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คํานํา
ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใชตั้งแต
วั น ที่ 23 สิ งหาคม 2560 และบั งคั บ ใช กั บ หน ว ยงานของรั ฐ ส ง ผลให ก ารดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ า งและ
การบริหารพัสดุของทุกหนวยงานในสังกัดกรมชลประทาน จะตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง
และระเบี ย บกระทรวงการคลั งวา ด วยการจัด ซื้อจัดจางและการบริห ารพั ส ดุภ าครัฐ พ.ศ. 2560 ตลอดจน
หนั งสื อเวียนที่ เกี่ยวของ และแนวทางปฏิ บัติที่กรมกําหนดไว เนื่องจากบริบ ทเกี่ย วกับ การจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐเปลี่ยนแปลงไป
สํานักบริหารโครงการจึงไดดําเนินการจัดทําคูมือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางที่ปรึกษา
โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดลอม ซึ่งมีขอบเขตการศึกษามากมีโอกาสเกิดผลกระทบ
ของโครงการสูง จําเปนตองใชสหวิชาผูเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ ที่มีความรูความเชี่ยวชาญและเทคนิคเฉพาะดาน
คณะผู จั ด ทํ า หวั ง เป น อย า งยิ่ ง ว า คู มื อ ฉบั บ นี้ จะเป น ประโยชน ต อ ผู ป ฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข อ งใน
กรมชลประทาน ที่จะชวยใหมีความเขาใจในกระบวนการที่เกี่ยวของกับแนวทางในการตรวจรับพัสดุในงานจางที่
ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดลอม และสามารถใชเปนแนวทางในการดําเนินการได
อยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุผลสําเร็จไดตามหลักเกณฑที่กําหนดไว
คณะผูจัดทํา คูมือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางที่ปรึกษา
โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดลอม
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กรมชลประทาน
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คูมือการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางที่ปรึกษาโครงการศึกษา
ความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดลอม
สํ า นั ก บริ ห ารโครงการ มี ภ ารกิจ ในการศึ กษาวิเคราะห จัด ทํ าแผนยุ ท ธศาสตรการพั ฒ นา
แหลงน้ําและพื้นที่ชลประทานรวมถึงการหาวิธีปองกัน และบรรเทาอุทกภัย เพื่ อใหประสบความสําเร็จตาม
ภารกิจดังกลาว สํานักบริหารโครงการจึงไดดําเนินการศึกษา ทั้งงานดําเนินการศึกษาเอง และงานวาจางบริษัท
ที่ปรึกษา และ/หรือสถาบันการศึกษา ตามความเหมาะสมของโครงการ อยางไรก็ตาม เนื่องจากขาราชการมี
จํ านวนจํ า กั ด ประกอบกั บ ปริ ม าณงานที่ เพิ่ ม มากขึ้ น รวมถึ งความจําเป น ตอ งใช ผู เชี่ ย วชาญที่ ห ลากหลาย
ประกอบกับ เทคโนโลยีที่ ทัน สมั ย จึ งทํ า ใหมีความจําเปน ในการวาจางผูเชี่ยวชาญหรือบริษัทที่ป รึกษาหรือ
สถาบัน การศึกษา ดังนั้น เพื่อใหงานศึกษาดําเนิ น การไปอยางมี ประสิทธิภาพ สวนวิศวกรรม สํานั กบริห าร
โครงการ จึ งได จั ดทํ าคู มือคณะกรรมการตรวจรับ พั ส ดุในงานจางที่ ป รึกษาโครงการศึ กษาความเหมาะสม
และผลกระทบสิ่งแวดลอม เพื่อใชเปนกรอบและแนวทางในการตรวจรับพัสดุในการกํากับดูแลที่ปรึกษาถึงการ
บริหารสัญญาใหถูกตองตามหลักธรรมาภิบาลและระเบียบของทางราชการ
1. วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือปฏิบัติงาน
2.1 เพื่อใหผูปฏิบัติงานและผูที่เกี่ยวของ ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานการตรวจรับพัสดุ
ในงานจางที่ ป รึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล อม เพื่ อใหกรมชลประทานไดรั บ
ผลงานจากที่ปรึกษาตรงตามสัญญา ทั้งทางดานเวลาในการสงมอบงาน ปริมาณงาน และคุณภาพงาน โดยคํานึง
ถึงประโยชนตอทางราชการ และกรมชลประทานมากที่สุด
2.2 เพื่ อเป น แนวทางในการดูแลกํ ากั บงานให แก คณะกรรมการตรวจรับพั สดุในงานจางที่
ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะฝายเลขาฯ ที่ปรึกษาดานวิชาการ
ซึ่งมากจากหลายพื้นฐานความรู ตางสํานัก ตางหนวยงาน ใหมีรูปแบบและแนวทางการบริหารสัญญาที่ถูกตอง
และเปนไปในแนวทางเดียวกัน
2 ขอบเขต
คู มือ คณะกรรมการตรวจรับ พั ส ดุ ในงานจางที่ ป รึก ษาโครงการศึก ษาความเหมาะสมและ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติงานจางตั้งแตการบริหารสัญญา ทั้งนี้ การบริหารสัญญาที่ดี
จะมีสวนชวยใหที่ปรึกษาทํางานไดสําเร็จ ตามเวลาที่กําหนดในสัญญา และการตรวจรับงาน ซึ่งประกอบดวย
2 สวนคือ การตรวจคุณภาพงาน และการตรวจปริมาณงาน ตามพระราชบัญญั ติการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยหลักเกณฑการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทวงที่เกี่ยวของ

๑

3. คําจํากัดความ
งานจางที่ปรึกษา หมายความวา งานจางบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อเปน
ผูใหคําปรึกษาหรือแนะนําแกหนวยงานของรัฐในดานวิศวกรรม สถาปตยกรรม ผังเมือง กฎหมาย เศรษฐศาสตร
การเงิน การคลัง สิ่งแวดลอม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม การศึกษาวิจัย หรือดานอื่น
ที่อยูในภารกิจของรัฐหรือของหนวยงานของรัฐ
4. หนาที่ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจาง มีหนาที่ดังนี้
(1) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทําการของผูใชพัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่งกําหนดไวในสัญญาหรือ
ขอตกลงการตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อื่น ในกรณีที่ไมมีสัญญาหรือขอตกลง จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนา
หนวยงานของรัฐกอน
(2) ตรวจรับพัสดุใหถูกตองครบถวนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว สําหรับกรณีที่มีการทดลอง
หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร จะเชิญผูชํานาญการ หรือผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้น มา
ใหคําปรึกษา หรือสงพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒินั้นๆ ก็ได
ในกรณีจําเปนไมสามารถตรวจนับเปนจํานวนหนวยทั้งหมดได ใหตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ
(3) ใหตรวจรับพัสดุในวันที่ผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุมาสง และใหดําเนินการใหเสร็จสิ้น
โดยเร็วที่สุด
(4) เมื่อตรวจถูกตองครบถวนแลว ใหรับพัสดุไว และถือวาผูขายหรือผูรับจางไดสงมอบพัสดุ
ถูกตองครบถวนตั้งแตวันที่ผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุนั้นมาสง แลวมอบแกเจาหนาที่พรอมกับทําใบตรวจรับ
โดยลงชื่อไวเปนหลักฐานอยางนอย 2 ฉบับ มอบแกผูขายหรือผูรับจาง 1 ฉบับ และเจาหนาที่ 1 ฉบับ เพื่อ
ดําเนินการเบิกจายเงินตามระเบียบของหนวยงานของรัฐและรายงานใหหัวหนาหนวยงานของรัฐทราบ ในกรณี
ที่เห็นวาพัสดุที่สงมอบมีรายละเอียดไมเปนไปตามขอกําหนดในสัญญาหรือขอตกลงใหรายงานหัวหนาหนวยงาน
ของรัฐผานหัวหนาเจาหนาที่ เพื่อทราบและสั่งการ
(5) ในกรณีที่ผูขายหรือผูรับจางสงมอบพัสดุถูกตองแตไมครบถวนตามจํานวน หรือสงมอบ
ครบจํานวน แตไมถูกตองทั้งหมด ถาสัญญาหรือขอตกลงมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหตรวจรับไวเฉพาะ
จํานวนที่ถูกตอง โดยถือปฏิบัติตาม (4) และใหรีบรายงานหัวหนาหนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาที่ เพื่อ
แจงใหผูขายหรือผูรับจางทราบภายใน 3 วันทําการ นับถัดจากวันตรวจพบ แตทั้งนี้ ไมตัดสิทธิ์หนวยงานของรัฐ
ที่จะปรับผูขายหรือผูรับจางในจํานวนที่สงมอบไมครบถวนหรือไมถูกตองนั้น
(6) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเปนชุดหรือหนวย ถาขาดสวนประกอบอยางใดอยางหนึ่ง
ไปแลวจะไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณ ใหถือวาผูขายหรือผูรับจางยังมิไดสงมอบพัสดุนั้น และโดยปกติใหรีบ
รายงานหัวหนาหนวยงานของรัฐเพื่อแจงใหผูขายหรือผูรับจางทราบภายใน 3 วันทําการ นับถัดจากวันที่ตรวจ
พบ
(7) ถากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไมยอมรับพัสดุ โดยทําความเห็นแยงไว ใหเสนอหัวหนา
หนวยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถาหัวหนาหนวยงานของรัฐสั่งการใหรับพัสดุนั้นไวจึง
ดําเนินการตาม (4) หรือ (5) แลวแตกรณี
๒

สรุปกระบวนการการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
1. ผูมีหนาที่บริหารสัญญา
มาตรา 100 ในการดําเนินการตามสัญญาหรือขอตกลง ใหผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุเพื่อรับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือขอตกลงและการตรวจรับพัสดุ
 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรือ
งานจาง (ขอ 175)
หัวหนาหนวยงานของรัฐ
 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจาง
แตงตั้ง
กอสราง (ขอ 176)
 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางที่ปรึกษา
มีหนาที่รับผิดชอบการบริหาร
(ขอ 179)
สัญญาหรือขอตกลง และการ
 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจาง
ตรวจรับพัสดุ (มาตรา 100)
ออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง (ขอ 180)
2. หนาที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางที่ปรึกษา (ขอ 179)
ขอ ๑๗๙ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางที่ปรึกษา มีหนาที่ดังนี้
(๑) กํากับและติดตามงานจางที่ปรึกษาใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาหรือขอตกลง
(๒) ตรวจรับงานจางที่ปรึกษา ณ ที่ทําการของผูวาจาง หรือสถานที่ซึ่งกําหนดไวในสัญญาหรือขอตกลง
(๓) โดยปกติใหตรวจรับงานจางที่ปรึกษาในวันที่ที่ปรึกษานําผลงานมาสง และใหดําเนินการใหเสร็จสิ้น
ไปโดยเร็วที่สุด
(๔) เมื่อตรวจถูกตองและครบถวนตามที่กําหนดไวในสัญญาหรือขอตกลงแลว ใหรับงานจางที่ปรึกษาไว
และถือวาที่ ปรึกษาไดสงมอบงานถูกตองครบถวนตั้งแตวันที่ที่ป รึกษานําผลงานมาสงแลวมอบแกเจาหนาที่
พรอมกับทําใบตรวจรับ โดยลงชื่อไวเปนหลักฐานอยางนอย ๒ ฉบับ มอบแกที่ปรึกษา๑ ฉบับ และเจาหนาที่
๑ ฉบับ เพื่อทําการเบิกจายเงินตามระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินของหนวยงานของรัฐ และรายงานใหหัวหนา
หนวยงานของรัฐทราบ
ในกรณี ที่ เห็ น ว าผลงานที่ ส งมอบทั้ งหมดหรื อ งวดใดก็ ต ามไม เป น ไปตามข อ กํ าหนดในสั ญ ญาหรื อ
ขอตกลง มี อํานาจสั่ งให แก ไขเปลี่ย นแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญ ญา แลวใหรายงานหัว หนา
หนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาที่เพื่อทราบ หรือสั่งการ แลวแตกรณี
(๕) ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไมยอมรับงาน ใหกรรมการดังกลาวทําความเห็นแยงไว
แลวใหเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถาหัวหนาหนวยงานของรัฐสั่งการใหรับผลงานนั้นไว
จึงดําเนินการตาม (๔)
3. โครงสรางการบริหารสัญญา
เมื่ อกรมฯ ไดอนุมัติให การศึกษาแลว กรมฯ (เสนอโดยสํ านั กบริห ารโครงการ) ดํ าเนิ นการ
แต งตั้ งคณะกรรมการขึ้ น 3 คณะ คื อ คณะกรรมการดํ าเนิ น งานจ างที่ ป รึกษา (โดยวิธีป ระกาศเชิ ญ ชวน
วิ ธี คัด เลื อก หรื อโดยวิ ธี เฉพาะเจาะจง แล ว แต กรณี ) คณะกรรมการดู แลกํากับ งานที่ ป รึกษาด านวิช าการ
และคณะกรรมตรวจรับงานพัสดุในงานจางที่ปรึกษา ภารกิจของคณะกรรมการดูแลกํากับงานที่ปรึกษาดาน
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วิ ช าการและคณะกรรมการตรวจรั บ งานเพื่ อ การเบิ ก จ า ย จะเริ่ม เมื่ อ การดํ าเนิ น งานว าจ างที่ ป รึ ก ษาโดย
คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษา เสร็จสิ้นภารกิจในการคัดเลือกที่ปรึกษา และไดมีการลงนามในสัญญา
จางที่ปรึกษาระหวางกรมชลประทานกับที่ปรึกษาแลว กองพัสดุสงสําเนาสัญญาจางใหแกกรรมการดูแลกํากับที่
ปรึกษาทุกทาน เพื่อดําเนินการดูแลกํากับงานที่ปรึกษาตอไป
4. เงื่อนไขของสัญญา
กอนที่คณะกรรมการ จะเริ่มดําเนินการตามอํานาจหนาที่ที่รับผิดชอบ กรรมการแตละทาน
จะตองทําความเขาใจกับเงื่อนไขของสัญญาใหชัดเจน ซึ่งเงื่อนไขของสัญญาจะประกอบดวย ประเด็นสําคัญ ดังนี้
1 ขอความทั่วไป
2 การเริ่มงาน การสิ้นสุดของงาน การเปลี่ยนแปลงแกไข และการบอกเลิกสัญญา
3 สิทธิและหนาที่ของที่ปรึกษา
4 ความรับผิดชอบของที่ปรึกษา
5 พันธะหนาที่ของผูวาจาง
6 คาจางของที่ปรึกษา
7 การชําระเงินใหที่ปรึกษา
8 เงินคาจางลวงหนา
แมวาขอความสวนใหญในเงื่อนไขของสัญญา จางที่ปรึกษาแตละฉบับ จะไมแตกตางกันมากก็ตาม
แตก็ตองใหความสนใจในรายละเอียดของแตละโครงการ เพื่อปองกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการบริหารสัญญา
5. บทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการ
5.1 คณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรึกษา
มีหนาที่ กําหนดหลักเกณฑการดําเนินการจางที่ปรึกษา พิจารณาขอเสนอดานเทคนิค
และอั ต ราค าจ าง พิ จ ารณารายละเอี ย ดที่ จ ะกํ า หนดในสั ญ ญา รวมทั้ งพิ จ ารณาต อ รองราคากั บ ที่ ป รึ ก ษา
โดยรายงานผลการพิจารณาและความเห็นตอกรม
5.2 คณะกรรมการดูแลกํากับงานที่ปรึกษา
มีหนาที่กํากับและติดตามงานจางที่ปรึกษา โดยทําการศึกษา ตรวจสอบ ใหความเห็น/
ข อเสนอแนะ รวมทั้ งให ค วามเห็ น ชองตอแนวทางและรายงานการศึ กษา ซึ่งเป น ไปตามหลักวิช าการและ
ขอบเขตของงานที่ระบุในสัญญา นอกจากนั้น กรรมการควรเขารวมประชุมเพื่อรับฟงคําชี้แจงจากที่ปรึกษา
รวมทั้งใหขอคิดเห็นตอการศึกษาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งการประชุมเพื่อพิจารณารายงานการเริ่มงาน
รายงานฉบับกลาง และรางรายงานฉบับสุดทาย
5.3 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางที่ปรึกษา
มี ห น า ที่ ร ายงานผลงานของที่ ป รึ ก ษาและเบิ ก จ า ยค า ว า จ า งตามมติ ที่ ป ระชุ ม ของ
คณะกรรมการดําแลกํากับฯ งานที่ปรึกษาดานวิชาการ โดยใหเปนไปตามสัญญา
งานที่เปนภารกิจที่จะตองตรวจสอบมี 2 ประเภท คืองานตรวจรายงานการศึกษา และ
งานตรวจผลงานในสวนที่เบิกคืนได ในสวนของรายงานการศึกษาแตละโครงการจะมีประเภทของรายงาน
คลายคลึงกัน สวนใหญ ไดแก รายงานเริ่มงาน รายงานความกาวหนา รายงานฉบับกลาง รางรายงานฉบับ
สุ ด ท า ย และรายงานฉบั บ สุ ด ท าย และงานในส ว นที่เบิ กคื น ได เปน รายงานเพื่ อ สนั บ สนุ น การศึ กษาไดแ ก
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งานสํ ารวจสภาพภู มิป ระเทศ ธรณี วิ ทยา และปถพีวิทยา งานสํารวจทางดานเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดลอม
งานประชาสัมพันธ และงานดานการมีสวนรวมเปนตน

