรึกษาจะทําความตกลงกันในเรือ่ ง
คาเสียหาย อยางไรก็ตามในกรณีที่การบอกเลิกสัญญาเกิดขึ้น เนื่องจากที่ปรึกษาเปนฝายผิดสัญญา ผูว า
จางมีสิทธินําเงินประกันผลงานที่ยึดไวตามสัญญาขอ 2.7.2 หรือเงินที่ธนาคารผูค้ําประกันสงมาใหมา
ชดใชเปนคาเสียหายเบื้องตน
3.

สิทธิและหนาที่ของที่ปรึกษา

3.1 ที่ ป รึ ก ษาจะต อ งใช ค วามชํ า นาญ ความระมั ด ระวั ง และความขยั น หมั่ น เพี ย ร ในการ
ปฏิบัติงานตามสัญญาอยางมีประสิทธิภาพและจะตองปฏิบัติหนาที่ความรับผิดชอบใหสําเร็จลุลวงไป
ตามมาตรฐานของวิชาชีพทีย่ อมรับนับถือกันโดยทัว่ ไป
3.2 คาจางซึ่งผูวาจางจะชําระแกที่ปรึกษาตามภาคผนวก ค. นั้น เปนคาตอบแทนเพียงอยางเดียว
ซึ่ง ที่ปรึกษาจะไดรับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ที่ปรึกษาจะตองไมรับคานายหนาทางการคา
สว นลด เบี้ ยเลี้ ย ง เงินชวยเหลือใดๆ โดยตรงหรือโดยทางออม หรือสิ่ งตอบแทนใดๆ ในสวนที่
เกีย่ วของกับสัญญานี้ หรือที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ตามสัญญานี้
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คูม อื การดูแลกํากับงานทีป่ รึกษาดานวิชาการ

3.3 ที่ป รึกษาจะตองไมมีผลประโยชนใดๆ ไมวาโดยตรงหรือโดยออม ในเงินคาสิทธิ เงิ น
บําเหน็จ หรือคานายหนาใด ๆ ที่เกี่ยวกับการนําสิ่งของหรือกรรมวิธีใดๆ ที่มีทะเบียนสิทธิบัตร หรือ
ไดรับการคุมครองมาใชเพื่อวัตถุประสงคของสัญญานี้ เวนแตคูสัญญาจะไดตกลงกันเปนลายลักษณ
อักษรวา ทีป่ รึกษาอาจไดผลประโยชนหรือเงินเชนวานีไ้ ด
3.4 ลิขสิทธิ์ในเอกสารทุกฉบับ ซึ่งที่ปรึกษาไดทําขึ้นเกี่ยวกับสัญญานี้ใหตกเปนของผูวาจาง
บรรดาเอกสารที่ที่ปรึกษาไดจัดทําขึ้นเกี่ยวกับสัญญานี้ ใหถือเปนความลับและใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของผู
วาจางที่ปรึกษาจะตองสงมอบบรรดาเอกสารดังกลาวใหแกผูวาจางเมื่อสิ้นสุดสัญญานี้ ที่ปรึกษาอาจเก็บ
สําเนาเอกสารไวกับตนได แตตองไมนําขอความในเอกสารนั้นไปใชในกิจการอื่นที่ไมเกี่ยวกับงานโดย
ไมไดรับความยินยอมลวงหนาเปนลายลักษณอักษรจากผูวาจางกอน
3.5 บรรดาเครื่องมือ เครื่องใชและวัสดุอุปกรณทั้งหลาย ซึ่งผูวาจางไดจัดใหที่ปรึกษาใชหรือซึ่ง
ที่ปรึกษาซื้อมาดวยทุนทรัพยของผูวาจาง หรือซึ่งผูวาจางเปนผูจายชดใชคืนให ถือวาเปนกรรมสิทธิ์ของผู
ว า จ า งและตองทํ า เครื่ องหมายแสดงว า เปนของผู วา จ า งด ว ยที่ ป รึ ก ษาต อ งใช เ ครื่ องมื อ เครื่ อ งใช แ ละ
อุปกรณดังกลาวอยางเหมาะสมตามระเบียบของทางราชการ เพื่อกิจการที่เกี่ยวกับการจางที่ปรึกษาเทานั้น
เมื่อทํางานเสร็จหรือมีการเลิกสัญญา ที่ปรึกษาจะตองทําบัญชีแสดงรายการเครื่องมือ เครื่องใช
และวัสดุอุปกรณทั้งหลายขางตนที่ยังคงเหลืออยู และจัดการโยกยายไปเก็บรักษาตามคําสั่งผูวาจาง ที่
ปรึกษาตองดูแลเครื่องมือเครื่องใชและวัสดุอุปกรณดังกลาวอยางเหมาะสมตลอดเวลาที่ครอบครอง แลว
ตองคืนเครื่องมือและเครื่องใชและวัสดุอุปกรณดังกลาวใหครบในสภาพดีตามความเหมาะสม แตไมตอ ง
รับผิดชอบสําหรับความเสื่อมสภาพตามปกติ
4.