สรุปกระบวนการตรวจรับพัสดุในงานจางที่ปรึกษา

การตรวจรับผลงานการศึกษาของที่ปรึกษามีการตรวจรับ 2 ประเด็น คือ ตรวจปริมาณงานวา
ครบถวนตามที่กําหนดไวในสัญญาสําหรับงวดงานนั้น ๆ หรือไม และตรวจคุณภาพของงานที่ไดดําเนินการวามี
ความเหมาะสมหรือไม
1 การตรวจปริมาณงาน
การตรวจปริมาณงานใหตรวจสอบโดยยึดแผนการดําเนินงาน (Bar chart) ของที่ปรึกษาที่เสนอ
ในรายงานเริ่มงาน และขอเสนอทางด านเทคนิคเปน หลั ก โดยทั่วไปแลวแผนการดํ าเนิ นงานดังกลาวจะถู ก
นําเสนอเปนสวนหนึ่งของขอเสนอทางเทคนิค ซึ่งเปนสวนหนึ่งของสัญญา การตรวจปริมาณงานจะสามารถทํา
ไดงายหากที่ปรึกษาวางแผนการดําเนินงานมาเปนอยางดี อยางไรก็ตาม เนื่องจากขอจํากัดทางดานเวลาทําให
แผนการดําเนินงานของที่ปรึกษาในขอเสนอทางดานเทคนิคมักจะมีรายละเอียดไมเพียงพอ ดังนั้น เพื่อใหการ
ตรวจงานของคณะกรรมการฯ สามารถดําเนินการไดโดยงายในขั้นรายงานเริ่มงาน คณะกรรมการควรให ที่
ปรึกษาเพิ่มเติมรายละเอียดในแผนดําเนินงานใหเหมาะสมกับงวดงานงวดเงิน โดยการเพิ่มรายละเอียดของ
ชิ้นงานที่ใชเวลาในการดําเนินงานมากกวา 1 งวดงาน ใหเปนงานชิ้นเล็กที่สัมพันธกับแตละงวดเงิน
เพื่อใหเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น จะยกตัวอยางโครงการการปรับปรุงและจัดการน้ําแบบมีสวนรวม
โครงการส งน้ํ าและบํ า รุ งรั กษาท ามะกา จังหวัด กาญจนบุ รี ซึ่ งมี แผนการดํ าเนิ น งานดังแสดงในรูป ที่ 3-1
ตัวอยางแผนการดําเนินงาน ในกรณีที่ตรวจรายงานความกาวหนาของงานของงานจางที่ปรึกษาฉบับที่ 2
งานที่ตองเสร็จโดยสมบูรณ ไดแกงานในรายการดังตอไปนี้
1) การศึกษาทบทวนโครงการ
2) การรวบรวมขอมูลที่มีอยูเดิม
3) การศึกษาดานการระบายน้ํา และการคํานวณสัมประสิทธิ์การระบายน้ํา
4) การระบุประเด็นปญหา
งานที่จะตองเสร็จบางสวนไดแกงานในรายการที่
1) การสํารวจและวิเคราะหขอมูลภาคสนามเพิ่มเติม
2) การศึกษาดานอุตุ-อุทกวิทยา
3) การศึกษาดานน้ําใตดินและคุณภาพน้ําใตดิน
4) การศึกษาดานทรัพยากรดินและการใชที่ดิน
5) การศึกษาดานการพัฒนาดานการเกษตร
6) การศึกษาดานประชากร สภาพเศรษฐกิจสังคมและทัศนคติ
7) การศึกษาดานความตองการใชน้ําดานตาง ๆ
8) การตรวจวัดและวิเคราะหเพื่อประเมินฝนใชการแปลงตัวอยาง
9) การตรวจวัดและวิเคราะหเพื่อประเมินน้ําชลประทานที่สงจริง
10) การศึกษาและสํารวจสภาพทางกายภาพและการใชงานของอาคารชลประทาน
11) การประเมินผลตอการบริหารจัดการ
12) การวิเคราะหเพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
13) การจัดทําระบบฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการบริหารจัดการน้ํา
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การมีสวนรวมและการประชาสัมพันธโครงการ
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2. การตรวจคุณภาพงาน
การตรวจคุณภาพของงานใหตรวจสอบใหเปนไปตามสัญญาประกอบกับมาตรฐานของสํานักบริหาร
โครงการ ไดแก
1. งานศึกษาดานแผนพัฒนาลุมน้ํา และแผนโครงการพัฒนาแหลงน้ํา ควบคุณภาพตาม ภาคผนวก ก.
สรุป สาระสํ าคั ญ จากมาตรฐานการศึ ก ษาเพื่ อวางแผนพั ฒ นาลุมน้ํ า และวางแผนโครงการพั ฒ นาแหลงน้ํ า
ประกอบกับเอกสารแนบที่ 1 มาตรฐานการศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาลุมน้ําและวางแผนโครงการพัฒนาแหลงน้ํา
2. งานด า นเศรษฐกิ จ และสั ง คม และการวิ เคราะห โ ครงการ ควบคุ ม คุ ณ ภาพตามภาผนวก ข.
รายละเอียดการควบคุมงานจางที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจสังคม และเศรษฐศาสตรโครงการ
3. งานศึกษาดานสิ่งแวดลอมควบคุมคุณภาพตามภาคผนวก ค. สาระเบื้องตนในการกํากับดูแลงานที่
ปรึกษาดานวิชาการ กรณี ศึกษาวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) โครงการพัฒนาแหลงน้ํา ประกอบกับ
เอกสารแนบที่ 22 แนวทางการกํากับดูแลงานที่ปรึกษาดานวิชาการ การศึกษาวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการพัฒนาแหลงน้ํา
4. งานศึกษาดานการประชาสัมพันธ สาระเบื้องตนตามภาคผนวก ง. รายละเอียดการควบคุมงานดาน
ประชาสัมพันธ อยางไรก็ตามการประชาสัมพันธตลอดจนการมีสวนรวมของภาคราชการตาง ๆ และประชาชน
ไมสามารถกําหนดเปนวิธีการที่แนนอนได ทั้งนี้ ควรมีการททวนสถานการณและมีการปรับแผนใหเหมาะสมกับ
สถานการณตลอดเวลา
ตัวอยางเอกสารตาง ๆ ที่ฝายเลขาตองดําเนินงานในการกํากับที่ปรึกษาแสดงในภาคผนวก จ. ตัวอยาง
เอกสารที่ฝายเลขาฯ ตองดําเนินการ
โดยทั่วไปแลวที่ปรึกษามักจะมีผูประสานงานเพื่อปฏิบัติงานรวมกับฝายเลขาฯ ของคณะกรรมการดูแล
กํากั บ ฯ แนวทางในการดํ าเนิ น งานของผูป ระสานงานโครงการแสดงในภาคผนวก ฉ. บทบาทหน าที่ ของผู
ประสานงาน
เพื่อใหเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น ขอยกตัวอยางในกรณีตรวจสอบผลงานทางดานการศึกษาวิเคราะหสภาพ
การเกิดอุทกภัยในพื้นที่โครงการปรับปรุงและจัดการน้ําแบบมีสวนรวมโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาทามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี
ในขั้นแรกพิจารณาจากขอเสนอทางดานเทคนิค และรายงานเริ่มงานของโครงการปรับปรุงและจัดการ
น้ําแบบมีสวนรวมโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พบวามีการกําหนดวิธีการศึกษาไว
ซึ่งกําหนดไวดังแสดงในรูปที่ 3-2 คือ
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เปรียบเทียบกับขอกําหนดในการศึกษาระบบบรรเทาอุทกภัยซึ่งกําหนดไวในมาตรฐานการศึกษาเพื่อวางแผน
พัฒนาลุมน้ําและโครงการพัฒนาแหลงน้ํา กําหนดใหทําการออกแบบอาคาร และศึกษาดวย Hydrodynamics
model ชนิด ID และ 2D ได และไมมีการเสนองานสํารวจภูมิประเทศมาตราสวน 1:10,000 ตลอดจนงาน
สํารวจรูปตัดลําน้ํา ดังนั้น ในการเจรจาตอรองกับที่ป รึกษาในระหวางการดําเนิน การจาง จึงเปน หนาที่ ของ
คณะกรรมการวาจางฯ ที่จะตองตอรองกับที่ปรึกษาใหเพิ่มปริมาณงานในสวนที่ขาดอยู และในระหวางการดูแล
กํากับที่ปรึกษา คณะกรรมการดูแลกํากับฯ จะตองตรวจสอบรายงานเริ่มงานใหปรากฏปริมาณงานดังกลาว
และตรวจสอบคุณภาพของงานใหเปนไปตามสัญญาและมาตรฐาน
3. การนําเสนอรายงานสําคัญตอผูบริหารกรม
รายงานการศึ กษาที่ ถือว าเป น รายงานสําคัญ ไดแก รายงานการเริ่ มงาน รายงานฉบั บ กลาง และ
รายงานฉบับรางสุดทาย โดยเนื้อหาสาระของรายงานการเริ่มงาน จะเปนการใหรายละเอียดของการปฏิบัติงาน
ที่จะทําไปจนสิ้นสุดโครงการ แผนการดําเนินงานโดยรายละเอียดและผลที่คาดหวังวาจะไดจากการปฏิบัติงาน
ตามแผนในแตละชวงเวลา
รายงานฉบั บ กลาง จะเป น รายละเอี ย ดขอผลงานที่ ได ดําเนิน การมาแลว เปรีย บเทีย บกั บ แผนการ
ดําเนินงานที่ไดเสนอไวในรายงานเริ่มงาน ซึ่งจะมีเนื้อหาที่สามารถนําไปใชงานไดในระดับหนึ่ง รวมทั้งเสนอ
แผนการดําเนินงานในชวงเวลาที่เหลือของโครงการ
รายงานฉบับรางสุดทาย เปนรายละเอียดของผลงานทั้งหมดของที่ปรึกษา หากมีความถูกตองครบถวน
และตอบสนองวัตถุประสงคตาง ๆ ที่ไดตกลงไวทั้งในดานปริมาณและคุณภาพของงานแลว รายงานฉบับราง
สุดทายก็คือรายงานฉบับสมบูรณนั่นเอง
ฝา ยเลขานุ การจะเป น ผู ป ระสานใหที่ ป รึกษาไดนําเสนอผลการศึกษาโครงการ ใหผูบ ริห ารกรมได
รับทราบตามลําดับของรายงาน โดยใหที่ปรึกษานําเสนอและขอขอคิดเห็น เนนประเด็นที่มีนัยสําคัญในเชิง
นโยบายหรือการดําเนินงานของโครงการที่เกี่ยวของกับหนวยงานอื่น ๆ ภายนอก ปญหา อุปสรรค รวมทั้งขอ
ความเห็นในแนวทางการแกไขปญหา เปนตน
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Work Flow กระบวนการคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางที่ปรึกษา
ลําดับที่
1.

ผังกระบวนการ

เวลา

ที่ปรึกษาฯสงรายงานการศึกษา

4 วัน

กรรมการดูแลกํากับ
-พิจารณาเนื้อหาสาระของรายงาน ผลงานเพียงพอ
เหมาะสมหรือไม ทั้งในดานปริมาณของเนื้องาน
และคุณภาพของงาน วิธีการที่ที่ปรึกษาใชในการ
แกไขปญหาอุปสรรค (หากมี) เหมาะสมหรือไม

ฝายเลขานุการ
2. -หารือประธานเพื่อกําหนดวันประชุมภายใน 10 วันทํา
การ
-รางหนังสือนําสงรายงานใหคณะกรรมการดูแลกํากับ ฯ
ภายใน 3 วันทําการ
่

3.

ประชุมพิจารณารายงาน รวมกับคณะกรรมการดูแลกํากับฯ และที่ปรึกษา
-ที่ปรึกษานําเสนอผลการดําเนินงาน เทียบกับแผน
-ทีป่ ระชุมพิจารณางาน หากชากวาแผน สอบถามถึงสาเหตุของ
ความลาชาและผลกระทบตองานในขั้นตอนตอไป
-พิจารณาปริมาณเนื้องาน และคุณภาพเปนไปตามขอเสนอทาง
วิชาการ และมาตรฐานหรือไม และสมควรเบิกจายไดหรือไม

ไม

4.

ฝายเลขานุการ
-จัดทํารายงานการประชุม
ภายในเวลา 5 วันทําการ
-แจงผลการพิจารณาของ
กรรมการใหที่ปรึกษา
ทราบภายใน 1-2 สัปดาห
หลังจากไดรับรายงานแต
ละครั้ง

ควรเบิกเงินได
ใช

14 วัน

7 วัน

10 วัน

5.

ที่ปรึกษาจัดทําใบแจงหนี้สงใหกรมผานฝายเลขานุการ

5 วัน

6.

ฝายเลขานุการ จัดทําใบเบิกแนบบันทึกการประชุมและใบแจงหนี้
ใหกรรมการตรวจรับฯ พิจารณาปริมาณงานตามที่ระบุในสัญญา
เสร็จแลว เสนอ ผส.บก. เพื่อลงนาม

7 วัน

สิ้นสุดกระบวนการ

รวมเวลาทั้งหมด 48 วัน

๓
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5. Work Flow
ชื่อกระบวนการ : กระบวนงานตรวจรับพัสดุในงานจางที่ปรึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัดผลลัพธกระบวนการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน : กระบวนงานตรวจรับพัสดุในงานจางที่ปรึกษา
ลําดับ

ผังกระบวนการ

1.
ที่ปรึกษาฯสงรายงานการศึกษา

2.

ฝายเลขานุการ
-หารือประธานเพื่อกําหนดวันประชุมภายใน 10
วันทําการ
-รางหนังสือนําสงรายงานใหคณะกรรมการ
ดูแลกํากับ ฯภายใน 3 วันทําการ
-เตรียมประเด็นและมติที่กรรมการตอง
ตัดสินใจ

ระยะ
เวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

ตามขอกําหนดขอบเขตงานจางที่
4 วัน 1.1ที่ปรึกษางานจาง จัดสงสง
เอกสารรายงานการศึกษา ที่ตรงตาม
ปรึกษา (TOR)
ขอกําหนดขอบเขตงานจางที่ปรึกษา
(TOR) แกคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุตามระยะเวลางวดงานในสัญญา
จาง

ผูรับจางงานที่
ปรึกษา

10 วัน

ฝายเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุในงานจางที่
ปรึกษา

2.1 ฝ า ยเลขานุ ก ารหารื อ ประธาน
คณะกรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ ในงาน
3 วัน จางที่ปรึกษาเพื่อกําหนดวันประชุม
2.2 รางหนังสือนําสงรายงานให
คณะกรรมการดูแลกํากับ ฯ
2.3 เตรียมประเด็นและมติที่
กรรมการตองตัดสินใจ

๘
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ลําดับ
2.

3.

ผังกระบวนการ

ระยะ
เวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

กรรมการดูแลกํากับ
-พิจารณาเนื้อหาสาระของรายงาน
ผลงานเพียงพอเหมาะสมหรือไม
ทั้งในดานปริมาณของเนื้องานและ
คุณภาพของงาน วิธีการที่ที่ปรึกษา
ใชในการแกไขปญหาอุปสรรค

ตามขอกําหนดขอบเขตงานจางที่
1 วัน 2.4กรรมการดูแลกํากับงานจางที่
ปรึกษา (TOR)
ปรึกษาพิจารณาเนื้อหาสาระของ
รายงานผลการศึกษา ผลงานเพียงพอ
เหมาะสมหรือไม ทั้งในดานปริมาณ
ของเนื้องานและคุณภาพของงาน
และวิธีการที่ที่ปรึกษาใชในการแกไข
ปญหาอุปสรรคที่มีในการศึกษา

ประชุมพิจารณารายงาน รวมกับ
คณะกรรมการดูแลกํากับฯ และที่
ปรึกษา
-ที่ปรึกษานําเสนอผลการดําเนินงาน
เทียบกับแผน
-ที่ประชุมพิจารณางาน หากชากวา
แผน สอบถามถึงสาเหตุของความ
ลาชาและผลกระทบตองานใน
ขั้นตอนตอไป
-พิจารณาปริมาณเนื้องาน และ
คุณภาพเปนไปตามขอเสนอทาง
วิชาการ และมาตรฐานหรือไม และ
สมควรเบิกจายไดหรือไม

3.1 ที่ปรึกษางานจางนําเสนอผลการ
ตามขอกําหนดขอบเขตงานจางที่
7 วัน ดําเนินงาน เทียบกับแผน
ปรึกษา (TOR)
4.2 ที่ป ระชุ มพิ จ ารณางาน หากช า
กวาแผน สอบถามถึงสาเหตุของความ
ลาชาและผลกระทบตองานในขั้นตอน
ตอไป
4.3 พิจารณาปริมาณเนื้องาน และ
คุณภาพเปนไปตามขอเสนอทาง
วิชาการ และมาตรฐานหรือไม และ
สมควรเบิกจายไดหรือไม

๙
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ผูรับผิดชอบ
คณะกรรมดูแลกํากับ
งานจางงานจางที่
ปรึกษา

คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุในงานจางที่
ปรึกษา

ลําดับ

ผังกระบวนการ

4.

ระยะ
เวลา
ไมเห็นชอบ

ควรเบิกเงินได
เห็นชอบ

รายละเอียดงาน

10 วัน 4.1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุใน
งานจางที่ปรึกษาพิจารณา มีมติเปน
เอกฉันทเห็นชอบ ตรวจรับงานไวใช
ในราชการ ใหดําเนินการตอในขั้น
ตอไป หากไมเห็นชอบใหยอนกลับไป
ทํากอนหนา

5.

ที่ปรึกษาจัดทําใบแจงหนี้สงใหกรม
ผานฝายเลขานุการ

5.1 ที่ปรึกษางานจางทําใบแจงหนี้ตาม
5 วัน งวดงานจัดสงใหกรมผานฝาย
เลขานุการคณะกรรมการตรวจรับฯ

6.

ฝ ายเลขานุ การ จั ดทํ าใบเบิ กแนบ
บันทึกการประชุมและใบแจงหนี้ให
กรรมการตรวจรั บ ฯ พิ จารณ า
ปริ มาณงานตามที่ ระบุ ในสั ญ ญา
เสร็ จ แล ว เสนอ ผส.บก. เพื่ อลง
นาม

6.1 ฝายเลขานุการคณะกรรมการตรวจ
7 วัน รับฯ จัดทําบันทึกขอเบิกเงินงวดงาน
แนบกับบันทึกการประชุมและใบแจง
หนี้ใหกรรมการตรวจรับฯ พิจารณา
ปริมาณงานตามที่ระบุในสัญญาเสร็จ
แลว เสนอ ผส.บก. เพื่อลงนาม
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มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุใน
งานจางที่ปรึกษา

ที่ปรึกษางานจาง

ฝายเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจ
รับฯ

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1.1 ที่ปรึกษางานจาง จัดสงสง
เอกสารรายงานการศึกษา ที่ตรง
ตามขอกําหนดขอบเขตงานจางที่
ปรึกษา (TOR) แกคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุตามระยะเวลางวด
งานในสัญญาจาง

- ปรึกษางานจาง ศึกษาขอกําหนดขอบเขต
งานจ า งที่ ป รึ ก ษา (TOR) ตามสั ญ ญา.ให
ละเอียดเพื่อจัดทํารายงานการศึกษาใหตรง
ตามสั ญ ญาจางพรอมจั ดสงตามระยะเวลา
งวดงาน แกคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตาม
ระยะเวลางวดงานในสัญญาจาง

2.1 ฝายเลขานุการหารือประธาน - ฝายเลขานุการหารือประธาน
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางที่
จางที่ปรึกษาเพื่อกําหนดวันประชุม ปรึกษาและคณะกรรมการเพื่อกําหนดนัด
วันประชุมเพื่อตรวจรับพัสดุ

รายละเอียด เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช

ผูรับผิดชอบ

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน

- บันทึกขอความ เรื่อง ขอสงรายงาน ปรึกษางานจาง
.....โครงการ....

ขอกําหนดขอบเขตงาน
จ างที่ ป รึ ก ษ า (TOR)
ตามสัญญาจาง

-บันทึกขอความ เรื่อง ขอแจงวันเริ่ม
ปฏิบัติงาน โครงการ....

-

ฝ า ย เล ข า นุ ก า ร
คณ ะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุฯ

2.2 รางหนังสือนําสงรายงานให
คณะกรรมการดูแลกํากับ ฯ

- รางหนังสือนําสงรายงานใหคณะกรรมการ บัน ทึกขอความ เรื่อง ขอสงรายงาน ฝ า ย เล ข า นุ ก า ร
.....โครงการ....
คณ ะกรรมการ
ดูแลกํากับ ฯ
ตรวจรับพัสดุฯ

2.3 เตรียมประเด็นและมติที่
กรรมการตองตัดสินใจ

- ฝ า ยเลขานุ ก ารฯทํ า การตรวจเอกสาร -บันทึกขอความ เรื่อง ขอเชิญประชุม ฝ า ย เล ข า นุ ก า ร
คณ ะกรรมการ
ความครบถวนของงานที่ไดรับ เพื่อกําหนด ครัง้ ที.่ ....โครงการ....
ตรวจรับพัสดุฯ
ประเด็ น ในการพิ จ ารณาใหคณะกรรมการ -ระเบียบวาระการประชุม
ตรวจรั บ ได ทํ า การตั ด สิ น ใจ ลงมติ ในการ
ตรวจรับงานจาง
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รายละเอียดงาน
2.4 กรรมการดูแลกํากับงานจางที่
ปรึกษาพิจารณาเนื้อหาสาระของ
รายงานผลการศึกษา ผลงาน
เพียงพอเหมาะสมหรือไม ทั้งใน
ดานปริมาณของเนื้องานและ
คุณภาพของงาน และวิธีการที่ที่
ปรึกษาใชในการแกไขปญหา
อุปสรรคที่มีในการศึกษา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

รายละเอียด เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช

- กรรมการดู แ ลกํ า กั บ งานจ า งที่ ป รึ ก ษา - แบบการวั ด ลํ า ดั บ ความเพี ย งพอ
พิ จ ารณ าเนื้ อ หาสาระของรายงานผล ครอบคลุมของรายการขอมู ลในการ
การศึ ก ษาที่ ผู รั บ จ า งส ง มาให ตรวจสอบ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
ผลงานเพียงพอเหมาะสมหรือไม ทั้งในดาน
ปริม าณของเนื้ อ งานและคุ ณ ภาพของงาน
และวิธีการที่ที่ปรึกษาใชในการแกไขปญหา
อุปสรรคที่มีในการศึกษา โดยคํานึงถึงหลัก
วิ ช าก ารใน ก ารกํ ากั บ งาน จ างให เกิ ด
ประโยชนสูงสุดตอทางราชการ

3.1 ที่ป รึกษางานจ างนํ าเสนอผล - ที่ ป รึ ก ษ า งา น จ างนํ า เส น อ ผ ล ก า ร - สัญญาจาง
การดําเนินงาน เทียบกับแผน
ดํ า เนิ น งานที่ ทํ า ได ใ นป จ จุ บั น เที ย บกั บ
แผนการดําเนินงานที่ตั้งเปาหมายไว
3.2 ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณางาน หาก
ชากวาแผน สอบถามถึงสาเหตุของ
ความล าชาและผลกระทบต องาน
ในขั้นตอนตอไป

ผูรับผิดชอบ

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการ
กรรมการดูแล
กํากับงานจางที่
ปรึกษาฯ

ขอกําหนดขอบเขตงาน
จ างที่ ป รึ ก ษ า (TOR)
ตามสัญญาจาง

ที่ปรึกษางานจาง

ขอกําหนดขอบเขตงาน
จ างที่ ป รึ ก ษ า (TOR)
ตามสัญญาจาง

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ขอกําหนดขอบเขตงาน
ตรวจรับพัสดุฯ
จ างที่ ป รึ ก ษ า (TOR)
ตามสัญญาจาง

- พิ จารณ าผลงาน ห ากช า กว า แผน ที่
ตั้งเป าหมายไว หาเหตุผลสาเหตุของความ
จําเปนที่ทําใหเกิดความลาชาและผลกระทบ
ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ต อ งานที่ ต อ งทํ า ในขั้ น ตอน
ตอไป

๑๒
15

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

รายละเอียด เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอรมที่ใช

ผูรับผิดชอบ

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน

3.3 พิจารณาปริมาณเนื้องาน
และคุณภาพเปนไปตามขอเสนอ
ทางวิชาการ และมาตรฐานหรือไม
และสมควรเบิกจายไดหรือไม

- พิจารณาผลงาน จากปริมาณเนื้องาน และ - แบบการวั ด ลํ า ดั บ ความเพี ย งพอ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ขอกําหนดขอบเขตงาน
คุ ณ ภาพเป น ไปตามข อ เสนอทางวิ ช าการ ครอบคลุมของรายการขอมู ลในการ ตรวจรับพัสดุฯ
จ างที่ ป รึ ก ษ า (TOR)
และมาตรฐาน ถ า ครบถ ว นเพี ย งพอ จึ ง ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
ตามสัญญาจาง
สามารถเบิกจายได ไมเพียงพอ

4.1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ในงานจางที่ปรึกษาพิจารณา มีมติ
เปนเอกฉันทเห็นชอบ ตรวจรับงาน
ไวใชในราชการ ใหดําเนินการตอ
ในขั้นตอไป
5.1 ที่ปรึกษางานจางทําใบแจงหนี้
ตามงวดงานจัดสงใหกรมผานฝาย
เลขานุการคณะกรรมการตรวจรับฯ

- คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ ในงานจางที่ - รายงานการประชุม
คณ ะกรรมการ
ปรึกษาพิจารณาเห็นชอบ ตรวจรับงานไวใช - บั นทึกขอความ เรื่อง ขอสั่งบันทึ ก ตรวจรับพัสดุฯ
ในราชการ ใหดําเนินการตอในขั้นตอไปหาก การประชุมครั้งที่.....โครงการ....
ไมเห็นชอบใหยอนกลับไปทํากอนหนา

6.1 ฝายเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจรับฯ จัดทําบันทึกขอเบิก
เงินงวดงานแนบกับบันทึกการ
ประชุมและใบแจงหนี้ใหกรรมการ
ตรวจรับฯ พิจารณาปริมาณงาน
ตามที่ระบุในสัญญาเสร็จแลว
เสนอ ผส.บก. เพื่อลงนาม

จั ด ทํ า บั น ทึ ก ขอเบิ ก เงิ น งวดงานแนบกั บ
บั น ทึ ก ก ารป ระชุ ม แ ล ะใบ แ จ ง ห นี้ ให
กรรมการตรวจรับ ฯ พิ จารณาปริมาณงาน
ตามที่ระบุในสัญญาเสร็จแลว เสนอ ผส.บก.
เพื่อลงนาม

ทํ าใบแจ งหนี้ ตามงวดงานจั ดส งให กรมผ าน บันทึกขอความ เรื่อง ขอเบิกคาจางที่ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ฝายเลขานุ การคณะกรรมการตรวจรับฯเพื่ อ ปรึกษางวดที่.....โครงการ.....
ตรวจรับพัสดุฯ
ทําการเบิกจายใหผูรับจาง
- ใบแจงผลการพิ จารณาบั น ทึ กการ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ประชุมครั้งที่.....
ตรวจรับพัสดุฯ
- บันทึกขอความ เรื่อง ขอรับคืนเงิน
ค้ําประกันผลงาน.....โครงการ.....
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7. ระบบติดตามประเมินผล
กระบวนการ
ตรวจรับพัสดุในงานจาง

มาตรฐาน/คุณภาพงาน
(1) กํ า กั บ และติด ตามงานจ างที่ป รึกษาให เป น ไปตาม
เงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาหรือขอตกลง
(2) ตรวจรับงานจางที่ปรึกษา ณ ที่ทําการของผูวา
จาง หรือสถานที่ซึ่งกําหนดไวในสัญญา หรือ
ขอตกลง
(3) โดยปกติใหตรวจรับงานจางที่ปรึกษาในวันที่ ที่
ปรึกษานําผลงานมาสง และใหดําเนินการ
ใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด
(4) เมื่อตรวจถูกตองและครบถวนตามที่กําหนดไวใน
สัญญาหรือขอตกลงแลว ใหรับงานจาง
ที่ ป รึ ก ษาไว และถื อ ว า ที่ ป รึ ก ษาได ส ง มอบงานถู ก ต อ ง
ครบถวนตั้งแตวันที่ที่ปรึกษานําผลงานมาสงแลวมอบแก
เจ า หน า ที่ พ ร อ มกั บ ทํ า ใบตรวจรั บ โดยลงชื่ อ ไว เ ป น
หลั ก ฐานอย างน อ ย 2 ฉบั บ มอบแก ที่ ป รึก ษา 1 ฉบั บ
และเจ า หน า ที่ 1 ฉบั บ เพื่ อ ทํ า การเบิ ก จ า ยเงิ น ตาม
ระเบี ย บของหน ว ยงานของรั ฐ และรายงานให หั ว หน า
หนวยงานของรัฐทราบ ในกรณีที่เห็นวาผลงานที่สงมอบ
ทั้ งหมดหรื อ งวดใดก็ ต าม ไม เป น ไปตามข อ กํ า หนดใน
สั ญ ญาหรือข อ ตกลง มี อํ านาจสั่ งให แ กไขเปลี่ย นแปลง
เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา แลวใหรายงาน
หัวหนาหนวยงานของรัฐ ผานหัวหนาเจาหนาที่เพื่อทราบ
หรือสั่งการ แลวแตกรณี
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วิธีการติดตามประเมินผล

ผูติดตาม/ประเมินผล

- จัดประชุมติดตามผลงานจาง ประธานคณะกรรมการ
เปนระยะๆ กอนถึงวันสงงวด ตรวจรับพัสดุฯ
งาน
- ผลงานที่สงมอบทั้งหมดหรือ คณะกรรมการตรวจรับ
งวดใดก็ ต ามไม เ ป น ไปตาม พัสดุฯ
ข อ กํ า ห น ดใน สั ญ ญ าห รื อ
ขอตกลง มีอํานาจสั่งใหแกไข
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัด
ทอนซึ่ งงานตามสั ญ ญา แล ว
รายงานหัวหนาหนวยงานของ
รัฐ ผานหัวหนาเจาหนาที่เพื่อ
ทราบ หรือสั่งการ

ขอเสนอแนะ

กระบวนการ

มาตรฐาน/คุณภาพงาน
(5) ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไมยอมรับ
งาน ใหกรรมการดังกลาวทําความเห็นแยงไว แลวเสนอ
หัวหนาหนวยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถาหัวหนา
หนวยงานของรัฐสั่งการใหรับผลงานนั้นไว จึงดําเนินการ
ตาม (4)
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วิธีการติดตามประเมินผล

ผูติดตาม/ประเมินผล

ขอเสนอแนะ

กระบวนการดําเนินงานกํากับงานจางที่ปรึกษา
1. การเริ่มงานโครงการ
เมื่อเริ่มการบริหารสัญญาจางของโครงการ ฝายเลขาฯ ดําเนินการ ดังนี้
1. ประสานงานกับงานพัสดุเพื่อสงมอบสัญญาฯ ใหแกคณะกรรมการดูแลกํากับงานที่ปรึกษา
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางที่ปรึกษา เพื่อใชประกอบการกํากับที่ปรึกษาไปตลอดการปฏิบัติงาน
2. ประสานกับที่ปรึกษา เพื่อกําหนดวันเริ่มปฏิบัติงานภายในเวลา 30 วัน นับตั้งแตวันลง
นามในสัญญา (ตามที่กําหนดในสัญญา) โดยใหผูวาจางมีหนังสือแจงใหที่ปรึกษาทราบ
3 แจงวันเริ่มปฏิบัติงานใหกองพัสดุทราบพรอมวันสิ้นสุดสัญญา
4 กํ า หนดการประชุ ม ครั้ ง ที่ 1 เชิ ญ ประชุ ม คณะกรรมการดู แ ลกํ า กั บ งานที่ ป รึ ก ษา
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางที่ปรึกษา และที่ปรึกษาเพื่อเริ่มการดําเนินงาน เนื้อหาในการประชุม
เปนการทําความเขาใจกับที่ปรึกษาในภารกิจ และแนวทางในการดําเนินงาน ตลอดจนการตรวจสอบเงื่อนไข
เพิ่ ม เติ มต างๆ ที่ ค ณะกรรมการดํ าเนิ น งานจางที่ ป รึ ก ษา ได เจรจาเพิ่ ม เติ ม กั บ ที่ ป รึ ก ษาในขั้ น ตอนการจ าง
โดยฝายเลขานุการจะจัดทําหนังสืออยางเปนทางการตามตัวอยางหนังสือเชิญประชุม และหนังสือแจงที่ปรึกษา
เข าปฏิ บั ติ งาน แสดงในภาคผนวก จ. ทั้ งที่ ในการนํ าเสนอฝ ายเลขาฯ จะต อ งนํ าเสนอโดย Power Point
Presentation
2. รายงานเริ่มงาน
เนื้อหาในรายงานเปนการทบทวนขอเสนอทางวิชาการ โดยเพิ่ มรายละเอียดในสวนที่ยังไม
ชัดเจนใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเพิ่มเติมในสวนที่ไดมีการเจรจาตอรองที่มีผลใหเนื้องานแตกตางไปจากขอเสนอเดิม
“จะตองนํ าเสนอเป าหมาย ขอบเขต วิธีการ และแผนการดําเนิ นงานของบุคลากรที่รับผิดชอบเปนราย
สาขาอยางละเอียด โดยผูเชี่ยวในแตละดานดวยตัวเอง” ซึ่งหัวหนาโครงการตองแสดงความสัมพันธในแตละ
ดานใหชัดเจน
รายงานฉบั บ นี้ เป น รายงานที่ สํ าคั ญ มาก เนื่ องจากจะเป น เอกสารที่ ใช ในการดู แลกํ ากั บ ที่
ปรึกษาไปตลอดการดําเนินงานโครงการ ควบคูกับสัญญา ดังนั้น เอกสารฉบับนี้จึงตองไดรับการแกไขใหมีความ
สมบูรณที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่งแผนการดําเนินงานหากไมชัดเจนจะทําใหการดูแลกํากับที่ปรึกษาทําไดยาก
และอาจมีปญหาเรื่องปริมาณงานที่จะตองดําเนินการใหเสร็จในแตละงวดงาน ควรแบงงานที่ใชเวลาในการ
ดําเนินการหลายงวดงานใหเปนงานเล็กลง และทําแผนการดําเนินการใหชัดเจน ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินงานแลว
เสร็จภายในงวดการเบิกเงินแตละงวด
3. รายงานความกาวหนา
รายงานความกาวหนาเปนรายงานที่ที่ปรึกษาแจงใหคณะกรรมการดูแลกํากับงานที่ปรึกษา
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางที่ ปรึกษา ทราบความกาวหนาของผลการปฏิบัติงานเปนระยะๆ
ซึ่ งควรเป น ไปตามแผนการดํ าเนิ น งานที่ กํ าหนดไว ในสั ญ ญาจ างที่ ป รึ กษา รายงานฉบั บ นี้เปน รายงานแจ ง
เพื่อทราบ เนื้อหาในรายงานเปนการแจงใหคณะกรรมการฯ ทราบถึงผลงานที่ที่ปรึกษาไดดําเนินการในแตละ
ดานในงวดงานนั้น ๆ รวมทั้งแจงปญหา อุปสรรค และความเห็นในการแกไขปญหาอุปสรรคของการดําเนินงาน
และสรุ ป ความก า วหน า ของกิ จ กรรมของผู เ ชี่ ย วชาญแต ล ะราย คณะกรรมการดู แ ลกํ า กั บ งานที่ ป รึ ก ษา
และคณะกรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ ในงานจ า งที่ ป รึ ก ษา จะพิ จ ารณาปริ ม าณงานและคุ ณ ภาพงานว า มี
ความเหมาะสม สมควรจายคาจางใหแกที่ปรึกษาหรือไม สวนขอคิดเห็นรวมทั้งการแกไขตาง ๆ ใหดําเนินการ
ในรายงานฉบับถัดไป
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4. รายงานฉบับกลาง
รายงานฉบับกลางเปนรายงานหลักที่มีความสําคัญ เนื้อหาในรายงานเปนรายละเอียดของงาน
ที่ ได ดํ า เนิ น การมาทั้ ง หมด โดยนํ า เสนอแนวทางเลื อ กของการพั ฒ นาแหล ง น้ํ า และสามารถได ข อ สรุ ป
แนวทางเลือกในรายงานฉบับนี้และนําเสนอโครงการ/กลุมโครงการที่ไดจัดลําดับความสําคัญ เนื่องจากรายงาน
ฉบั บ นี้ มี เนื้ อ หามาก สามารถนํ า ไปใช งานได ในระดั บ หนึ่ ง และเป น ผลงานในการเงิน เงิน งวดใหญ ดั งนั้ น
การตรวจรับงานนอกจากจะตองตรวจสอบทั้งปริมาณงานและคุณภาพงานแลงยังตองแกไขขอบกพรองตาง ๆ
ใหสมบูรณกอนจึงจะจัดพิมพรายงาน และเบิกเงินได
5. รางรายงานฉบับสุดทาย
รางรายงานฉบับสุดทายจะตองมีเนื้อหาครบพรอมปดโครงการได คณะกรรมการดูแลกํากับ
งานที่ปรึกษา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางที่ปรึกษา มีหนาที่ตรวจสอบผลงานทั้งหมดใหเปนไป
ตามสัญ ญา และมีคุณ ภาพดี การให ขอคิดเห็น ตาง ๆ สําหรับ รายงานฉบับนี้ควรพิจารณาโดยรอบคอบและ
สมบูรณ ในคราวเดียว เวนแตในกรณีที่ผลงานของที่ปรึกษายังไมมีคุณภาพเพียงพอ จนไมสามารถใหขอคิดเห็น
ที่สมบูรณได ในกรณีดังกลาวคณะกรรมการดูแลกํากับฯ อาจพิจารณาไมรับรางรายงาน
6. รายงานฉบับสุดทาย
รายงานฉบับสุดทายเปนรายงานที่แกไขจากรางรายงานฉบับสุดทาย คณะกรรมการดูแลกํากับ
งานที่ปรึกษา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางที่ปรึกษา ควรพิจารณาวาที่ปรึกษาไดแกไขรายงาน
ตามที่ ค ณะกรรมการดู แ ลกํ า กั บ งานที่ ป รึ ก ษา และคณะกรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ ใ นงานจ า งที่ ป รึ ก ษา
ได ให ข อคิ ด เห็ น ไว ค รบถ ว นแล ว หรื อไม และตรวจสอบผลงานที่ ที่ ป รึ กษาจะต องส งมอบต อกรมฯ ทั้ งหมด
โดยรอบคอบอีกครั้งหนึ่ง ในสวนของที่ปรึกษานอกจากการปรับปรุงรายงานตามขอคิดเห็นของคณะกรรมการ
ดูแลกํากับ งานที่ปรึกษา และคณะกรรมการตรวจรับพั สดุในงานจางที่ปรึกษา แลว ควรทํารายงานสรุปการ
ปรับปรุงรายงานดวยเนื้อหาในเอกสารนี้เปนการสรุปขอคิดเห็นของคณะกรรมการดูแลกํากับงานที่ปรึกษา และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางที่ปรึกษา และสรุปการแกไขรายงานตามขอคิดเห็นนั้น
7. การประชุม
เมื่ อ ที่ ป รึ ก ษาได ส งรายงานตามงวดงานแล ว ฝ า ยเลขาฯ จะดํ า เนิ น การให มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการดูแลกํากับงานที่ปรึกษา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางที่ปรึกษา ฯ เพื่อพิจารณา
รายงานดังกลาว โดยดําเนินการ ดังนี้
1. ฝ ายเลขาฯ ตรวจสอบรายงานฯ ในเบื้ อ งต น ว าเนื้ อ หาหลั ก ถูก ต อ งตามสั ญ ญาหรือ ไม
หากเนื้อหาหลักไมถูกตองตามสัญญาใหฝายเลขาฯ มีหนังสือสงรายงานคืนที่ปรึกษาพรอมเหตุผล หากเนื้อหา
หลั ก ถู ก ต อ งตามสั ญ ญาให ฝ า ยเลขาฯ มี ห นั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม พร อ มนํ า ส ง รายงานของที่ ป รึ ก ษาให แ ก
คณะกรรมการดูแลกํากับงานที่ปรึกษา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางที่ปรึกษา ภายในระยะเวลา
3 วั น ทํ า การ นั บ จากวั น ที่ ได รั บ รายงานฯ การกํ า หนดวั น ประชุ ม ให ฝ ายเลขาฯ ประสานกั บ ประธานฯ
เพื่อกํ าหนดวั น ประชุ มภายใน 10 วัน ทํ าการ นั บ จากวัน ที่ ไดรับ รายงานฯ โดยมีร ะเบีย บวาระการประชุม
ประกอบดวย 5 ระเบียบวาระ ใชเปนมาตรฐานดังนี้
วาระที่ 1 ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่....../........... ลงวันที่.............................................
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ 4 เพื่อพิจารณา
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
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2. ก อนการประชุม 1 วัน ใหฝายเลขาฯ ตรวจองคป ระชุ มโดยโทรศั พท ถาม และสง SMS
แจงเตือนคณะกรรมการดูแลกํากับงานที่ปรึกษา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางที่ปรึกษา ทุกทาน
วาองคประชุมครบหรือไม
3. ฝ า ยเลขาฯ รวบรวมข อ คิ ด เห็ น จากคณะกรรมการดู แ ลกํ า กั บ งานที่ ป รึ ก ษา และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางที่ปรึกษา และรายงานตอประธานลวงหนาอยางนอย 1 วัน เพื่อกําหนด
ประเด็นหลักการประชุม
4. การประชุมจะตองมีคณะกรรมการดูแลกํากับงานที่ปรึกษา และคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุในงานจางที่ปรึกษา เขารวมประชุมครบองคประชุม คือ กึ่งหนึ่งของคณะกรรมการดูแลกํากับงานที่ปรึกษา
และคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุในงานจางที่ปรึกษา ทั้ งหมด หากองคป ระชุมไมครบให ถือเปน การประชุ ม
กลุมยอย ผลจากการประชุมจะตองมีขอสรุปในประเด็นสําคัญคือ ผลงานของที่ปรึกษาเปนไปตามแผนหรือไม
ปริมาณงานและคุณภาพงานเปนไปตามสัญญา และมาตรฐานหรือไม คณะกรรมการดูแลกํากับงานที่ปรึกษา
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางที่ปรึกษา มีมติรับรองรายงาน/ผลงานของที่ปรึกษาหรือไม “โดยมติ
ที่ประชุมเปนกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการดูแลกํากับงานที่ปรึกษา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางที่
ปรึกษา ทั้งหมด” หากกรรมการทานใดมีขอคิดเห็น/เสนอแนะเพิ่มเติม ใหสงขอคิดเห็นมาที่ฝายเลขาฯ ภายใน
3 วันทําการนับจากวันประชุมฯ เพื่อฝายเลขาฯ พิจารณาและแจงที่ปรึกษาตอไป
5. การประชุ ม พิ จ ารณารายงานหากคณ ะกรรมการดู แ ลกํ า กั บ งานที่ ป รึ ก ษา และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางที่ปรึกษา ไมสามารถเขารวมประชุมไดขอใหสงขอคิดเห็นใหฝายเลขาฯ
ทราบเพื่อประกอบการประชุม อาจสงกอนวันประชุมหรือวันประชุมก็ได
6. การประชุ มพิ จารณารายงานฉบั บสํ าคั ญ ซึ่ งได แก รายงานเริ่ มงาน, รายงานฉบั บกลาง,
รางรายงานฉบับสุดทายและรายงานฉบับสุดทาย ใหนับองคประชุมของที่ปรึกษาดวย “โดยบุคลากรหลักตาม
สั ญ ญาต องเข ารวมประชุ มอยา งน อยกึ่งหนึ่ งของบุค ลากรหลักทั้งหมด” ผู จั ด การโครงการตองนํ าเสนอ
ภาพรวมของการศึกษาดวยตนเอง ผูเชี่ยวชาญและบุคลากรหลักตองนําเสนอผลการศึกษาที่สําคัญดวยตัวเอง
หากไมสามารถประชุมไดใหแจงเหตุผลเปนลายลักษณอักษรตอประธานคณะกรรมการดูแลกํากับงานที่ปรึกษา
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางที่ปรึกษา และใหนับผูแทนเปนองคประชุมดวย
7. ภายหลังจากการประชุมฝายเลขาฯ จะประสานกับที่ปรึกษาเพื่อจัดรายงานการประชุม
และเรื่องสืบเนื่องที่ยังไมลงนาม เสนอตอคณะกรรมการดูแลกํากับงานที่ปรึกษา และคณะกรรมการตรวจรับ
พั ส ดุ ใ นงานจ า งที่ ป รึ ก ษา ภายในเวลา 5 วั น ทํ า การ นั บ จากวั น ประชุ ม พร อ มแนบแบบฟอร ม เพื่ อ ให
คณะกรรมการดู แ ลกํ า กั บ งานที่ ป รึ ก ษา และคณะกรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ ในงานจ างที่ ป รึ ก ษา พิ จ ารณา
ตรวจสอบและตอบกลั บ ภายใน 5 วันทํ าการ นั บจากวันที่ ได รับรายงานการประชุ ม ทั้งนี้ ขอให ระบุ วันที่ ส ง
ขอคิ ดเห็ นมายั งฝ ายเลขาฯ ดวยหากฝ ายเลขาฯ ไมไดรับ การตอบกลับ ถือวาคณะกรรมการดู แลกํากั บ งานที่
ปรึกษา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางที่ปรึกษา ไมมีขอแกไขรายงานการประชุม
8. การเบิกเงิน
หลังจากที่คณะกรรมการดูแลกํากับงานที่ปรึกษา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจาง
ที่ปรึกษา ไดพิจารณารายงานของที่ปรึกษาฯ และมีมติรับรองผลการดําเนินงานของที่ปรึกษาแลว ที่ปรึกษาจะ
เสนอใบแจงหนี้มายังฝายเลขาฯ และฝายเลขาฯ จะดําเนินการจัดทําเอกสารประกอบการเบิกจาย พรอมแนบ
รายงานการประชุมที่ระบุมติประชุมของคณะกรรมการดูแลกํากับงานที่ปรึกษา และคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุในงานจางที่ปรึกษา ใหคณะกรรมการตรวจรับฯ เพื่อดําเนินการขออนุมัติการเบิกจายตอไป
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9. การเปลี่ยนแปลงแกไขสัญญา
ในระหวางการดําเนินการโครงการอาจมีความจําเปนตองปรับแปรสัญญาในบางเรื่อง เพื่อให
การดําเนินการดําเนินงานเปนประโยชนตอโครงการมากที่สุด
โดยทั่วไปสาเหตุที่จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงแกไขสัญญา ไดแก
1. ขอบเขตการดําเนินงาน
2. กําหนดการใชบุคลากร (Manning Schedules)
3. แผนการดําเนินงาน
4. การเปลี่ยนตัวบุคลากร
5. การเปลี่ยนแปลงปริมาณแรงงานเชน ขอเพิ่มปริมาณแรงงานสําหรับบุคลากรบางคน
6. การจัดซื้อวัสดุและอุปกรณเพิ่มเติมหรือขอแกไขรายการ
7. การตออายุสัญญา
อยางไรก็ตาม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาของทางราชการในทางปฏิบัติมีขั้นตอนมาก
และเปนอุปสรรคในการดําเนินงาน ดังนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอย (อาทิ ในประเด็น 1 - 3) จะไม
ดําเนินแกไขสัญญา แตใหนําเสนอคณะกรรมการดูแลกํากับฯ เพื่อขอความเห็นชอบและบันทึกเปนหลักฐานไว
ในรายงานการประชุม การเปลี่ยนแปลงแกไขสัญญาจะดําเนินการในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญ เชน
การตออายุสัญญาเปนตน
เหตุผลที่มักใชประกอบการเปลี่ยนแปลงแกไขสัญญา ไดแก
1. มีขอมูลมากขึ้น ซึ่งมีผลตอกรอบแนวคิดของโครงการ หรือแผนการดําเนินงาน ปริมาณ
แรงงาน สําหรับผูเชี่ยวชาญบางดาน
2. งบดําเนินงานไมเพียงพอ หรือความตองการใชงบที่เหลือ เพื่อเพิ่มปริมาณงาน
3. ความจําเปนที่ตองลดหรือขยายขอบเขตของการดําเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงแกไขสัญญา อาจถูริเริ่มหนวยงานหรือที่ปรึกษาก็ได แตทั้งสองฝายจะตอง
เห็นพองตองกันในเหตุผลหรือความจําเปนในการเปลี่ยนแปลงแกไขสัญญา
ที่ ป รึกษาจะทํ าหนั งสื อถึงคณะกรรมการดูแลกํากับ ฯ เพื่ อขอปรับ แปรสัญ ญา โดยหนังสือ
ดังกลาวจะตองใหเหตุผลหรือความจําเปนในการเปลี่ยนแปลงแกไขสัญญา และจัดทําโครงรางคาใชจายใหม
เปรียบเทียบกับโครงรางคาใชจายเดิมในสัญญาจางฯ
คณะกรรมการดูแลกํากับงานที่ปรึกษา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางที่ปรึกษา
จะพิจารณาทบทวนหนังสือดังกลาว หากเห็นดวยจะแจงใหคณะกรรมดูแลกํากับฯ ตรวจรับงานทราบเพื่อขอ
ความเห็นชอบในการปรับแปรสัญญาดังกลาวตามขอเสนอของที่ปรึกษากอนเสนอกรมอนุมัติตอไป
10. การปดโครงการ
เมื่อที่ปรึกษาดําเนินงานแลวเสร็จในทุกขั้นตอน ที่ปรึกษาจะมีหนังสือแจงมายังคณะกรรมการ
ดู แลกํ า กั บ งานที่ ป รึ กษา และคณะกรรมการตรวจรับ พั ส ดุ ในงานจางที่ ป รึกษา ผานฝายเลขา สรุป ผลการ
ดําเนินงาน พรอมแสดงหลักฐานการสงมอบงานตามสัญญาและขอปดโครงการ โดยการแจงปดโครงการนี้ถือ
เปนวิธีปฏิบัติซึ่งควรดําเนินการใหแลวเสร็จและเสนอภายในอายุสัญญา
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11. เรื่องอื่น ๆ