ความรับผิดชอบของที่ปรึกษา

4.1 ที่ปรึกษาจะตองชดใชคาเสียหายใหแกผูวาจาง และปองกันมิใหผูวาจางตองรับผิดชอบใน
บรรดาสิทธิเรียกรองคาเสียหาย คาใชจายหรือราคา รวมตลอดถึงการเรียกรองโดยบุคคลที่สามอันเกิดจาก
ความผิดพลาดหรือการละเวนไมกระทําการของที่ปรึกษา หรือของลูกจางของที่ปรึกษา
4.2 ที่ปรึกษาจะตองรับผิดตอการละเมิดบทบัญญัติแหงกฎหมาย หรือสิทธิใด ๆ ในสิทธิบัตร
หรือสิทธิของบุคคลที่สาม ซึ่งที่ปรึกษานํามาใชในการปฏิบัติงานตามสัญญานี้
4.3 ที่ปรึกษาจะตองจัดการประกันภัยเพื่อความรับผิดตอบุคคลภายนอก และเพื่อความสูญหาย
หรือเสียหายในทรัพยสินซึ่งผูวาจางเปนผูจัดหาใหหรือสั่งซื้อโดยทุนทรัพยของผูวาจาง เพื่อใหที่ปรึกษา
ไวใชในการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ โดยที่ปรึกษาเปนผูออกคาใชจายในการประกันภัยเอง ทั้งนี้เวนแต
จะมีการตกลงกันไวเปนอยางอื่นในสัญญานี้
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คูม อื การดูแลกํากับงานทีป่ รึกษาดานวิชาการ

พันธะหนาที่ของผูวาจาง

ผูว า จางจะมอบขอมูลและสถิตติ า งๆ ทีเ่ กีย่ วของซึง่ ผูว า จางมีอยูใ หแกทป่ี รึกษา โดยไมคดิ มูลคาและ
ภายในเวลาอันควร
ในกรณีที่ที่ปรึกษารองขอความชวยเหลือ ผูวาจางจะใหความชวยเหลืออํานวยความสะดวกตาม
สมควร ทั้งนี้ เพื่อใหการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาตามสัญญานี้ลุลวงไปไดดวยดี
6.