1. การประชุมนัดแรกควรใหมีการแบงหนาที่ใหคณะกรรมการดูแลกํากับงานที่ปรึกษา และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางที่ปรึกษา รับผิดชอบตามความเหมาะสมใหชัดเจน
2. หากมีการประชุมผูบริหารกรมชลประทาน คณะกรรมการดูแลกํากับงานที่ปรึกษา และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางที่ปรึกษา จะเปนผูนําเสนอผูบริหารกรมฯ
3. เลขาฯ ต อ งตรวจสอบป ญ หาอุ ป สรรคตลอดเวลาและเร ง แก ไข เช น ป ญ หาการขอ
อนุกรรมการเขาวิจัยกับกรมอุทยานสัตวปาและพันธุพืช และปญหามวลชนไมยอมรับโครงการ
4. การออกหนังสือแจงเตือนระยะเวลาสงมอบงาน.
- แจงเตือนลวงหนา 7 วัน กอนสงมอบรายงาน ลงนามโดยฝายเลขาฯ
- แจงเรงรัดงานหลังเกินกําหนด 7 วัน ลงนามโดยฝายเลขาฯ
- แจงเรงรัดงานหลังเกินกําหนด 15 วัน ลงนามโดยประธานคณะกรรมการดูแลกํากับฯ
- แจงเรงรัดงานหลังเกิน กํ าหนด 30 วัน ลงนามโดยประธานคณะกรรมการดู แล
กํากับฯ และเสนอกรมเพื่อทราบ
5. การประชุ ม ระดั บ จั งหวัดที่ มีผู ราชการจังหวัดหรือ ผูแทนเปน ประธาน เชน ปฐมนิ เทศ
โครงการ, ปจฉิมนิเทศโครงการ ใหกรมฯ เปนผูลงนามเชิญ
6. หากที่ ป รึกษาออกสํ า รวจภาคสนามใหเลขาฯ แจงให สชป. และโครงการชลประทาน
จังหวัดในพื้นที่ทราบทุกครั้ง และใหคณะกรรมการดูแลกํากับฯ ที่เกี่ยวของหรือฝายเลขาฯ รวมออกสนามกับที่
ปรึกษาด วย การเบิ กจายของคณะกรรมการดูแลกํากับ ฯ ใหฝ ายเลขาฯ ตรวจสอบเงื่อนไขกับ สํานักบริห าร
โครงการเปนครั้ง ๆ ไป
7. เมื่อที่ ปรึกษาออกสํารวจภาคสนามแลว ใหที่ปรึกษาสงผลสํารวจใหคณะกรรมการดูแล
กํากับฯ ตรวจสอบเพื่อเห็นชอบผลการสํารวจเสียกอนจึงจะใหที่ปรึกษาเบิกเงินสวนที่เบิกคืนได
8. ฝายเลขาฯ แจงใหที่ปรึกษาทําเว็บไซดโครงการที่ดําเนินการโดยใหเชื่อมขอมูลกับ Web
สํานัก เพื่อทราบความเคลื่อนไหวหรือขอมูลที่เปนประโยชน อนึ่งคณะกรรมการดูแลกํากับฯ หรือผูสนใจทั่วไป
สามารถเปดเว็บไซดสํานักบริหารโครงการและเขาดูขอมูลที่กําลังศึกษาได
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8. เอกสารอางอิง
8.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
8.2 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
9. แบบฟอรมที่ใช
รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวกที่แนบ
9.1 แบบการวัดลําดับความเพียงพอคลอบคลุมของรายการขอมูลในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
9.2 บันทึกขอความ เรื่อง ขอแจงวันเริ่มปฏิบัติงาน โครงการ....
9.3 บันทึกขอความ เรื่อง ขอสงรายงาน.....โครงการ....
9.4 บันทึกขอความ เรื่อง ขอเชิญประชุมครั้งที่.....โครงการ....
9.5 ระเบียบวาระการประชุม
9.6 บันทึกขอความ เรื่อง ขอสั่งบันทึกการประชุมครั้งที่.....โครงการ....
9.7 รายงานการประชุม
9.8 ใบแจงผลการพิจารณาบันทึกการประชุมครั้งที่.....
9.9 บันทึกขอความ เรื่อง การจัดการประชุมปฐมนิเทศโครงการ โครงการ….
9.10 บันทึกขอความ เรื่อง ขออนุมัติจัดประชุม
9.11 บันทึกขอความ เรื่อง ขอเชิญประชุมพิจารณารางรายงานแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIMP) โครงการ.....
9.12 บันทึกขอความ เรื่อง ขอเชิญเขารวมพิจารณาการประชุมสรุปผลรายงาน โครงการ.....
9.13 บันทึกขอความ เรื่อง ขออนุมัติจัดประชุมปจฉิมนิเทศ โครงการ....
9.14 แบบตอบรับการเขารวมประชุม
9.15 บันทึกขอความ เรื่อง ขออนุมัติเบิกคาจางลวงหนา โครงการ.....
9.16 บันทึกขอความ เรื่อง ขอเบิกคาจางที่ปรึกษางวดที่.....โครงการ.....
9.17 บันทึกขอความ เรื่อง ขอเบิกคาจางที่ปรึกษาสวนที่เบิกคืนไดครั้งที่.....โครงการ.....
9.18 บันทึกขอความ เรื่อง ขอรับคืนเงินค้ําประกันผลงาน.....โครงการ.....
9.19 บันทึกขอความ เรื่อง ขอความอนุเคราะหรับคืนหนังสือค้ําประกัน (หลักประกันการรับเงินคาจาง
ลวงหนา) โครงการ.....
9.20 บันทึกขอความ เรื่อง ขอปดโครงการ โครงการ.....
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ภาคผนวก ก
สรุปสาระสําคัญจากมาตรฐานการศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาลุมน้ํา
และวางแผนโครงการพัฒนาแหลงน้ํา

๒๕

การศึกษาแผนพัฒนาลุมน้ํา (Comprehensive study)
เพื่อใหการศึกษาแผนพัฒนาลุมน้ําเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาลุมน้ํา
และโครงการพัฒนาแหลงน้ํา ของสํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน แนวทางในการศึกษาอยางนอย
ประกอบดวยหัวขอ และระดับของการศึกษาดังนี้
มาตรฐานการศึกษาแผนพัฒนาลุมน้ํา (Comprehensive Study)

๒๖

มาตรฐานการศึกษาแผนพัฒนาลุมน้ํา (Comprehensive Study)

การศึกษาการจัดทํารายงานความเหมาะสม (Feasibility report)
เพื่ อ ให ก ารศึ ก ษาความเหมาะสมโครงการพั ฒ นาแหล งน้ํ าเป น ไปตามมาตรฐานการศึ ก ษา
เพื่อวางแผนพัฒนาลุมน้ํา และโครงการพัฒนาแหลงน้ํา ของสํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน แนวทางใน
การศึกษาอยางนอยประกอบดวยหัวขอ และระดับของการศึกษาดังนี้
มาตรฐานการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study)

๒๗

๒๘

๒๙

มาตรฐานการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study)

มาตรฐานการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study)

๓๐

การศึกษาการจัดทํารายงานวางโครงการ (Pre-Feasibility report)
เพื่ อ ให ก ารศึ ก ษารายงานวางโครงการพั ฒ นาแหล ง น้ํ า เป น ไปตามมาตรฐานการศึ ก ษา
เพื่อวางแผนพัฒนาลุมน้ํา และโครงการพัฒนาแหลงน้ํา ของสํานักบริหารโครงการ กรมชลประทานแนวทางใน
การศึกษาอยางนอยประกอบดวยหัวขอ และระดับของการศึกษาดังนี้
มาตรฐานการศึกษาวางโครงการ (Pre-Feasibility report)

๓๑

มาตรฐานการศึกษาวางโครงการ (Pre-Feasibility report)

๓๒

มาตรฐานการศึกษาวางโครงการ (Pre-Feasibility report)

๓๓

ภาคผนวก ข
รายละเอียดการควบคุมงานจางที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจสังคม
และเศรษฐศาสตรโครงการ

๓๔

รายละเอียดการควบคุมงานจางที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจสังคมและเศรษฐศาสตรโครงการ

๓๕

รายละเอียดการควบคุมงานจางที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจสังคมและเศรษฐศาสตรโครงการ

๓๖

รายละเอียดการควบคุมงานจางที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจสังคมและเศรษฐศาสตรโครงการ
หัวขอ

ขอมูลรายงานการศึกษาที่ควรจะตองมี
- การประกอบอาชีพหลัก/อาชีพเสริม
- ดินและการใชประโยชนที่ดิน ควรศึกษาขอมูลจากแผนที่
Agri-map รวมดวย
- การใชประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ควรศึกษาขอมูล
ยอนหลังประมาณ 3-5 ป และศึกษาขอมูลจากแผนที่ Agrimap)
- การประกอบอาชีพ ในฟารม/นอกฟารม และอื่น ๆ
- การใชแรงงานและผลตอบแทนที่ไดรับ
- ขนาดของฟารม/พื้นที่เพาะปลูก
พื้นที่ปลูก ฤดูฝน/แลง/ตลอดป
ประสิทธิภาพการใชที่ดิน ฤดูฝน/แลง/ตลอดป
การใชปจจัยการผลิตในการเพาะปลูกพืช
- เมล็ดพันธ
- ปุยทุกชนิด
- สารเคมี
- การใชเครื่องทุนแรง (เครื่องจักร...)
- การใชแรงงานคน (ตนเอง/จาง/...)
- ความตองการใชแรงงานในการปลูกพืชทุกพืช
- การจางและอัตราคาจาง
- การดูแลงานฟารมและแหลงน้ําที่ใช
- พื้นที่เก็บเกี่ยว
- ตนทุน – ผลผลิตทุกพืช
- ผลผลิตเฉลี่ยตอพื้นที่ปลูก/พื้นที่เก็บเกี่ยวทุกพืช
- เปรียบเทียบขอมูลผลผลิตที่ไดกับขอมูลระดับตําบล อําเภอ
หรือจังหวัด และระดับภาคหรือประเทศ

๓๗

๓๘

รายละเอียดการควบคุมงานจางที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจสังคมและเศรษฐศาสตรโครงการ

๓๙

รายละเอียดการควบคุมงานจางที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจสังคมและเศรษฐศาสตรโครงการ

๔๐

รายละเอียดการควบคุมงานจางที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจสังคมและเศรษฐศาสตรโครงการ

๔๑

รายละเอียดการควบคุมงานจางที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจสังคมและเศรษฐศาสตรโครงการ

๔๒

รายละเอียดการควบคุมงานจางที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจสังคมและเศรษฐศาสตรโครงการ

๔๓

รายละเอียดการควบคุมงานจางที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจสังคมและเศรษฐศาสตรโครงการ

๔๔

ภาคผนวก ค
สาระเบื้องตนในการกํากับดูแลงานที่ปรึกษาดานวิชาการ
กรณีศึกษาวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) โครงการพัฒนาแหลงน้ํา

๔๕

สาระเบื้องตนในการกํากับดูแลงานที่ปรึกษาดานวิชาการ
กรณีศึกษาวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) โครงการพัฒนาแหลงน้ํา
นายศักดิ์พินิต ผดุงกิจ
1. คุณลักษณะของผูมีบทบาทที่จะเปนคณะกรรมการกํากับฯ งานดานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ในการกํากับงานที่ปรึกษาทางวิชาการ เปนการพิจารณาผลงานของที่ปรึกษาใหเปนไปตาม
กรอบงานที่กรมไดกําหนดไว (TOR) ดังนี้ เพื่อชวยใหผลงานที่ไดรับในแตละงวดงานเกิดประโยชนสูงสุด แมจะ
เป น การยากเพราะลั กษณะเฉพาะของงานและโครงสราง สถานที่ ต างกั น แตอย างนอยผู ที่ พิจ ารณาควรมี
คุณลักษณะหลัก ๆ ดังนี้
1.1 ความรอบรู ตองมีความรู ความเขาใจอยางลึกซึ้งในสาขาที่ตนเองถนัดและตองเขาใจใน
ศาสตรอื่นที่เกี่ยวของ พอที่จะนํามาบูรณาการวินิจฉัยผลงานได เชน วิศวกรรม ตองเขาใจงานดานสิ่งแวดลอม
เศรษฐศาสตร ตามสมควร
1.2 มีการตัดสินใจที่สมเหตุสมผล การถูกเลือกใหเปนผูดูแลกํากับงานที่ปรึกษาดานวิชาการ
ตองมีการตรวจสอบดานขอมูลผลงานของที่ปรึกษา ใหเกิดความเหมาะสมและเขาสูกระบวนการรับรองงานใน
แตละชวง การตัดสินใจคงไมยืนยันความคิดของตนเปนหลักเพียงคนเดียว ตองคํานึงถึงความสมเหตุสมผลของ
กรรมการทานอื่น และขอชี้แจงของที่ปรึกษาดวย
1.3 มีสามัญสํานึก ตองมีความเที่ยงธรรมและสามารถยืดหยุนตามเหตุผลและความจริงตาม
สมควร ทีนี้ผลงานที่ไดผานการพิจารณาตองถูกนําไปดําเนินการตอไป หากเกิดการผิดพลาดเบี่ยงเบนหรือปด
กั้นเกินไป อาจทําใหงานไมสามารถเดินไปได แตทั้งนี้ ตองคํานึงเสมอวา การมาเปนคณะกรรมการกํากับนั้นทํา
อะไร เพื่ออะไร ผลที่ไดควรเปนอยางไร และตอไปตองทําอะไร
1.4 มีกระบวนการในการคิดอยางมีเหตุผล การกํากับงานดานวิชาการงานที่ปรึกษาเปน
การพิจารณาดูแลผลงานทางวิชาการที่เปนแหตุ เปนผล รวมทั้ง มีความตอเนื่องตามงวดงานที่เปนไปตามกระบวนการของ
TOR ดังนั้น หลักการคิดวิเคราะหตองเปนขั้นตอน ตั้งแตเริ่มตนวาถึงชวงใดของสัญญาผลงานทางวิชาการของที่
ปรึกษาควรเปนเชนไร ใชหรือไมใช อยางไร และใหมีกระบวนการคิดเปนขั้น เปนตอน จนถึงชวงสุดทายของ
ผลงาน ซึ่งจะเปนผลสัมฤทธิ์ก็ตองสรุปรวมยอดในกระบวนการทั้งหมดวาตอบเสนอตอเปาหมายหรือไม ดังนั้น
บุคคลผูเปนกรรมการกํากับงานดานสิ่งแวดลอมที่ดีนั้น ควรมีความสามารถทั่วไป ดังนี้
• พั ฒ นาและประยุ ก ต ความเข า ใจในสหสาขาวิ ช าทั้ ง วิ ศ วกรรม วิ ท ยาศาสตร
สังคมศาสตร เศรษฐศาสตร ในการจํ าแนกประเด็น ที่อาจเกี่ย วของ และสรางเสริมความเขาใจในประเด็ น
วิ ช าการที่ สํ า คั ญ ที่ แ ท จ ริ ง (True importance) รวมทั้ ง ความสํ าคั ญ ต อ เนื่ อ ง (Relative importance) ใน
ประเด็นเหลานั้น

๔๖

• พัฒนาและบูรณาการกับองคคณะกรรมการกํากับงานดานวิชาการดานสิ่งแวดลอมที่
ประกอบดวย ผูรอบรูในหลายสาขาวิชา รวมทั้งบุคลากรหรือแหลงขอมูลอื่นที่เกี่ยวของเพื่อสามารถเรียกเสริม
ในบางเรื่องที่ขาดหายไปหรือเติมใหครบถวน
• พั ฒ นาและบู ร ณาการกับ ผูทํ าการศึกษา ไมวาจะเปน สถาบัน หรือบริษั ทที่รับ งาน
ตลอดจนผูเชี่ยวชาญเฉพาะด านที่ศึกษา ที่ตองทํ าใหเกิดการสื่อสารกัน ไดในระหวางดําเนิ นการศึกษาทั้งใน
รูปแบบเปนทางการผานฝายเลขาฯ หรือไมเปนทางการโดยตรง
• พัฒนาและดําเนินการ ดานการเจรจาตอรอง ในประเด็นที่มีความเห็นไมตรงกันทั้งใน
องคคณะกรรมการกํากับและที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่ศึกษา อันเปนการชวยใหเกิดการพัฒ นา
ตัดสินใจตอผลงานไดงายขึ้น
•
2. การเตรียมตัวของผูมีบทบาทเปนคณะกรรมการกํากับฯ
2.1 ตองทําความเขาใจในบริบทของงานศึกษาดานสิ่งแวดลอมตามสมควร
2.2 ตองเขาใจความหมายแนวทางนโยบาย สถานะสถาบัน องคการทางสังคมที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาโครงการและงานสิ่งแวดลอม
2.3 พัฒนาความเขาใจความเกี่ยวพันอยางกวาง ๆ เกี่ยวกับคุณลักษณะทางกายภาพ เชน ภูมิ
ประเทศ ธรณีวิทยา ภูมิอากาศ ลักษณะและคุณภาพสิ่งแวดลอม รูปแบบการพัฒนา ลักษณะเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนาธรรมในพื้นที่
2.4 ในระหวางการกํากับงานตองสามารถทําความเขาใจเพื่อจําแนกความตองการ เปาหมาย
และกระบวนการหรือกิจกรรมในพื้นที่ของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder groups)
2.5 ตองคาดการณและประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพของผูศึกษา (ที่ปรึกษา) ที่รับงาน
ตั้งแตเริ่มตน และในระหวางศึกษา เพื่ อสามารถปรับกระบวนการกํากับงานได ถูกตอง เชน ที่ ปรึกษาที่เป น
เอกชน และที่ปรึกษาที่เปนสถาบันการศึกษา มีวิธีการดําเนินงานที่ตางกัน หรือที่ปรึกษาที่ทํางานเปนกลุม และ
ที่ปรึกษาจําเปนตองปรับวิธีการกํากับใหกระชับขึ้น
2.6 ควรมีการจดบันทึกเฉพาะตัวของผูเปนคณะกรรมการกํากับ เนื่องจากการกํากับงานใช
เวลายาวนานตอเนื่อง 1 - 2 ป รวมทั้งคณะกรรมการแตละทานจะเปนผูที่มีความรู ความชํานาญในสายงาน
และมีงานกํากับงานที่ปรึกษาหลายโครงการ เรื่องนี้เปนเรื่องจําเปน เพื่อไมสับสนและสามารถเรียงลําดับงานได
ถูกตอง และสามารถเทียบเคียงกับบันทึกการประชุมหรือขอมูลจากฝายเลขานุการกํากับได
3. หลักปฏิบัติเบื้องตนในการพิจารณากํากับงานในภาพรวม
การศึ ก ษาวิ เ คราะห ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม (EIA) เป น การศึ ก ษาด ว ยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร และสังคมศาสตร ควบคูกันไปเนื้อหามีความหลากหลายและมากสาขา แตการศึกษาเปนไปไดใน
รูปแบบบูรณาการกลาวคือ เนื้อหาในแตละเรื่องอาจสอดแทรกอยูในหลายๆสวน รวมทั้งการประเมินผลกระทบ

๔๗

ก็มีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องทับซอน ดังนั้น ผูพิจารณาผลงานหรือคณะกรรมการกํากับดูแลงานที่ปรึกษาควร
ปฏิบัติตอการพิจารณารายการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมในภาพรวม ดังนี้
- ทบทวนสารบั ญ หรื อบทสรุป ใหเป น พื้ น ฐานของความเขาใจงานที่ ศึกษาที่ไดสงมอบให
คณะกรรมการพิจารณา
- อานเอกสารทั้ งหมดอยางคราวๆ หรือหลายๆครั้ง (ทั้ งนี้ ขึ้น อยูกับเวลาที่ มีอยู) เพื่อใหได
ขอมูลในการจับประเด็นหลักๆที่สําคัญ เตรียมหาเหตุผลเบื้องตน
- จดบัน ทึ ก นัยสํ าคั ญ หรือประเด็ นสาระที่ควรตองมีการอภิ ปรายหารือ รวมทั้ งเตรียมตั้ ง
คําถามที่พบเห็นในรายงานฯ
- ตองพิจารณาขั้นตอนหรือองคประกอบของรายงาน หรือผลงานที่สงมอบ เชน การกําหนด
เปาหมายแนวทางเลือกขอมูลสภาพแวดลอมทั่วไป การประเมินผลการกําหนดแนวทางแกไข ทั้งนี้แลวแตวา
ผลงานการศึกษาอยูชวงใดของกรอบการดําเนินการ
- คณะกรรมการฯ หรือผูพิจารณาตองควรเลือกใชเครื่องมือในการเช็คขอมูล (Check list) ให
เหมาะสม
- เมื่อพิจารณาผลงาน ตองทบทวนเหตุผลและความสอดคลองกันของเอกสาร
- ใชวิธีการทํางานอยางมีระบบเพื่อใหสามารถระบุป ระเด็นที่มีความไมชัดเจน หรือสวนที่
ละเลยไมไดนําเสนอ
- การปรั บ เปลี่ ย นมุ ม มองตามความถนั ด และความเชี่ ย วชาญของผู พิ จ ารณา หรื อ คณะ
กรรมการฯแตละทานในสาระที่เปนประเด็นเดียวกัน เพื่อใหเกิดประเด็นนาสนใจ หรือทําใหเกิดผลกระทบขึ้น
- ผูพิจารณาตองรูจักคนควาหาเอกสารวิชาการหรือรายงานอื่นๆ ที่มีลักษณะใกลเคียงกันหรือ
มีสาระที่ควรนําประเด็นมาประกอบการพิจารณา เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองตรงประเด็น
4. เทคนิ ค ขั้ น ต น ในกระบวนการพิ จ ารณาและดูแลกํา กับ กับ งานที่ ป รึก ษาดา นวิชาการของการศึก ษา
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
4.1 ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่นําไปสูกระบวนการตัดสินใจ
คําถามที่พบบอย ซึ่งเมื่อศึกษาวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมแลว จะตองตอบโจทยและ
ประเมินผล เมื่อไดศึกษาวางแผนโครงการเพื่อนําไปสูการพัฒนาโครงการ เชน
 วัตถุประสงค เปาหมายของโครงการ หากไดดําเนินการแลวตอบสนองอะไร ทําไม ใคร
 โครงการหากมีขั้นแลว คาดวากอใหเกิดผลกระทบและการสูญเสียเกินเกณฑกําหนดที่
สามารถรองรับไดในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่จําเปนตอชีวิต หรืออื่นๆ ที่มีคาหรือทดแทนไมได
หรือไมอยางไร
 โครงการกอใหเกิดการเรงใชทรัพยากร สิ่งแวดลอมที่ขาดแคลนทั้งทางตรงและทางออม
เพื่อหวังผลทางเศรษฐกิจระยะสั้นมากกวาระยะยาวหรือไม อยางไร
 โครงการมีแนวโนมใหเกิดการขยายตัวและการอพยพเคลื่อนที่อยางไมพึงประสงคจาก
ชุมชนที่ดอยกวาหรือไม อยางไร
 โครงการมี แนวโนมที่อาจกอให เกิดการเพิ่ มชองวางทางเศรษฐกิจและสังคม ระหวางผู
ร่ํารวย-ผูดอยโอกาสในชุมชนหรือในภาพรวมหรือไม
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 โครงการอาจกอใหเกิดผลกระทบตอสภาวะทางชีวภาพ (พืช-สัตว-มนุษย) ที่อยูในสภาพ
เสี่ยงตอภาวะสุขภาพเกินกวาเกณฑที่ยอมรับได หรือมีผลกระทบตอถิ่นอาศัยภูมิลําเนา พื้นที่อนุรักษที่กําหนด
ความสําคัญแตเดิมหรือไม เพียงใด
4.2. ในการศึกษาวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการพัฒนาแหลงน้ํา จําเปนตองมีการ
เลือกแนวทางที่เหมาะสมของการดําเนินโครงการ นอกเหนือจากเทคนิคเชิงวิศวกรรม
อยางบูรณาการ

เหตุผลในการชี้วัดทางเลือกที่ตองการ ในเชิงสิ่งแวดลอมเพื่อใหไดแนวทางที่เหมาะสมที่สุด

 ทางเลือกนั้นตองสามารถดําเนินการแลวบรรจุวัตถุประสงค เปาหมาย ความจําเปนของ
โครงการ ที่คาดวาประสบความสําเร็จราบรื่นมากกวาทางเลือกอื่น
 ตองสงผลกระทบใหนอยที่สุด เมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น
 เสี ย ค า ใช จ า ยและช ว งเวลาดํ า เนิ น การน อ ย เมื่ อ เที ย บกั บ การให โ ครงการบรรลุ
วัตถุประสงค
 บรรยากาศและสถานะทางสังคม เศรษฐกิจในพื้นที่ และในภาพรวมของชวงเวลานั้นๆ
 วิธีการจัดการในขณะดําเนินการในแตละภาคสวนของโครงการ ควรตองสอดคลองและมี
ประสิทธิภาพ แลวนําไปสูความสัมฤทธิ์ผลในภาพรวมของโครงการ
 ในบรรดาทางเลือกเพื่อใหเหมาะสมที่สุดอาจทําไดหลายวิธี เชน
- การไมดําเนินการใดๆ เลย
- ดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่แตกตางออกไปหรือปรับเปลี่ยนลักษณะโครงสราง
โครงการ
- ดําเนินการดวยกิจกรรมที่ไมตองใชโครงสรางเชิงวิศวกรรม
- ทางเลือกอื่นๆ
4.3 ในการพิจารณาและกํากับงานการศึกษาวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ผูที่พิจารณา
จําเปนตองเขาใจและสามารถแบงแยกประเภท และตองสามารถสรุปรวมกลุมของผลกระทบใหได ตองวินิจฉัย
ใหไดวาเปนเชนในเบื้องตน สามารถแบงออกไดเปน 4 กลุม ดังนี้
 ผลกระทบขั้นปฐมภูมิ (Primary Impact) เปนผลกระทบโดยตรง และเกิดขึ้นในชวงเวลา
และสถานที่เดียวกันกับการดําเนินกิจกรรมโครงการ เปนสิ่งที่สามารถสังเกตไดโดยทั่วไป หรือสามารถแสดงให
ประจักษเชิงปริมาณและคุณภาพ
 ผลกระทบขั้ น ทุ ติ ย ภูมิ (Secondary Impact) เป น ผลกระทบที่ ตอเนื่ องหลังจากมีการ
ดําเนินกิจกรรมที่อาจเกิดในพื้นที่ดําเนินการ หรือเกิดในสถานที่ตางออกไปจากเดิมที่เริ่มมีผลกระทบ ขึ้นอยูกับ
ปจจัยดานกิจกรรม ชวงเวลา และขีดจํากัดการรองรับ สวนมากเปนผลกระทบโดยออมหรืออาจเปนการชักจูง
เหนี่ยวนําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม
 ผลกระทบสะสม (Accumulative Impact) เปนผลกระทบตอเนื่องจากผลกระทบที่เกิด
เพิ่มขึ้นในสวนอดีตและปจจุบันของการดําเนินกิจกรรมที่ไดวางแผนไวตอทรัพยากรสิ่งแวดลอม รวมกับการถูก
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ซ้ําเติมเขาไปกับการกระทําอื่นๆ ตลอดระยะเวลา ทั้งนี้อาจรวมถึงผลกระทบในอนาคตที่ถูกคาดการณไวอยางมี
เหตุผล เชน ผลกระทบรวมดานคุณภาพน้ําในลําน้ําสายหลัก เปนตน
 ผลกระทบที่ มีนั ย สํ าคัญ (Significant Impact) เป น ผลกระทบที่ ส ามารถเปลี่ย นแปลง
สถานะคุณสมบัติของทรัพยากรสิ่งแวดลอมอยางชัดเจน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับวิถีการเปลี่ยนแปลงหรือมุมมองของ
มนุษยตอการเปลี่ยนแปลงนั้น
จากการจําแนกเบื้องตนของผลกระทบ 4 กลุมขางตน หากคณะกรรมการกํากับฯ หรือผู
พิจ ารณารายงานการวิเคราะห ผลกระทบไม เข าใจ หรือไมสามารถจั ดจําแนกแนวคิด ดานผลกระทบได ก็ไม
สามารถวินิจฉัยผลงานการศึกษาไดตรงประเด็น หรือประสิทธิภาพการพิจารณาอาจไมครบถวนสมบูรณ
4.4 เมื่อคณะกรรมการกํากับฯ หรือผูพิจารณารายงานมีความเขาใจที่แยกแยะผลกระทบที่
คาดวาไดรับจากการดําเนินโครงการแลว ทําใหการตัดสินใจที่ดําเนินโครงการไดตอไปหรือไมก็งายขึ้น และเมื่อ
สามารถตัด สิ น ใจวาดํ าเนิ น โครงการแล ว การที่จะไมใหเกิดผลกระทบในทางใดทางหนึ่งยอมเปน ไปไดยาก
สําหรั บ โครงการขนาดใหญ โดยเฉพาะโครงการพัฒ นาแหลงน้ําที่สงผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต อ
ทรัพยากรสิ่งแวดลอมและมนุษย ทั้งในพื้นที่โครงการและในภาพรวม ดังนั้นการปองกันแกไขลดผลกระทบจึงมี
ความจําเปนอยางมาก และเปนหัวใจของการที่ทําใหโครงการเกิดสัมฤทธิ์ผลอยางมีประสิทธิภาพไดอยางไร
ผูพิจารณารายงานจะตองเขาใจถึงรูปแบบของมาตรการปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (Hierarchy of
Mitigation Measure) ซึ่งสามารถจัดลําดับมาตรการจากมากไปหานอยได ดังนี้
 การหลีกเลี่ยงหรือปองกัน (Avoid or Prevent) โดยการงดเวนหรือชะลอไมดําเนินการ
ใดๆ ตลอดชวงเวลาใดเวลาหนึ่งขึ้นอยูกับผลกระทบและปจจัยชี้นํา
 การจัดการใหเหลือนอยที่สุด (Minimize) โดยจํากัดความรุนแรงของผลกระทบจากการ
พัฒนาโครงการและกิจกรรมที่เกิดขึ้น หรือลดระดับผลกระทบ
 การขจัดและแกไข (Reduce or Eliminate) โดยการปรับปรุง ดูแล บํารุงรักษา ซอมแซม
ของเดิมใหคงสภาพตลอดอายุโครงการ
 การทดแทนและฟ น ฟู ส ภาพใหม ให ส ามารถนํ ากลั บ มาใช ได อี ก (Compensate and
Rehabilitation) โดยใชกิจกรรมอื่น หรือวัสดุที่เทาเทียมกัน ดําเนินการแทนหรือปรับปรุงกระบวนการ แลว
นํามาใชซ้ําในรูปแบบตางๆ ของมาตรการปองกัน แกไข ผลกระทบของโครงการที่อาจเกิดขึ้นในแตละดานแต
ละด านแต ล ะสาขาจะมี แนวทางที่ แ ตกต างกั น ทั้ งด านเทคนิ ค วิ ธี ก าร หรือ รูป แบบ การพิ จ ารณารายงาน
จําเปนต องเขาใจในกระบวนการดําเนิน งานของแต ละดาน และสามารถบูรณาการในภาพรวมได ทั้งดาน
วิธี การ ช ว งเวลา งบประมาณ หน ว ยงานดํ าเนิ น งาน เพราะหากวาการดํ าเนิ น งานเพื่ อป องกั น แก ไข ฟ น ฟู
ผลกระทบสาขาใดสาขาหนึ่ งดํ าเนิ น การไม ได และขาดประสิ ทธิภ าพ อาจสงผลตอมาตรการป องกัน แกไข
โดยรวม บางครั้งอาจทําใหเกิดผลกระทบซ้ําซอนใหมขึ้นมาอีก อันเปนการซ้ําเติมผลกระทบสะสมของเกาที่
แกไขลําบากอยูแลว
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติในการกํากับดูแลงานที่ปรึกษาของคณะกรรมการดูแลกํากับฯ
5.1 เมื่อกรมฯ ลงนามในสัญญาวาจางที่ป รึกษาแลว คณะกรรมการกํากับ ดูแลฯ สัญญา
สําเนากรมฯ ลงนามแจงที่ป รึกษาเพื่อเขาปฏิบั ติงาน (ควรระบุ ให ที่ป รึกษาแจงตอบรับ การปฏิบั ติงานดวย)
ดังกลาว
5.2 คณะกรรมการฯ โดยฝายเลขานุการหรือเจาของผูรับผิดชอบโครงการ จัดประชุมหารือ
คณะกรรมการดูแลกํากับฯ เพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการ เพื่อซักซอมความเขาใจภายในคณะกรรมการฯ
กอน และกําหนดวันใหที่ปรึกษาเขาปฏิบัติงานตามสัญญาภายใน 30 วัน และจัดทําบันทึกใหกรมฯ ลงนามแจง
ที่ปรึกษาเพื่อเขาปฏิบัติงาน (ควรระบุใหที่ปรึกษาแจงตอบรับการปฏิบัติงานดวย)
5.3 เมื่อแจงกําหนดปฏิบตั ิงานที่ปรึกษาและไดรับการตอบแทนแลว ควรจัดใหมีการประชุม
ระหวางคณะกรรมการกํากับฯ และคณะทํางาน (บุคลากรหลัก) เพื่อซักซอมความเขาใจระหวางพหุภาคี รวมทั้ง
รับทราบแนวทางปฏิบัติรวมกัน เชน
 การจัดการเอกสารทางราชการที่ตอ งสงใหกรมฯ หรือคณะกรรมการตองมีการลงทะเบียนรับ-สง
 แนะนําคณะกรรมการกํากับและบุคลากรผูศึกษา เพื่อรูจักกันในเบื้องตน
 หัวหนาคณะทํางานหรือผูรับมอบหมาย ชี้แจง แผนการดําเนินงานเบื้องตนตอที่ประชุม
 ซักซอมวิธีปฏิบัติ กรณีหากเกิดปญหาหรือขอขัดของทางเทคนิค หรือปญหาเหตุสุดวิสัย
ตาง เพื่อวางแนวทางเบื้องตนในการแกไขหรือเฝาระวัง
 หารื อในประเด็ น พิ เศษที่ จํ าเป น ต อ งดํ าเนิ น การตั้ งแต ต น ว าควรจั ด เตรี ย มดํ าเนิ น การ
อย างไร เช น การขออนุ ญ าตเข า ศึ ก ษาวิจัย ในพื้ น ที่ อนุ รักษ หรือการแจงเขาศึก ษาในพื้ น ที่ ตอ ผูวาราชการ
จังหวัด/นายอําเภอ/พื้นที่โครงการ
 ที่ปรึกษาตองเสนอชื่อผูประสานโครงการพรอมทั้งกําหนดใหที่ปรึกษาตองอํานวยความ
สะดวกต อคณะกรรมการกํ ากั บ และฝ ายเลขานุการตามสมควร เชน ประสานงาน จัดพิ มพและสงเอกสาร
ดําเนินการ
5.4 เมื่ อเริ่ ม ปฏิ บั ติ งานของที่ ป รึ ก ษา คณะกรรมการที่ ป รึก ษา และที่ ป รึก ษา หลั งจาก
ซักซอมความเขาใจในบริบทการศึกษาและการดําเนินการแลว ควรตองมีการไปดูงานภาคสนามรวมกันทั้งสอง
ฝาย ในพื้นที่โครงการและในสวนที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดเห็นสภาพความเปนจริงปจจุบันของโครงการรวมกัน
5.5 ในการจั ดส งผลงานตามวาระในสัญ ญา ที่ป รึก ษาตองจัดสงอยางนอย 10-15 วั น
เพื่อใหคณะกรรมการกํากับฯ สามารถกําหนดวันประชุมพิจารณาไดโดยสะดวก
5.6 การประชุมรวมกันทุกครั้ง ไมวาจะเปนประชุมพิจารณาผลงานหรือประชุมกลุมยอย
หัวหนาคณะทํางาน หรือผูรับมอบหมาย และบุคลากรที่เกี่ยวของจะตองเขารวมประชุม และชี้แจงรายละเอียด
ตามที่คณะกรรมการกํากับฯ ใหความเห็นและซักถาม พรอมทั้งใหที่ปรึกษาเปนผูจัดทํารางรายงานการประชุม
ให เสร็จภายใน 7 วัน โดยฝายเลขานุการกลั่น กรองเบื้องตนและสงใหคณะกรรมการกํากับ ตรวจสอบความ
ถูกตอง
5.7 การพิ จ ารณาของกรรมการในองค คณะกรรมการกํ ากั บ ฯ ที่ ทํ าการตรวจสอบการ
ดําเนินงานเอกสารตางๆ ที่ที่ปรึกษาไดจัดสงใหพิจารณาผานฝายเลขานุการและประธานกํากับฯ กรรมการตอง