คาจางของที่ปรึกษา
6.1 ผูวาจางจะชําระคาจางปฏิบัติงานใหที่ปรึกษาตามเงื่อนไขที่ระบุในภาคผนวก ค.
6.2 ในกรณี ที่ ที่ ป รึ ก ษาต อ งปฏิ บั ติ ง านอย า งใดอย า งหนึ่ ง เพิ่ ม เติ ม นอกเหนื อ จากที่ ร ะบุ ใ น
ภาคผนวก ก. เนื่องจากมีเหตุใดๆ นอกเหนือจากการควบคุมของที่ปรึกษาเกิดขึ้น และซึ่งที่
ปรึกษาไมอาจคาดหมายลวงหนาได หรือเนื่องจากคูสัญญาไดตกลงเปลี่ยนแปลง หรือ
แกไขงานอันสืบเนื่องมาจากการเรียกรองของฝายผูวาจาง ที่ปรึกษาจะไดรับคาจางรวมทั้ง
คาใชจา ยทีเ่ บิกคืนได (ถามี) เพิ่มเติม โดยคํานวณตามอัตราเดียวกับอัตราที่ระบุในภาคผนวก
ค.
6.3 ในกรณีที่การลาชาเกิดจากฝายผูวาจาง และการลาชานั้นทําใหตองเสียคาใชจายเพิ่มขึ้นเปน
พิเศษ ที่ปรึกษามีสิทธิไดรับคาจางเพิ่มเติม โดยคูสัญญาทั้งสองฝายจะไดตกลงกันในเรื่อง
คาจางเพิม่ เติมนัน้

7.

การชําระเงินใหที่ปรึกษา
7.1 เงิ น สกุ ล ต า งประเทศที่ ที่ ป รึ ก ษาได รั บ ชํ า ระทุ ก ครั้ ง ผู ว า จ า งจะช ว ยเหลื อ ให ที่ ป รึ ก ษา
สามารถสงกลับไปตางประเทศได ภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมาย
7.2 เมือ่ ใดทีจ่ าํ เปนตองตีราคาเงินสกุลหนึ่งเปนเงินอีกสกุลหนึ่ง เพื่อการชําระเงินจํานวนที่ระบุ
ในภาคผนวก ค. ใหใชอัตราขายตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ในวันที่ถึง
กําหนดชําระเงินเปนอัตราแลกเปลีย่ น

หมายเหตุ
8.