๕๑

แจงผลการพิจารณาไมควรเกินกวา 15 วัน เพื่อจักไดดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของโดยไมชักชา และที่ปรึกษา
สามารถนําไปปรับการดําเนินงานไดทัน
5.8 การประสานใดๆ ของกรรมการฯ ที่หารือหรือชี้แจงใหที่ปรึกษาใหปฏิบัติเพื่อแกไขใดๆ
นอกเหนือจากในที่ประชุม กรรมการทานนั้นๆ ควรมีการบันทึกแจงประธานฯ หรือฝายเลขานุการเปนหลักฐาน
ภายใน 7 วัน เพื่อใหเกิดการรับทราบและสอดคลองในการกํากับงานอยางบูรณาการ
5.9 กิจกรรมใดที่จําเปนในการสํารวจ เก็บขอมูล และเผยแพรขอมูลขาวสาร ตามแผนการ
ศึกษา จําเปนตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการกํากับฯ เสียกอน ทั้งนี้ คณะกรรมการกํากับพิจารณาความ
เหมาะสมของกระบวนการทางวิชาการและสถานการณ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
5.10 เมื่อผลการศึกษาดานสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะในระดับ EIA คณะกรรมการกํากับฯ ตอง
กําหนดใหมีการประชุม การสอบทานแผนปฏิบัติการแกไข ลด และติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIMP) จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของอีกครั้งหนึ่ง เพื่อใหแนใจวาแนวทางการกําหนดของที่ปรึกษา รวมทั้งงบประมาณและ
ระยะเวลาการปฏิบัตินั้นสอดคลองเพียงพอที่ทําใหหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของสามารถนําไปปฏิบัติไดในโอกาส
ตอไป โดยปรกติจะประชุมหลังจากคณะกรรมการกํากับเห็นชอบตอรายงานฉบับราง (Draft Final Report)
แลวกอนที่สงมอบรายงานฉบับสมบูรณสุดทาย
5.11 ที่ปรึกษา เมื่อไดดําเนินการศึกษา ควรแจงความกาวหนาของการศึกษาในทุกเดือน
ตลอดอายุสัญญา นอกเหนือจากความกาวหนาตามงวดผลงานที่ระบุรายละเอียด เพื่อใหคณะกรรมการกํากับ
สามารถติดตามการศึกษาไดอยางใกลชิด
5.12 เมื่อคณะกรรมการกํากับฯ ไดตรวจสอบแบบวาการดําเนินงานของที่ปรึกษาไดเสนอ
ไวในชวงรายงานการเริ่มงาน (Inception Report) คณะกรรมการกํากับ ดูแลที่ป รึกษา ตองมีห นังสือแจงที่
ปรึกษาใหเรงรัดการปฏิบัติใหเปนไปตามแผนทุกครั้ง เพื่อเปนการปองกันที่ปรึกษาอางอุปสรรค ในการขอขยาย
อายุสัญญาและขอยกเวนคาปรับโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
5.13 เมื่อที่ปรึกษาจัดสงผลงานที่มีความถูกตองสมบูรณ (Final Report) ครบถวนแลวตาม
สัญญาวาจางกําหนด คณะกรรมการกํากับฯ ควรตองใหมีการจัดประชุมรวมกันทั้ง 2 ฝาย ภายในระยะเวลา
15 วัน เพื่อสรุปปดโครงการ และจัดทํารายงานสรุปเสนอกรมฯ เพื่อทราบ ตอไป
5.14 เมื่อโครงการดําเนินการเสร็จสิ้น คณะกรรมการกํากับควรตองดําเนินการแจงเรื่อง
เพื่อสงมอบผลงาน ใหหนวยงานรับผิดชอบ (เจาของหนวยงาน) ดําเนินการตอไป อันเปนการจบภารกิจของ
คณะกรรมการกํากับดูแลงานที่ปรึกษาดานวิชาการ
อนึ่งเพื่อใหการศึกษาสอดคลองกับนโยบายและกระบวนการทํางานทั้ง ดานวิชาการและดาน
บริหารของกรมชลประทาน หลังจากที่ไดดําเนินการกับชวงระยะหนึ่งในงวดผลงานรายงานฉบับกลางและ
ผลงานฉบั บ (ร าง) รายงานสุ ด ท า ย คณะกรรมการกํ ากับ งานที่ ป รึกษา สมควรจัดประชุม เพื่ อรายงานผล
การศึกษาใหแกคณะผูบริหารของกรมฯ เชน วิศวกรใหญ รองอธิบดี ผูอํานวยการสํานัก ผูตรวจราชการกรมฯ
และผูเชี่ยวชาญตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหขอเสนอแนะตอผลการศึกษา เพื่อเปนการยืนยันและสอบทานความ
ถูกตองและเหมาะสม เพื่อจักไดนําผลงานที่ไดดําเนินการตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
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6. สาระการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลงานการศึกษา
ในการวาจางทีปรึกษาเพื่อศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะในระดับ EIA นั้น การรายงานผลงาน
และการปฏิบัติงาน ตองประกอบดวยชิ้นงานตามลําดับ คือ
6.1 การายงานเบื้องตนหรือรายงานการเริ่มงาน (Inception Report)
6.2 การรายงานความกาวหนาครั้งที่ 1 หรือรายงานความกาวหนาฉบับที่ 1 (Progress Report I)
6.3 การรายงานความกาวหนาขั้นกลาง หรือรายงานฉบับกลาง (Interim Report)
6.4 การรายงานความกาวหนาตามลําดับ เชน รายงานความกาวหนาฉบับที่ 2,3 แลวแตความจําเปน (หากมี)
6.5 การรายงานผลการศึกษาทั้งหมด (ฉบับราง) (Draft Final Report)
6.6 การรายงานผลการศึกษาขั้นสุดทาย (ฉบับสมบูรณ) (Final Report)
ทั้งนี้ สามารถกําหนดสาระของผลงานได ดังนี้
6.1 รายงานเบื้องตน (Inception Report)
เปนการรวบรวมเนื้อหาสาระรายละเอียด ทั้งเทคนิควิชาการ และการดําเนินการตองปฏิบัติไปจนถึง
สิ้นสุดโครงการ สาระสําคัญคือประเด็นแรก การนําเสนอรายละเอียด เทคนิควิธีการตางๆ ที่ใชจริงในการเก็บ
รวบรวม และวิเคราะหขอมูลใหตรงกับวัตถุประสงคที่ระบุไวในที่เสนอโครงการ หากมีความแตกตาง ตองบอก
เหตุผลการปรับเปลี่ยนเพื่อเสนอคณะกรรมการพิ จารณา หากปรับ เปลี่ยนเล็กน อยและไมกระทบต อระบบ
ขอเสนอโครงการและสัญญา ก็สามารถดําเนินการตอไป หากตองปรับเปลี่ยนมาก ก็ตองดําเนินการแกไขตอไป
ประเด็นที่ 2 เปนการนําเสนอแผนการดําเนินงานโดยละเอียด มีการกําหนดชวงเวลา บุคคลและผลที่คาดวาได
จากการปฏิบัติงานตามแผนในแตละชวงเวลา
สําหรับ งานศึกษาวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม รายงานการเริ่มงาน (Inception Report) ควรมี
สาระโดยสังเขป ดังนี้
- ส วนที่ 1 เป น บทนํ าเสนอ สาระความเปน มาโครงการ วัตถุป ระสงคโครงการ วัตถุป ระสงคของ
รายงานเริ่มงาน ขอบเขตที่ศึกษา สรุปสาระสําคัญของรายงานการเริ่มงานเปนการบรรยายสั้นๆ ที่สะดวกและ
รวดเร็ว ตอการทําความเขาใจในตัวรายงานการเริ่มงาน เพื่อสามารถตรวจสอบรายละเอียดในแตละประเด็นที่
นาสนใจของรายงานการเริ่มงาน
- สวนที่ 2 นํ าเสนอความเขาใจของที่ ป รึกษาต อโครงการ และนํ าเสนอแนะในสวนที่ เป น สาระที่ ที่
ปรึกษาไดทําความเขาใจถึงโครงการ โดยศึกษาทบทวนขอมูลจากเอกสารประกอบการวาจางที่ปรึกษา และ
รายงานการศึกษาที่มีอยูเดิมที่ไดศึกษาไวในแตละภาคสวน สาระการตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการปจจุบัน
และรวบรวมขอมูลทุติยภูมิเบื้องตนที่เกี่ยวของ ทั้งสวนกลางและทองถิ่น เพื่อเปนแนวทางและชี้นําในการปรับ
แนวทางการศึกษาในลําดับตอไป
- สวนที่ 3 การเสนอแนวทางและวิธีที่ดําเนินการทบทวน เพื่อกําหนดทางเลือกในการพัฒนาโครงการ
ที่ เหมาะสมที่ สุ ดและคาดหวั งวาเป น ผลกระทบสิ่งแวดลอมน อยที่สุด ควรบรรยายภาพรวมของลุมน้ํ าและ
ศักยภาพแหลงน้ํา แนวทางที่คิด การศึกษาในเบื้องตนเพื่อกําหนดทางเลือกและประเด็นสําคัญที่อาจกอใหเกิด
อุปสรรค
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- สวนที่ 4 การเสนอแนวทางเทคนิค วิธีการและขั้นตอนในการศึกษาวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ประกอบดวยรายละเอียดของวิธีการ ขอบเขตการศึกษา การรวมรวบและวิเคราะหขอมูล การนัด การประเมิน
ในแตละสาขา การสรางองคประกอบของมาตรการปองกันแกไขติดตามผลกระทบ ทั้งนี้ แนวทางทั้งหมดตอง
สอดคลองหรือตรงกับแนวทางการศึกษาวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการพัฒ นาแหลงน้ําที่กําหนด
โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ. : กันยายน 2551)
- สวนที่ 5 การเสนอรายละเอีย ดแผนการปฏิบั ติ งานและผลสั มฤทธิ์ที่คาดหวังวาจะไดรับ จากการ
ปฏิบัติงานในแตละแผนชวงเวลา ประกอบดวย หัวขอหลัก คือ
ก. แผนการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมของการศึกษาและขั้นตอนการปฏิบัติ
ข. แผนการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของบุคลากรหลักในแตละสาขา
ค. ความกาวหนานับตั้งแต เจาของงานสั่งใหเริ่มปฏิบัติงาน
ง. แผนการปฏิบัติงานในขั้นตอไป
จ. ปญหาอุปสรรค (หากมีหรือคาดวาจะมี)
6.2 การรายงานผลความกาวหนา ครั้งที่ 1 ผลรายงานความกาวหนาฉบับที่ 1 (Progress Report I)
เปนการรายงานความกาวหนาของเนื้องานตามสาระดานเทคนิค และแผนงานที่ไดมีการยอมรับแลว
ตามสัญญาและที่ไดเพิ่มเติมในรายงานการเริ่มงาน (Inception Report) โดยปกติอยูในชวงเดือนที่ 3 หรือ 4
ของการปฏิบัติงาน โดยชวงเปนชวงเริ่มตนของการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิและสามารถสรุป
สถานภาพและประเด็นปญหาไดขึ้น เพื่อนําไปสูการจัดกระบวนการศึกษาและวิเคราะหผลตอไป ทั้งนี้ รายงาน
ควรมีสาระโดยสังเขป ดังนี้
- ส ว นที่ 1 เป น การนํ า เสนอ ข อ มู ล ที่ ร วบรวมสื บ ค น ความเป น มาของโครงการ ตั้ ง แต เ ริ่ ม ต น
วัต ถุป ระสงคโครงการ วั ตถุป ระสงค การศึกษา วัต ถุ ป ระสงค ของรายงานสรุป สถานะป จ จุบั น ของโครงการ
ประเด็นปญหา และสรุปสาระสําคัญของสวนตางของการศึกษา
- สวนที่ 2 นําเสนอผลการดําเนินการและขอมูล การทบทวนความเหมาะสมเพื่อนําไปสูการวิเคราะห
กําหนดทางเลือก หรือยืนยันความจําเปนทางพัฒนาโครงการในแนวทางที่คาดวาเหมาะสมที่สุดในลําดับตอไป
หรือหากวามีขอมูลเพียงพอในการสรุปไดวา สามารถเลือกหรือความเปนไดในทางเลือกที่เหมาะสม สามารถ
ระบุไดในรายงานฉบับนี้ได และควรบอกปญหาอุปสรรค การแกปญหาในการดําเนินการและดานขอมูลเพื่อให
เจาของโครงการและคณะกรรมการฯ ไดพิจารณาและเสนอแนะปรับปรุงในลําดับตอไป
- สวนที่ 3 นําเสนอผลการดําเนินการและความกาวหนาของงานดานสิ่งแวดลอม และนําเสนอขอมูล
ทั้งขอมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิเทาที่รวบรวมได การดําเนินการในพื้นที่เปาหมาย ในชวง 3-4 เดือนตั้งแตเริ่ม
ปฏิบัติงาน สาระหลักประกอบดวย ทรัพยากรทางกายภาพ ชีวภาพ คุณคาการใชประโยชน ของมนุษยและ
คุณภาพชีวิต ตลอดจนการดําเนินงานดานมวลชนสัมพันธ โครงการการศึกษาดานเศรษฐศาสตร เศรษฐกิจ
สังคม ในแตละหัวขอควรบอกปญหา อุปสรรคของการดําเนินงาน หรือสิ่งที่ควรดําเนินการตอไปอยางไร
- ส ว นที่ 4 นํ า เสนอผลการบริ ห ารโครงการ ในช ว งที่ ผ า นมาจนถึ ง ป จ จุ บั น ประกอบด ว ย
การเปรียบเทียบแผนปฏิบัติงานหลักกับการดําเนินงานจริง รวบรวม สังเคราะหปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงานของแตละสาขา เพื่อใหแนวทาง เขาใจ พรอมสรุปเปนภาพรวมการนําเสนอ การจัด รับสงเอกสาร
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การเงิน การประสานงาน รายงานตางๆ หรือความแตกตางที่ใหเจาของงานชวยเหลือดําเนินการอะไรในเรื่อง
เอกสารอยางไรบาง
6.3 การรายงานผลขั้นกลาง หรือรายงานฉบับกลาง (Interim Report)
การรายงานผลขั้นกลางหรือรายงานฉบับกลาง เปนการรายงานความกาวหนาลําดับหนึ่งของโครงการ
แตเปนความกาวหนาในชวงครึ่งหนึ่งมากกวาของความสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติงาน ซึ่งผลของการศึกษาสามารถ
ชี้นําแนวทางไปสูเปาหมายที่ตอบสนองวัตถุประสงคการศึกษาไดอยางชัดเจน โดยเฉพาะเปนรายละเอียดที่ตอง
ดําเนินการใหสมบูรณในการศึกษาวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม นั้น
รายงานฉบับกลางนี้สามารถประเมินผลกระทบเบื้องตนไดแลวในบางเรื่อง พรอมแนวทางคราวๆ ใน
การสรางแผนปฏิบั ติการการแกไขลดและติดตามผลกระทบในขั้นนี้ ในการปฏิบัติการศึกษาควรเน นถึงการ
ประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของราษฎร เพราะวาการสํารวจ วิเคราะห ศึกษา มาไดมากกวาครึ่งหนึ่งของ
แผนฯ ความชัดเจนของขอมูลที่ตองการนําไปสรางความเขาใจตอราษฎรในพื้นที่ ดังนั้นในรายงานฉบับกลางนี้
ต อ งนํ า ไปสร า งความเข า ใจต อ ราษฎรในพื้ น ที่ ดั ง นั้ น รายงานฉบั บ กลางนี้ ต อ งนํ า เสนอกระบวนการ
ประชาสัมพั นธและการมีสวนรวมและผลตอบสนองตอการศึกษา และโครงการมีมากน อยเพียงใดและตอง
นําเสนอกลยุทธที่ตองปรับแกและนําไปใชในชวงตอไป ซึ่งเปนความจําเปนตอความสําเร็จของโครงการในชวง
ทายๆ ของการศึกษา
ดังนั้นในรายงานฉบับกลาง (Interim Report) ควรมีสาระการนําเสนอ ดังนี้
- สวนที่ 1 นําเสนอความเปนมา วัตถุประสงคของโครงการ วัตถุประสงคการศึกษา วัตถุประสงคของ
รายงานฉบับกลาง รายละเอียดโครงการและพื้นที่ศึกษาที่ชัดเจน พรอมสรุปประเด็นสาระของขอมูลในสวน
ตางๆ ในรายงานเพื่อใหงายตอการพิจารณา
- สวนที่ 2 นําเสนอการทบทวนตอความเหมาะสมของการพัฒนาโครงการ และในขั้นนี้ตองระบุไดแลว
วา กําหนดทางเลือกที่ เหมาะที่ สุดเป น เชน ไร เปรียบเที ย บกับ อะไร สอดคลองกับ ขอมูลในสวนที่ตองนําไป
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมหรือไม
- ส วนที่ 3 นําเสนอผลการดํ าเนิน การและความกาวหนาของงาน ดานสิ่งแวดลอมและสังคม ทั้ งนี้
ในชวงครึ่งหนึ่งของผลการศึกษาขอมูลทุติยภูมิควรไดรับทั้งหมดแลว อาจคงเหลือขอมูลปฐมภูมิที่ในแตละสวน
ตางได ดําเนินการสํารวจเก็บตัวอยางอยางตอเนื่อง เชน การสํารวจเก็บตัวอยางตามฤดูกาล แบบสอบถามหรือ
การสํ ารวจอื่ น ๆ โดยนํ า เสนอใน 4 ทรั พ ยากรหลั ก ได แ ก ทรัพ ยากรทางกายภาพ ชี ว ภาพ คุ ณ ค าการใช
ประโยชนของชุมชนและคุณภาพชีวิต ในแตละหัวขอตองบอกปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นกอนหนานี้แลว แกไข
เชนไร หากยังมีปญหาจะมีวิธีแกไขและดําเนินการตออยางไร
- ส วนที่ 4 นํ าเสนอการประเมิ น ผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน ของแตละหัว ขอ ตามที่ขอมูล ที่ได
รวบรวมมาเพื่อสรางแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมโดยละเอียด และทําใหสามารถวินิจฉัยไดวายัง
ขาดขอมูลใดที่จําเปน เพื่อใหการประเมินผลกระทบมีความสมบูรณที่สุด
- สวนที่ 5 นําเสนอขอมูลและผลวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตร และเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมใน
เบื้องตน เพื่อทราบทิศทางของผลประโยชนที่คาดวาไดรับของโครงการในเชิงเศรษฐศาสตร อันเปนสวนหนึ่ง
ของการนําไปสูกระบวนการตัดสินในพัฒนาโครงการ ทั้งนี้ ยังตองดําเนินการวิเคราะหโดยละเอียดในลําดับ
ตอไป เพื่อยืนยันผลในขั้นตอนสุดทาย
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- สวนที่ 6 นําเสนอการประชาสัมพันธ และการมีสวนรวมของประชาชนที่ไดดําเนินการและผลสัมฤทธิ์
ในระดับหนึ่ง รวมทั้งปญหาอุปสรรคและแนวทางปรับปรุงแกไข
- สวนที่ 7 นําเสนอผลการบริหารโครงการ จนถึงปจจุบันและมีองคประกอบของสาร เชนเดียวกับ
รายงานความกาวหนา 1 และ 2
- สวนที่ 8 นําเสนอขอมูลและเอกสารประกอบอางอิงเปนภาคผนวก เนื่องจากการศึกษาไดดําเนินการ
มากพอสมควรแลว ขอมูลตางควรตองถูกสังเคราะหและจัดหมวดหมูไดบางแลว ดังนั้น เพื่อใหสะดวกในการ
วินิจฉัยและพิจารณา ตองเริ่มดําเนินการตั้งแต รายงานฉบับกลางเพื่อใหเปนระบบกอนถึงรายงานฉบับรางหรือ
รายงานฉบับสมบูรณสุดทาย
6.4 การรายงานผลความกาวหนาตามลําดับ เชน รายงานความกาวหนา ฉบับที่ 2,3 แลวแตความจําเปน
(หากมี)
หากโครงการศึกษาเปน โครงการที่ มีรายละเอีย ดการศึกษามากและมี แผนการดําเนิ น การยาวนาน
อาจกําหนดใหมีการรายงานความกาวหนาของโครงการ กอนถึงขั้นการรายงานผลการศึกษาทั้งหมดใหฉบับราง
(Draft Final Report) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความจําเปนในแตละกรณีเปนการเฉพาะ
เนื้ อ หาสาระเป น เช น เดี ย วกั บ ในรายงานฉบับ กลาง หรือเพิ่ ม เนื้อ หาที่ ไดสั งเคราะห เก็ บ ขอ มูล และ
วิเคราะหเพิ่มเติมจากการรายงานครั้งกอน
6.5 การายงานผลการศึกษาทั้งหมด (ฉบับราง) (Draft Final Report)
เปนการนําเสนอผลงานทั้งหมดที่ดําเนินการตามขอตกลงหรือตามสัญญาวาจางตอเจาของโครงการ
ซึ่งผลการศึกษาทั้งหมดควรมีความถูกตองครบถวนและตอบสนองดานวิชาการไดตามเปาประสงค
สาระรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ที่ปรึกษาตองจัดทําตามแบบแผนแนวทางที่
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกําหนด (Guideline EIA) ปจจุบันใชแนวทาง
การจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการพัฒนาแหลงน้ํา ฉบับเดือนกันยายน พ.ศ. 2551
ดังนั้น องคประกอบของการรายงานผลการศึกษาขั้นรายงานฉบับรางสุดทายควรมี ดังนี้
- รายงานการศึกษาวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม เนื้อหาเปนการสรุปความเปนมาและผลการศึกษา
ทั้งหมดโดยยอ
- รายงานหลั ก เป น การเสนอผลการศึกษาโดยละเอีย ดทั้งหมด ที่ไดศึกษาตาม TOR กํ าหนด เช น
การทบทวนความเหมาะสมการพั ฒ นาทางเลื อ กของโครงการ การเก็ บ ข อ มู ล และสั ง เคราะห ข อ มู ล
ดานสิ่งแวดลอมทั้งหมด เชน ทรัพยากรทางกายภาพ ชีวภาพ คุณคาการใชประโยชนของมนุษย คุณภาพชีวิต
และการวิเคราะหเศรษฐศาสตรโครงการ และเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและ
มาตรการปองกันแกไขลดผลกระทบที่คาดวาเกิดขึ้น และแนวทางการติดตามผลกระทบฯ
- รายงานแผนปฏิบัติการ การปองกัน แกไข ลด และติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIMP) เปนการ
นํ า เสนอกระบวนวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ เ พื่ อ ป อ งกั น แก ไขผลกระทบในภาพกว า งๆ ประกอบด ว ยรายละเอี ย ด
การปฏิบัติงาน หนวยงานรับผิดชอบ งบประมาณ ชวงเวลาดําเนินการ ผลที่คาดวาไดรับโดยในแตละหัวขอมี
ขอปลีกยอยในการปฏิบัติที่แตกตางกันไป แผนการปฏิบัติงานนี้เปนหัวใจของการศึกษาที่นําไปสูการพัฒ นา
โครงการที่มีความจําเปนตองใชกลวิธีการเยียวยา บรรเทาผลกระทบมากใหเหลือนอยลงและประโยชนคุมคา
มากที่สุด
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- รายงานภาคผนวก เปนการรวบรวมขอมูลที่มีความจําเปนในระดับรองลงมา แตเปนขอมูลที่อาตองใช
ในการอางอิงผลการศึกษา ซึ่งตองจัดหมวดหมูใหชัดเจน
- รายงานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน แตเดิมนั้นรวมอยูในรายงานหลักแต
ปจจุบันมีความจําเปนที่ตองนําเสนอขอมูลการมีสวคนร- ว11
มของประชาชนตอโครงการ ใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายที่เกี่ยวของ จึงจําเปนตองแยกเลมการนําเสนอโดยละเอียดในทุกขั้นตอนในการประชาสัมพันธและ
การมีสวนรวมของประชาชน
6.6 การรายงานผลขั้นสุดทาย หรือ รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)
หลักจากที่ไดมีการนําเสนอผลการศึกษาทั้งหมด เปนรายงานฉบับราง (Drift Final Report) เมื่อได
มีการพิจารณาความครบถวนสมบูรณ ทั้งการวิเคราะหขอมูล ความถูกตองของแบบแผนการจัดทํารายงานฯ
ตามแนวทางที่กําหนดแลว หากไมถูกตองก็ใหปรับปรุงแกไข รวมทั้งความเหมาะสมดานการใชภาษาและการจัด
รูปเลมของรายงาน หากคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาถูกตองเหมาะสม ตรงตามเปาหมายที่ วางไวทุก
ประการก็ถือวาเสร็จสิ้นตามกระบวนการศึกษา
ทั้งนี้ เจาของโครงการหรือคณะกรรมการกํากับงานที่ปรึกษา อาจขอใหที่ปรึกษาจัดทํารายงานสรุปปด
โครงการเปนพิเศษอีกชุดหนึ่ง เพื่อเปนหลักฐานในการบริหารโครงการในโอกาสตอไปได ประกอบดวยสาระยอ
ของผลการศึกษา การดําเนินการตางๆ การบริหารสัญญาและการเงิน ปญหา อุปสรรคและวิธีการแกไขใหลุลวง
ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ที่ได
7. เครื่องมื อหรือวิธี การเพื่ อให ได ขอมู ลที่ควรนํา มาพิ จารณาใชในการพิ จารณาผลการศึกษาวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม (Tool Technology for Environment Import Assessment Review)
การที่ พิจ ารณาเนื้ อหาของรายงานดานการวิเคราะห ผ ลกระทบสิ่งแวดลอมใหเกิดความ
สมบู รณ เพี ยงพอ จะพิ จ ารณาหรือคณะกรรมการกํากับ ฯ จําเปน ตองเลือกใชเครื่องมือเพื่อชวยใหงานการ
พิจารณาเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ มิใชเพียงแตประสบการณและการอานเพียงอยางเดียว เครื่องมือและ
วิธีการในการชวยใหงายขึ้นนั้นไดกลาวมาแลว โดยแทรกอยูหัวขออื่นๆ สามารถสรุปได คือ
- แนวทางการจั ดทํ ารายงานการวิเคราะหผ ลกระทบสิ่งแวดลอม ที่ไดรับ การยอมรับ เป น
ทางการหรือสากล (Guideline EIA) ในป จจุบั น ใชแนวทางการจัดทํารายงานฯ ตามกําหนดโดยสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- เอกสารและคูมือประกอบตางๆ ความจําเปนขึ้นอยูกับตัวผูพิจารณาหรือสาระเนื้อหาของ
โครงการ
- แผนที่นําทางการปฏิบัติ (Road Map)
- การสํารวจสภาพพื้นที่โครงการ (Field Studies)
- การปรึกษาหารือกับผูรวมพิจารณาหรือในองคคณะกรรมการกํากับฯ รวมทั้งนักวิชาการที่
เปนบุคคลภายนอก
- ขอเสนอแนะจากสาธารณะชน
- รายงานการวิเคราะหผลกระทบจากโครงการอื่นๆ ที่มีลักษณะใกลเคียงกันกับเครื่องมือหรือ
วิธีการตางๆ ที่เหมาะสมตอผูพิจารณาหรือคณะกรรมการกํากับฯ ในการเกี่ยวของใหการพิจารณาผลงานขึ้น
ต องตั ด สิ น ใจด ว ยตนเองในการเลื อกใช ให เหมาะสมกับ รายงานการวิเคราะห ผ ลกระทบสิ่งแวดลอมแตล ะ
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โครงการ ซึ่งอาจไมเหมือนกัน ในที่นี้ไดเลือกเครื่องมืออยางหนึ่งคือ “การจัดลําดับรายการของมูล: Checklist”
อันเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพอยางหนึ่ง
การจัดลําดับความเพียงพอของรายการขอมูลหรือการทําเช็คลิสต (Check List)
การจัดลําดั บความเพี ยงพอของรายการขอมูลหรือการทํ าเช็คลิสต (Check list) สามารถ
ชวยให การตั ดสิน ใจในการพิ จ ารณาผลงานวา มี ความสมบูรณ เพีย งพอในการตรวจรับ ได ห รือไม หรือควร
เสนอแนะอะไรตอไป อาจเปนประโยชนตอรายงาน เชน
- ชวยทําใหเกิดความมั่นใจวาหัวขอและองคประกอบ ทั้งหมดไดถูกพิจารณาอยางครบถวน
- ชวยผูพิจารณาสามารถนําไปใชไดในทุกขั้นตอน
- ชวยใหเกิดความแนใจวากระบวนการพิจารณาเปนไปอยางมีระบบ
- เปนขอมูลเสริมชวงจดจํา เนื่องจากเนื้อหาของรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมมี
มาก จํานวนรายการที่จัดลําดับความเพียงพอ อาจมีรายละเอียดมากนอยแตกตางกัน ขึ้นอยูกับการออกแบบ
ของตาราง Checklist ที่จะเอาไปใช แตโดยหลักแลวครอบคลุมประเด็นตางๆ ดังนี้
- วัตถุประสงคและความจําเปน
- แนวทางเลือกโครงการ
- รายละเอียดขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบัน
- มาตรการปองกันแกไขลดผลกระทบ
- เอกสารขอมูลและเครื่องมือประกอบอื่นๆ
ในการสร า งรายละเอี ย ดอาจขึ้ น อยูกั บ ผู พิ จ ารณาแต ล ะท านที่ มีป ระสบการณ แ ละหน าที่
รับผิดชอบในสายงานแตละสาขา ซึ่งมีความเชี่ยวชาญไมเหมือนกัน อาจจําแนกประเด็นมากนอยแตกตางกันไป
ขึ้น อยู กับ ความต องการหรือเป าประสงคของบุคคล ที่ตองการจัดกลุมประเด็น ของขอมูล ที่ตนเองตองการ
จัดลําดับความสําคัญ ในที่นี้ขอยกตัวอยางเพื่อใหเปนแนวทางเบื้องตนในการนําไปออกแบบและกําหนดเปน
เครื่องมือในการใชของตนเอง
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ตัวอยาง การสรางแบบการวัดลําดับความเพียงพอครอบคลุมของรายการขอมูลในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม
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๖๐
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๖๒

๖๓

ภาคผนวก ง
รายละเอียดการควบคุมดานประชาสัมพันธ
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รายละเอียดการควบคุมงานดานการประชาสัมพันธ
ในโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดลอม
สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน
...........................................................................................
โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดลอม งานดานการพัฒนาแหลงน้ําของ
กรมชลประทาน นั้น นับไดวามีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะเปนจุดเริ่มตนของงานวางโครงการเพื่อพัฒนาและ
จัดการทรัพยากรน้ําที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อันจะชวยใหการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําสามารถทําไดอยางมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยในการดําเนินงานจะตองมีการศึกษาความเหมาะสมในดานตาง ๆ ทั้งดานวิชาการ
สภาพแวดลอมเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะตองเกี่ยวของกับประชาชนจํานวนมาก การชี้แจงทําความเขาใจกับ
ประชาชนและหนวยงานตาง ๆ ในแตละพื้นที่ใหรับรูรับทราบเปาหมายและวัตถุประสงคในการดําเนินงานของ
โครงการจึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง
การผลิตสื่อและการดําเนินงานประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ ที่เหมาะสมตรงกับ
กลุมเปาหมายคือ แนวทางที่จะชวยใหเกิดการรับรู เขาใจ รวมทั้งกอใหเกิดการสนับสนุนและความรวมมือจาก
ประชาชน ดังนั้น ในการผลิตและการดําเนินงานประชาสัมพันธรวมทั้งเผยแพรใหมีความเหมาะสมตรงกับ
กลุมเปาหมาย ตามรายละเอียดดังตอไปนี้
1.วีดีทัศน ดําเนินการผลิตวีดีทัศนของโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบ
สิ่งแวดลอม เพื่อแนะนําโครงการพัฒนาแหลงน้ําที่ยังไมไดดําเนินการกอสราง และการบริหารจัดการน้ําทั่ง
ประเทศของกรมชลประทาน โดยมีขอบเขตและหลักเกณฑในการผลิตวีดีทัศน ดังนี้
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1. การเตรียมการผลิต

1.1 คณะกรรมการกํากับหรือเลขานุการ ประชุมหารือกับที่ปรึกษา
กําหนดกรอบประเด็นและเปาหมายในการผลิตวิดีทัศน
1.2 ที่ปรึกษาวางแผนการผลิต โดยจะตองเก็บรวบรวมขอมูลการศึกษา
ฯ เพื่อเปนฐานขอมูลสําหรับการเขียนบทฯ
1.3 ที่ปรึกษาตองวางแผนการบันทึกภาพการดําเนินการศึกษาความ
เหมาะสมโครงการอยางตอเนื่อง ครบทุกขึ้นตอนการดําเนินงาน เชน
การเขาพบกลุมเปาหมาย การประชุมกลุมยอย การศึกษาเก็บรวบรวม
ขอมูลของผูเชี่ยวชาญคณะตาง ๆ สภาพพื้นที่ลุมน้ํา การใชน้ํา การทํา
การเกษตร เปนตน

2. การเขียนบทสคริปต

2.1 ที่ปรึกษาจัดทําเคาโครงบทสคริปตเสนอคณะกรรมการพิจารณา
ซึ่งประเด็นเนื้อหาจะตองครอบคลุมทุกประเด็น เชน
- ความเปนมาของโครงการ
- เหตุผลความจําเปน
- รายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงาน
- ลักษณะของโครงการ/บทสรุปผลการศึกษา
- ประโยชนที่ประชาชนไดรับ
- การมีสวนรวมของประชาชนและอื่น ๆ ซึ่งขึ้นอยูกับรายละเอียดในแต
ละโครงการอยางครบถวน
2.2 ที่ปรึกษาดําเนินการจัดทําบทสคริปต โดยในการเขียนบทจะตอง
คํานึงถึงองคประกอบตาง ๆ ดังนี้
- จัดวางตามลําดับเรื่องราวตามเคาโครงการการนําเสนอใหสอดคลอง
และมีความเชื่อมโยงกันในแตละประเด็น
- ใชภาษาที่เขาใจงายเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย สรุปความใหกระชับ
ชัดเจน ตรงประเด็น ไมเยิ่นเยอ และพยายามหลีกเลี่ยงการใช
ศัพทเทคนิค
- ในการผลิตวิดีทัศนควรพิจารณาใหมีการสัมภาษณประชาชนหรือกลุม
บุคคลที่เกี่ยวของ ทั้งไดรับประโยชนและไดรับผลกระทบจากโครงการ
รวมทั้งผูบริหารระดับสูงของกรมชลประทานมาประกอบเนื้อหา เพื่อให
มีความสมบูรณครบถวนเกิดความนาเชื่อถือ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความ

๖๖

เหมาะสมแตละโครงการ
- บทสคริปตจะตองมีการกําหนดภาพและดนตรีประกอบ ในแตละสวน
ของคําบรรยาย โดยจัดทําตามแบบฟอรมการเขียนบทสคริปต ใน
ภาคผนวก
- บทสคริปตจะตองมีไตเติ้ลเปดและปดของวิดีทัศนในแตละเรื่องของ
โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยไตเติ้ล
เปดเรื่องจะตองมีชื่อโครงการและจังหวัด และโลโกและชื่อของ
หนวยงาน สวนไตเติ้ลปดทายของแตละโครงการจะตองมีชื่อของ
หนวยงานพรอมโลโก รายชื่อคณะกรรมการกํากับและผูเกี่ยวของ ทั้งนี้
สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม

3. องคประกอบดานเทคนิค

3.1 วิดีทัศนที่ผลิตควรมีความยาวไมนอยกวา 8 นาที และไมควรเกิน
12 นาที
3.2 ดําเนินการถายทําภาพเพื่อประกอบสารคดี ดวยทีมงานมืออาชีพที่
สามารถสรางสรรคมุมภาพไดอยางสวยงามพิถีพิถัน และดวยอุปกรณที่
ทันสมัย คุณภาพสูงคมชัดโดยใชกลองระบบ betacam หรือระบบ
ดิจิตอล และ หรือดวยอุปกรณที่มีคุณภาพไมต่ํากวานี้
3.3 การจัดทําภาพ Computer Graphic Animation โมเดล 2-3 มิติ
เพื่ออธิบายการดําเนินงานดานชลประทาน ลักษณะของโครงการหากมี
การกอสรางเทคนิคหรือวิธีการตาง ๆ ใหเห็นภาพไดอยางชัดเจน และ
เขาใจงาย ตามความจําเปนและเหมาะสม
3.4 ใชดนตรีและเสียงประกอบบทวิดีทัศนที่เหมาะสมกับเรื่องราวที่
นําเสนอ
3.5 ที่ปรึกษาจะตองจัดสงเสียงผูบรรยายใหคณะกรรมการพิจารณา
เลือก ทั้งนี้ เสียงผูบรรยายจะเปนผูหญิงหรือผูชายก็ได แตตองเปนเสียง
ที่มีพลังไพเราะ ชวนฟง สามารถสรางอารมณคลอยตามและมีความ
นาเชื่อถือ
3.6 พิจารณาใชเทคนิคในการตัดตอและลําดับภาพเลาเรื่องราว
เหมาะสมตอการอธิบายเนื้อหา โดยภาพที่นํามาใชประกอบบทวิดีทัศน
จะตองเปนภาพที่อยูในพื้นที่ที่ศึกษาเทานั้น

4. การเผยแพร

4.1 ควรพิจารณาจัดทําวิดีทัศนของโครงการใหแลวเสร็จและสามารถ
ใชในการจัดประชุมกลุมยอยและ/หรือปจฉิมนิเทศของโครงการ
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4.2 นําสารคดีของแตละโครงการเผยแพรออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน เคเบิ้ลทองถิ่นในพื้นที่ที่มีการศึกษาโครงการไมนอยกวา
2 ครั้ง
5. การสงมอบงาน

5.1 ออกแบบและจัดทําหนาปกวิดีทัศนโครงการที่ศึกษาประกอบดวย
รายละเอียด ชื่อโครงการ จังหวัด ใชดนตรีและเสียงประกอบบท
วิดีทัศนที่เหมาะสมกับเรื่องราวที่นําเสนอ
5.2 บันทึกใสแผน DVD จํานวนไมนอยกวา 20 แผน รวมทั้งจะตอง
จัดสง file ภาพบันทึกกอนการตัดตอจํานวน 1 ชุด

2. โปสเตอร (Poster) ดําเนินการจัดทําโปสเตอรประชาสัมพันธโครงการ สําหรับใชในการ
จัดนิทรรศการและใชในการจัดประชุมกลุมยอย ประชุมปฐมนิเทศ เพื่อแจงขาวรายละเอียดโครงการแผนการ
ดําเนินงานของโครงการใหประชาชนไดรับทราบ โดยมีขอบเขตการดําเนินงาน ดังนี้
1. เตรียมการกอนการผลิต

1.1 คณะกรรมการกํากับและหรือเลขานุการ ประชุมหารือกับที่ปรึกษา
กําหนดขอบเขตและหัวขอเนื้อหาในการจัดทําโปสเตอรของโครงการ
ศึกษาความเหมาะสม เชน
ระยะแรก
- สภาพปญหา
- ความเปนมา
- รายละเอียดการศึกษา/วัตถุประสงค/เปาหมาย
- ขอบเขตการศึกษา เปนตน
- และหรือประเด็นอื่น ๆ ที่สําคัญ
ระยะที่ 2
- สรุปผลการศึกษา
- กราฟฟกลักษณะโครงการ
- สรุปความคิดเห็น ขอเสนอแนะของประชาชน
1.2 บริษัทที่ปรึกษาวางแผนการผลิต จัดทํารายละเอียดและเนื้อหาใน
การทําโปสเตอรประชาสัมพันธโครงการ
1.3 บริษัทที่ปรึกษาจัดหาภาพประกอบการจัดทําโปสเตอร โดยจะตอง
ถายภาพในระบบดิจิตอล file ที่มีความละเอียดสูงและจัดเตรียมแผนที่
ประกอบใหเหมาะสมกับเนื้อหาที่กําหนด
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2. ขั้นตอนการผลิต