ขอ 7 นี้ ใชในกรณีผูเชี่ยวชาญตางประเทศหรือบริษัททีปรึกษาตางประเทศ

เงินคาจางลวงหนา

ผูวาจางตกลงจายเงินคาจางลวงหนาใหแกที่ปรึกษาจํานวนรอยละ 15 (15%) ของเงินคาจางซึ่ง
รวมภาษีมูลคาเพิ่ม คิดเปนเงิน………………………………บาท (……………………………………...)
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เงิ น จํ า นวนดั ง กล า วจะจ า ยให ภ ายหลั ง จากที่ ที่ ป รึ ก ษาได ว างหลั ก ประกั น การรั บ เงิ น ค า จ า ง
ล ว งหน า เต็ ม ตามจํ า นวนเงิ น ค า จ า งล ว งหน า นั้ น ให แ ก ผู ว า จ า งยึ ด ถื อ ไว ก อ น ที่ ป รึ ก ษาจะต อ งออก
ใบเสร็จรับเงินคาจางลวงหนาตามแบบที่ผูวาจางกําหนดให และที่ปรึกษาตกลงที่จะกระทําตามเงื่อนไข
อันเกี่ยวกับการใชจายและการใชคืนเงินคาจางลวงหนานั้นดังตอไปนี้
8.1 ที่ปรึกษาจะขอรับเงินลวงหนา 15% ไดภายใน 15 วันนับถัดจากวันเริม่ ปฏิบตั งิ านเปนตนไป
8.2 ที่ปรึกษาจะใชเงินคาจางลวงหนานั้นเพื่อเปนคาใชจายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเทานั้น
หากที่ ปรึกษาใช จายเงิ นค าจางลวงหนาหรือส วนใดสวนหนึ่งของเงินคาจางลวงหนานั้ น
ในทางอื่ น ผู ว า จ า งอาจจะเรี ย กเงิ น ค า จ า งล ว งหน า คื น จากที่ ป รึ ก ษา หรื อ บั ง คั บ แก
หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนาไดทันที
8.3 เมื่อผูวาจางเรียกรอง ที่ปรึกษาตองแสดงหลักฐานการใชจายเงินคาจางลวงหนา เพื่อพิสูจน
วาไดเปนไปตามขอ 8.2 ภายในกําหนด 15 วัน นับถัดจากวันไดรับแจงจากผูวาจาง หากที่
ปรึกษาไมอาจแสดงหลักฐานดังกลาวภายในกําหนด 15 วัน ผูวาจางอาจเรียกรองเงินคาจาง
ลวงหนาคืนจาก ที่ปรึกษา หรือบังคับแกหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนาไดทันที
8.4 ในการจายเงินคาจางใหแกที่ปรึกษา ผูวาจางจะหักเงินคาจางไวจํานวนรอยละ 15 ของเงิน
คาจาง ที่ปรึกษาจะไดรับในแตละงวด ทั้งนี้จนกวาจํานวนเงินที่หักไวดังกลาวจะครบตาม
จํานวนเงิน คาจางลวงหนาที่ที่ปรึกษาไดรับไปแลว
8.5 ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินคาจางลวงหนาที่เหลือเกินกวาจํานวนเงินที่ที่ปรึกษา
จะไดรับหลังจากหักชดใชในกรณีอื่นแลว ที่ปรึกษาจะตองจายคืนเงินจํานวนที่เหลือนั้น
ใหแกผูวาจางภายใน 7 วัน นับถัดจากวันไดรบั แจงเปนหนังสือจากผูว า จาง
ผูวาจางจะคืนหลักประกันเงินลวงหนาใหแกที่ปรึกษา ตอเมื่อผูวาจางไดหักเงินคาจางไว
ครบจํานวนเงินลวงหนาตามขอ 8
8.6 ใบเสร็จรับเงินคาจางลวงหนา ตองมีตัวเลขไทย หรืออารบิกและอักษรไทย ถาทําเป น
ภาษาตางประเทศตองมีภาษาไทยกํากับ ใหปรากฏขอความดังตอไปนี้
8.6.1 เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูออกใบรับ
8.6.2 ชื่อหรือยี่หอ และที่อยูของผูออกใบรับ
8.6.3 ชื่อและที่อยูของผูวาจาง
8.6.4 เลขลําดับของเลม และของใบรับ
8.6.5 วัน เดือน ป ที่ออกใบรับ
8.6.6 จํานวนเงินที่รับ
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8.6.7 ชนิด ชื่อ งาน/โครงการ ของคาจางลวงหนา
8.6.8 ลายมือชื่อผูมีอํานาจของผูออกใบรับ
8.6.9 ผูร บั เงิน
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ภาคผนวก ซ
เอกสาร ประการศกระทรวง ระเบียบปฏิบัติ คูมือที่เกี่ยวของ และแหลงขอมูล

กันยายน 2553
Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/

สํานักบริหารโครงการ

คูมือการดูแลกํากับงานทีป่ รึกษาดานวิชาการ

ภาคผนวก ซ
เอกสาร ประกาศกระทรวง ระเบียบปฏิบัติ คูมือฯที่เกี่ยวของ และแหละขอมูล
(1) งบประมาณรายจาย และรายละเอียดงบประมาณ ของกรมชลประทาน
http://kromchol.rid.go.th/budgets/
(2) การดูแลกํากับงานที่ปรึกษาดานวิชาการ: สิ่งแวดลอม
- พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535
http://pcd.go.th/info_serv/reg_envi.html
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดประเภทและขนาดของ
โครงการหรือกิจการซึ่งตองจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการระเบียบ
ปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม พ.ศ.2552
http://pcd.go.th/eia/page2/type34.pdf
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม เรือ่ งหลักเกณฑ วิธกี าร ระเบียบปฏิบตั แิ ละ
แนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่ แวดลอม สําหรับโครงการหรือกิจการทีอ่ าจกอใหเกิด
ผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง ทัง้ ทางดานคุณภาพสิง่ แวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ พ.ศ.2552
http://pcd.go.th/eia/page2/law_67/law67_hia.pdf
- (คูมือ) แนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห ผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการพัฒนาแหลงน้ํา
โดย สํานักงานนโยบายและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, พฤศจิกายน 2551
http://kromchol.rid.go.th/ffd/environment2/root_template/Guide_EIA_Dam_Up5_11_08.pdf
- (คูมือ) แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะห ผลกระทบสิง่ แวดลอม
ของประเทศไทย (คูมือHIA) โดย สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม, ธันวาคม2552
http://kromchol.rid.go.th/ffd/environment2/root_template/Guideline_HIA_edited_25Dec2552.pdf
- (คูมือ) แนวทางเบื้องตนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมภายหลังการกอสรางโครงการเขื่อน
หรืออางเก็บน้าํ (Post EIA of Dam)
http://pcd.go.th/eia/page2/Water/Guideline/posteia001/posteia001.htm
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- (คูมือ) แนวทางการมีสวนรวมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ทางสังคม
ในกระบวนการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (คูมือPP และ SIA)โดย สํานักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม,สิงหาคม2549
http://kromchol.rid.go.th/ffd/environment2/root_template/Guideline_of_PP_in_EIA.pdf
- ระบบฐานขอมูล กฎหมายสิ่งแวดลอม และมติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
http://envilaw.onep.go.th/
- ระบบฐานขอมูล (เพื่อคนหา) รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม ที่มีรายงานการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ภายใตโครงการเครือขายการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
http://monitor.onep.go.th/searchEIA.asp?sm=all
- มติคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
http://www.onp.go.th/neb/3.%20Resolution/webpage/resolulion.html
(3) การดูแลกํากับงานที่ปรึกษาดานวิชาการ : การมีสวนรวมของประชาชน
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารทรัพยากรน้ําแหงชาติ พ.ศ.2532
http://113.53.240.217/ppp/images/stories/Org_New/rule/2532.pdf
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารทรัพยากรน้ําแหงชาติ พ.ศ.2545
http://113.53.240.217/ppp/images/stories/Org_New/rule/2545.pdf
- พระราชกฤษฎีกา วาดวยกลุมเกษตรกร
http://113.53.240.217/ppp/images/stories/Org_New/rule/LawFarmmer.doc
- การขออนุมัติการประชุมในประเทศ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุมัติให
เดินทางไปราชการ และการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ.2524
http://113.53.240.217/ppp/images/stories/Org_New/rule/OutWork_Resive.pdf
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ภาคผนวก ฌ
พัฒนาการของเอกสาร
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พัฒนาการของเอกสาร
นายวีระชัย ชูพศิ าลยโรจน

เนื่องจากเอกสารคูมือการกํากับงานที่ปรึกษาฉบับนี้คาดวาจะมีอายุการใชงานเปนเวลานาน และ
จําเปนตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอีกมากในอนาคต การบันทึกพัฒนาการของเอกสารไวจะชวยให
ผูใชเอกสาร และผูที่จะปรับปรุงเอกสารเพิ่มเติมในอนาคตได เขาใจในเหตุผลของการปรับเปลี่ยนเอกสาร
ในทุกขั้นตอน ซึ่งการเขาใจในเหตุผลดังกลาวจะชวยใหการใชเอกสาร และการปรับปรุงเอกสารเปนไป
โดยราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
เอกสารฉบับนี้ถูกจัดทําขึ้นโดยยึดถือระเบียบการพัสดุเปนหลัก และเพิ่มเติมรายละเอียดในการ
ปฏิบัติใหมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูปฏิบัติ และเพื่อใหการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ทั้งหลายเปนในตามมาตรฐานเดียวกัน อยางไรก็ตาม เนื่องจากเอกสารฉบับนี้ถูกจัดทําขึ้นโดย
การมีสวนรวมของบุคลากรเปนจํานวนมากทั้งในสวนของเจาหนาที่กรมชลประทานและในสวนของ
บริษัทที่ปรึกษา ประกอบกับขอจํากัดทางดานระยะเวลาในการดําเนินงาน ทําใหการตรวจสอบความ
สอดคลองกันกับระเบียบการพัสดุในรายละเอียดตางๆ อาจไมครบถวน ประกอบกับ เอกสารทีเ่ ปน
ระเบียบการปฏิบัติเปนเอกสารที่มีศักดิ์สูงกวาคูมือการปฏิบัติ ดังนั้นหากภายใตเอกสารฉบับนี้มีขอความ
ใดที่ไมเปนไปตามระเบียนการพัสดุใหผูปฏิบัติยึดระเบียบการพัสดุเปนหลักในการปฏิบัติ
รางเอกสารฉบับนี้ถูกจัดทําขึ้นโดยการสั่งการของ ผส.บก. ในป พ.ศ.2553 มอบหมายให กม.บก.
เปนผูรับผิดชอบ และไดรับการสนับสนุนจาก กง.วค.1 และ กง.วค.3 เอกสารตนรางประกอบดวย 3 บท
และ 3 ภาคผนวก ดังนี้
บทที่ 1 บทนํา
บทที่ 2 การบริหารสัญญา
บทที่ 3 การควบคุมคุณภาพงาน
ภาคผนวก ก. สรุปสาระสําคัญของมาตรฐานการศึกษาวางแผนพัฒนาลุมน้ํา และโครงการพัฒนาแหลงน้าํ
ภาคผนวก ข. แนวทางในการกํากับงานที่ปรึกษาทางดานเศรษฐกิจสังคมและการวิเคราะหโครงการ
ภาคผนวก ค. แนวทางในการกํากกับที่ปรึกษาทางดานสิ่งแวดลอม
เมือ่ ผส.บก. ไดตรวจสอบเอกสารฉบับรางดังกลาวแลวไดมอบหมายให กง.วค.3 ปรับปรุง
เอกสารดังนี้
1. เพิ่มเติมคณะกรรมการตรวจรับงานเพื่อการเบิกจายเงิน
2. เพิ่มเติมภาคผนวกอีก 2 ภาคผนวกไดแกภาคผนวก ง.การประชาสัมพันธ และภาคผนวก จ.
ตัวอยางเอกสารที่ฝายเลขาฯตองใชในการดําเนินงาน
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หลังจากนั้น
เอกสารฉบับนี้ถูกใชเปนตนรางในการประชุมสัมมนาที่เขื่อนปาสักชลสิทธิ์
ผูเขารวมสัมมนาประกอบดวย ผส.บก. ผวค. เจาหนาที่จากสวนวางโครงการ เจาหนาที่จากกลุม
มาตรฐานวางโครงการ เจาหนาที่จากสํานักการมีสวนรวมฯ เจาหนาที่จากกองพัสดุ เจาหนาที่จากกอง
กฎหมายและที่ดิน รวมทั้งเจาหนาที่จากบริษัทที่ปรึกษาที่ทํางานรวมกับสํานักบริหารโครงการ ผลจาก
การประชุมสัมมนา ดังกลาวมีการแกไขปรับปรุงเอกสารดังนี้
1. การเปลี่ยนแปลงสาระในสวนของเนื้อหาหลักในบทที่ 1 ถึง บทที่ 3 สวนใหญเปนการ
เปลี่ยนแปลงในรายละเอียด ไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของเอกสาร
2. เพิ่มเติมภาคผนวก เรื่องบทบาทและหนาที่ของเจาหนาที่ประสานงานโครงการ โดย กง.วค.1
บทบาทและหนาที่ของฝายเลขานุการ โดย ดร.อาทร สุทธิกาญจน
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