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

3. องคประกอบพื้นฐานดาน
เทคนิค

3.1 รูปแบบและของโปสเตอรประชาสัมพันธ
- รูปแบบ X Stand Banner ขนาดไมนอยกวา 80x190
เซนติเมตร และ/หรือ
- รูปแบบ Roll up Stand Banner ขนาดไมนอยกวา 80x 200
เซนติเมตร
3.2 คุณลักษณะการพิมพ พิมพสี่สี ระบบอิงคเจ็ท Inkjet ความ
ละเอียดไมนอยกวา 700 dpi
3.3 การออกแบบใหตัวอักษรและรูปภาพเดน อานงายเปนที่ดึงดูด
สายตาและความสนใจของผูคนไดมาก
3.4 ดานลางของโปสเตอรทุกแผนจะตองมี โลโกชื่อหนวยงานและ
สถานที่ติดตอ

4. การเผยแพร

4.1 การปฐมนิเทศ/การจัดประชุมกลุมยอย/การปจฉิมนิเทศ
4.2 ใชในโอกาสตาง ๆ เชน การจัดนิทรรศการงานตาง ๆ

5. การสงมอบงาน

5.1 โปสเตอรประชาสัมพันธที่จัดพิมพตามเงื่อนไข จํานวน 1 ชุด
5.2 นํา File งานที่ออกแบบเสร็จเรียบรอยบันทึกเปน file รูปภาพ
(JPEC) และบันทึกเปน File Ai (ควร Create outline) ที่สามารถ
ปรับแกไขไดในภายหลังใสแผน DVD จํานวน 2 แผน ใสกลองพรอมปก
ที่มีชื่อโครงการ ระยะเวลาการศึกษาหนวยงานที่รับผิดชอบ/กลุมงาน
วางโครงการ.................... สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน

3. แผนพับ เปนสื่อสิ่งพิมพที่ใชในการประชาสัมพันธ ที่จะสามารถบอกกลาวรายละเอียดของ
โครงการไดอยางครบถวน ดังนั้น จึงตองมีการแบงประเด็นเนื้อหาทีจะนําเสนออยางชัดเจน สามารถสื่อสารและ
ตอบคําถาม ไดแก what when why who how เปนตน และขอบเขตของการจัดทําแผนพับควรประกอบดวย
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1. ขั้นเตรียมการผลิต

1.1 บริษัทเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห จัดทําเคาโครงการประเด็น
เนื้อหาสําหรับผลิตแผนพับ
1.2 บริษัทจัดเตรียมภาพประกอบตามประเด็นเนื้อหาสําหรับจัดทํา
แผนพับ

2. การจัดทําตนฉบับแผนพับ

2.1 บริษัทที่ปรึกษาศึกษา วิเคราะห ขอมูล กําหนดประเด็นและ
จัดทําเนื้อหาของแผนพับ โดยมีสิ่งที่ตองคํานึงดังนี้
- หนาแรกของแผนพับ ประกอบดวยชื่อโครงการ โลโกของ
หนวยงานพรอมภาพประกอบทีสอดคลองกับเนื้อหาดานใน และ/หรือ
อาจมีคําขวัญหรือขอความสั้น ๆ ตามความเหมาะสมของแตละ
โครงการ
- เนื้อหาที่จะนําเสนอในแตละหนาจะตองสรุปใหกระชับและมี
การแบงหัวขอใหชัดเจนไดใจความที่สมบูรณ นอกจากนั้นการเขียน
เปนประโยชนเรียงติดกันก็ไมควรที่จะแนนเต็มหนา ควรมีการยอหนา
เวนวรรค
- การเรียงเนื้อหาในแตละหนาของสวนที่ถูกพับจะตองมีการแบง
หัวขอใหชัดเจน เพราะการอานแผนพับแตละคนจะแตกตางกันไป
แผนพับสวนใหญจะเรียงลําดับเนื้อหาจากซายไปขวา หนาไปหลัง ใน
กรณีผูรับแผนพับอานแยกสวนผูเขียนแผนพับจะตองคํานึงและนํามา
พิจารณาเพื่อใหผูอานเขาใจไดในระดับหนึ่งถึงแมวาจะไมไดอานทั้ง
ฉบับ หากผูอานสนใจจะอานแตละหัวขอยอยตอเมื่อมาปะติดปะตอก็
เขาใจภาพรวมไดเชนเดียวกันกับการอานที่เรียงตามลําดับ
- หนาสุดทายของแผนพับจะตองมีรายละเอียดที่ตองระบบให
ชัดเจน ไดแก ชื่อหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ สถานที่ เลขที่ ที่ตั้ง
หมายเลขโทรศัพทสํานักงาน โทรศัพทมือถือ ปจจุบันที่ขาดไมไดคือ
อีเมล หรือเว็บไซด ที่สามารถหาขอมูลเพิ่มเติมภายหลังได

3. องคประกอบพื้นฐานดาน
เทคนิค

3.1 การออกแบบแผนพับควรพิจารณาเลือกแบบตัวอักษร สี และ
ขนาดของควรพิจารณาเลือกแบบตัวอักษร สี และขนาดของตัวอักษร
ใหเหมาะสมกับเนื้อหาและการแบงหัวขอยอย โดยอาจใชขนาด
ตัวอักษรและสีที่แตกตางกันก็ไดแตตองคํานึงถึงความนาสนใจและ
ความสบายตาในการอาน มีการนํารูปภาพหรือการใชสัญลักษณ
ตาราง ลําดับเลขมาแสดงเปนหัวขอยอย รวมทั้งเทคนิคอื่น ๆ ที่จะทํา
ใหแผนพับนาอาน
3.2 ขนาดและรูปแบบของแผนพับสามารถทําไดหลายรูปแบบซึ่ง
สามารถกําหนดไดตามความเหมาะสม ซึ่งมีรูปแบบไมนอยกวา
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คุณสมบัติดังตอไปนี้
- รูปแบบของแผนพับ/หนังสือแนะนํา ขนาด4 1/8x7.5 นิ้ว
กระดาษอารตการด 160 แกรม พิมพ4 สี
- แผนพับขนาด A4 พับ 2 กระดาษอารตการด 160 แกรม
พิมพ 4 สี
4. การเผยแพร

4.1 การปฐมนิเทศ/การจัดประชุมกลุมยอย/การปจฉิมนิเทศ
4.2 ใชในโอกาสตาง ๆ เชน การจัดนิทรรศการงานตาง ๆ

5. การสงมอบงาน

5.1 พิมพแผนพับตามเงื่อนไข จํานวน 1,000 แผน
5.2 นํา File งานที่ออกแบบเสร็จเรียบรอยบันทึกเปน file jpec และ
บันทึกเปน File Ai (ควร Create outline) ที่สามารถปรับแกไขไดใน
ภายหลังใสแผน DVD จํานวน 2 แผน ใสกลองพรอมปกที่มีชื่อ
โครงการ ระยะเวลาศึกษา หนวยงานที่รับผิดชอบ/กลุมงาน
วางโครงการ....................... สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน

4. จดหมายขาว Newsletter ดําเนินการจัดทําจดหมายขาวสําหรับใชในการเผยแพรบอก
กลาวขอมูลขาวสาร แผนการดําเนินงานความกาวหนาของการศึกษาความเหมาะสม รวมถึงสรุปผลการศึกษา
และอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวของกับโครงการเผยแพรไปยังบุคคลเปาหมายเพื่อบรรลุวัตถุประสงคที่ผูสงสารตองการ
ทั้งการประชาสัมพันธ หรือใหทราบขอมูลขาวสาร โดยมีขอบเขตการดําเนินงานดังนี้
1. ขั้นเตรียมการผลิต

1.1 บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาวางแผนการจั ด ทํ า จดหมายข า วตามกรอบ
ระยะเวลาการศึกษา
1.2 จั ด ทํ าบั ญ ชี ร ายชื่ อ ที่ อ ยู ของหน ว ยงานองค ก รและประชาชน
กลุมเปาหมายในพื้นที่ศึกษา สําหรับจัดสงจดหมายขาว
1.3 คณะกรรมการกํ ากั บ และ/หรื อ เลขานุ ก าร ประชุ ม หารื อ กั บ ที่
ปรึกษากําหนดกรอบประเด็นเนื้อหาจดหมายขาวแตละฉบับ
1.4 การนําเสนอเนื้อหาในจดหมายขาว ควรแบงเนื้อหาเปนคอลัมน
การเขียนเนื้อหาจดหมายขาวใชรูปแบบการเขียนแบบเขียนขาว มีพาด
หั ว มีความคํานําและมีรายละเอีย ดเนื้อหา โดยอาจเปน เปน คอลัมน
ประจํา

2. การจัดจดหมายขาว

2.1 บริษัทที่ปรึกษาจัดทําตนฉบับจดหมายขาว เสนอคณะกรรมการ
พิจารณาตรวจ/อนุมัติตนฉบับ อยางนอย 5 วันทําการ
2.2 บริษัทดําเนิน การจัดทํ าตน ฉบับ ของจดหมายขาวตามเปาหมาย
และวัตถุประสงคที่ตองการสื่อสารใหกลุมเปาหมายไดรับทราบ โดยใน

๗๑

แตละฉบับที่จัดทําจะตองมีการกําหนดประเด็นเนื้อหาอยางชัดเจน
2.3 ดํ าเนิ น การออกแบบรูป แบบจดหมายขาวให มี ค วามเหมาะสม
ระหวางเนื้อหาและรูปภาพประกอบ โดยพิจารณาเลือกใชขนาดและสี
ของตัวอักษร กราฟฟกใหมีความเหมาะสมกับเนื้อหาดานวิชาการ
3. องคประกอบพื้นที่ดานเทคนิค 3.1 โดยขนาดของจดหมายขาวที่เหมาะสมควรจะเปน ขนาด A4 พิมพ
หนาหลัง หรือขนาด A3 พับครึ่ง 4 หนา
3.2 จัดทําหัวจดหมายขาวของแตล ะโครงการ มีองคป ระกอบ ดังนี้
จัดตั้งชื่อและ ออกแบบหัวจดหมายขาวพรอมสัญลักษณ มีรายละเอียด
ของ ฉบับที่...... วันที่....... เดือน....... ป...... ชื่อ........ หนวยงานพรอมที่
อยูที่สามารถติดตอได
3.3 พิมพสี่สี พิมพดวยกระดาษปอนดไมนอยกวา 80 แกรม

4. การเผยแพรประชาสัมพันธ

4.1 บริ ษั ท จั ด ส ง จดหมายข า วสารทางไปรษณี ย ต ามบั ญ ชี ร ายชื่ อ
กลุมเปาหมายในพื้นที่ที่ศึกษาที่จัดทําไวตามแผนงานที่กําหนดและควร
กําหนดระยะเวลาจัด สงในชวงที่ไม ไดลงพื้น ที่และไมควรนํ าจดหมาย
ขาวไปแจกในวันประชุมกลุมยอย
4.2 บันทึกจดหมายขาวเปน .pdf ไฟล ลงซีดีทุกฉบับ จัดสงเผยแพร
ทางเว็บไซดของสํานักบริหารโครงการ

5. ขาวประชาสัมพันธ แจกสื่อมวลชน การจัดทําขาวแจกมีวัตถุประสงคเพื่อใหสื่อมวลชนได
ชวยเผยแพรขาวสาร การดําเนินงานดานการศึกษาความเหมาะสมในดานตาง ๆ ไปสูประชาชนผูรับสารซึ่งก็จะ
ทําใหประชาชนไดรับรูรับทราบความเคลื่อนไหว ความเปนไป ถือเปนการเสริมสรางใหประชาชนเขาใจยอมรับ
กิจกรรรมการดําเนินงานของโครงการ โดยควรทําขาวประชาสัมพันธอยางตอเนื่องตลอดโครงการ ซึ่งการทํา
ขาวประชาสัมพันธควรมีของเขตการดําเนินงาน ดังนี้
1. ขั้นเตรียมการผลิต

1.1 จัดทําบัญชีรายชื่อสื่อมวลชน พรอมที่อยูและเบอรโทรศัพทและหรือ
Email ของนักขาวทองถิ่น
1.2 ในการจั ด ทํ า กิ จ กรรมแต ล ะครั้ ง บริ ษั ท วางแผนจั ด ทํ า ข า วแจก
สื่อมวลชน และภาพขาวประชาสัมพันธกิจกรรมจัดสง

2. การจัดทําขาวประชาสัมพันธ

2.1 การเขียนขาวประชาสัมพันธจะตองตอบคําถามในเรื่องที่จะเขียนตาม
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หลัก 5w+1H คือ ใคร (who) ทํ าอะไร (what) ที่ ไหน (where) เมื่อไหร
(when) เพราะอะไร (why) และทําอยางไร (How) ใหครบในยอหนาแรก
ของขาวหรือที่เรียกวาความนําหรือบทนํา และตอดวยรายละเอียดในเรื่องที่
นําเสนอเรียกวา เนื้อหา และสวนสรุป ที่สําคัญจะตองเขียนพาดหัวขาวให
นาสนใจ สั้นกระชับไดใจความดวย
2.2 สิ่งที่ตองพิจารณาในการเขียนและตรวจขาวประชาสัมพันธ
- วิธีการเขียนควรเริ่มตนการเขียนดวยประเด็นที่สําคัญกอนแลวเขียนไลไป
หาประเด็นที่สําคัญนอยลงมา โดยควรเรียงลําดับขอมูลที่สนับสนุนประเด็น
สําคัญวาจะเริ่มดวยอะไร หรือจะจบอยางไร
- ตองเขียนใหครอบคลุมรายละเอียดที่สําคัญ หรือเสริมสรางขอมูลประเด็น
ที่จําเปนใหมีความตอเนื่องตั้งแตตนจนจบ หลีกเลี่ยงการเขียนประเด็น ที่
ซ้ําซาก
- เขียนดวยถอยคําที่กระชับ ประโยคที่เขาใจงาย ใชสํานวนภาษาที่สามารถ
สื่อสารใหผูอานที่มีความหลากหลายเขาใจไดในทันทีทุกคน
- ควรเขีย นเนื้อขาวที่สั้น ๆ กระชับ ไดใจความสมบูรณ ชัดเจนตัดสวนไม
สําคัญวกวนออกไป
2.3 ผูเขียนจัดสงขาวใหผูที่เกี่ยวของตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอน
การจัดสงใหกับสื่อมวลชนเพื่ อเผยแพร โดยการสงขาวสามารถใชการสง
ทางไปรษณี ย Fax Email Internet ใชเปนขาวแจก ในกรณีที่เชิญนักขาว
รวมกิจกรรมตาง ๆ
3. องค ป ระกอบพื้ น ฐานด า น 3.1 การพิมพขาว ควรจัดพิมพจบในกระดาษ A4 หนาเดียว แตในกรณีที่มี
เทคนิค
เนื้อหารายละเอียดเยอะอาจพิมพเปน 2 แผน และตองพิมพคําวา ยังมีตอ/
ไวดานลางของกระดาษโดยขนาดของขาวแจกที่เหมาะสมควรจะเปนขนาด
A4 พิมพหนาหลัง หรือขนาด A3 พับครึ่ง 4 หนา
3.2 ขาวควรจัดพิมพบนกระดาษสีขาว ซึ่งในสวนของกรมชลประทานไดมี
การจัดทํา รูปแบบหัวขาวประชาสัมพันธที่สมารถนําไปใชในการจัดพิมพ
ขาวสงใหสื่ อมวลชนได โดยสามารถติดตอขอรับ ไดที่ฝายประชาสัมพั น ธ
ด านลางของข าวควรมี ชื่ อและเบอรโทรของผู เขีย นหรือหนว ยงาน (การ
จัดทํารายละเอียดดังกลาวจะเปนประโยชนในกรณีที่มีขอสงสัยเกี่ยวกับขาว
ที่จัดสงก็สามารถที่จะติดตอสอบถามไดทันที)
3.3 ควรจัดขาวประชาสัมพันธและหรือภาพขาว ประชาสัมพันธกิจกรรม
ของโครงการศึกษาความเหมาะสมอยางตอเนื่อง รวมไมนอยกวา 5 ขาว
4. การเผยแพรขาวประชาสัมพันธ 4.1 ใชเปน ขาวแจกในกรณี ที่เชิญ สื่อมวลชนเขารวมกิจ กรรมปฐมนิเทศ
ประชุมกลุมยอย และหรือปจฉิมนิเทศ
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4.2 ใชเปนขาวประชาสัมพันธจัดสงใหกับสื่อมวลชนทางไปรษณีย
Fax Email Internet ตามทะเบียนที่อยูของสื่อมวลชนที่จัดทําไวในแต
ละพื้นที่
4.3 นําขาวประชาสัมพันธและหรือภาพขาวประชาสัมพันธขึ้นเว็บไซดของ
สํานักบริหารโครงการ
4.4 ติดตามสรุปผลของขาวที่จัดสงวามีการนําเสนอทางชองทางใดบางและ
ขา วที่ ล งนั้น ยังควรตองตรวจดูเนื้ อหาขาวที่ล งวาครบถว นหรือไม มีการ
ปรับ เปลี่ย นเนื้อข าวหรือไมอยางไร ทั้งนี้ จะสามารถนํามาปรับ ปรุงการ
เขียนขาวไดในครั้งตอไป
6. บทความประชาสัมพันธ ทางสื่อสิ่งพิมพ เปนการประชาสัมพันธอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถ
นําเสนอเนื้อหารายละเอียดไดอยางครบถวนตามตองการ โดยบทความที่จัดทําจะตองมีการกําหนดเคาโครง
ประเด็นเนื้อหาที่จะนําเสนอใหชัดเจน สามารถนําเรื่องอื่นที่เกี่ยวของมาเชื่อมโยงกับเรื่องที่จะนําเสนอเพื่อให
เกิดความนาสนใจได โดยมีขอบเขตในการจัดทําบทความประชาสัมพันธเพื่อเผยแพรทางสื่อสิ่งพิมพ ดังนี้
1. ขั้นเตรียมการผลิต

1.1 บริษัทที่ปรึกษาวางแผนการจัดทําบทความประชาสัมพันธทางสื่อ
สิ่งพิมพตามที่กําหนด
1.2 คณะกรรมการกํากับและหรือเลขานุการ ประชุมหารือกับที่ปรึกษา
กําหนดกรอบประเด็นบทความประชาสัมพันธแตละชิ้น

2.การจัดทําบทความประชาสัมพันธ 2.1 กําหนดประเด็นเนื้อหาที่จะนําเสนอใหครบถวน อาจเชื่อมโยงเขา
กับเหตุการณ ณ ปจจุบันใหมีความสดใหมทันตอเหตุการณ
2.2 การเขียนตนฉบับจะตองมีการตั้งชื่อบทความใหนาสนใจ บทความ
จะตองประกอบดวย บทนํา เนื้อหา และบทสรุปที่เชื่อมโยงกัน ควรใช
ภาษาที่เขาใจงาย และสามารถสอดแทรกขอมูลที่ ตองการนําเสนอได
อยางนาสนใจ ไมนาเบื่อ และชวนใหติดตามอานบทความจนจน
3. องคประกอบพื้นฐานดานเทคนิค 3.1 ตน ฉบับ บทความที่เขีย นจะตองมีความยาวของเนื้อหาไมเกิน 2
หนากระดาษ A4 ขนาดตัวอักษร 16
3.2 ใหความสําคัญในการตั้งชื่อบทความ ความนํา และสวนสรุปของ
บทความ
4. การเผยแพรและสงมอบงาน

นําบทความที่ ผานการอนุมัติ ตีพิมพเผยแพรทางหนังสือพิมพทองถิ่น
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จํานวน 1 ครั้ง และเผยแพรทางหนังสือพิมพสวนกลางจํานวน 1 ครั้ง
โดยในแตละครั้งมีขนาดไมนอยกวา 50 คอลัมนนิ้ว
7. สื่ อวิ ทยุ กระจายเสี ยง การประชาสัมพัน ธทางสถานีวิทยุ มีการดําเนิ น งานไดในหลาย
รูปแบบขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของเรื่องราวที่ตองการจะเผยแพรประชาสัมพันธ ไดแก การจัดใหมีการสัมภาษณ
บุคคล สารคดี
1. ขั้นเตรียมการผลิต

1.1 คณะกรรมการกํ ากั บ และหรือ เลขานุ ก าร ประชุ ม หารือ กั บ ที่
ปรึกษากําหนดรูปแบบการประชาสัมพันธทางสื่อวิทยุกระจายเสียง
1.2 บริ ษั ท ที่ ปรึ ก ษ าวางแผนการผลิ ต และเผยแพ ร ท างสื่ อ
วิทยุกระจายเสียง

2. รูปแบบการประชาสัมพันธผาน 2.1 เขี ย นบทสารคดี หรื อ บทความเพื่ อ เผยแพร ท างสถานี
สื่อวิทยุกระจายเสียง
วิทยุกระจายเสียง โดยจะตองกําหนดแนวคิดประเด็นในการนําเสนอ
ให ชัดเจน แลว จัดทําโครงรางซึ่งประกอบดวย บทนํา เนื้อหา และ
บทสรุปที่เชื่อมโยงกันจากนั้นเรียบเรียงออกมาเปนขอความ (คําพูด)
ซึ่งจะตองคํานึงถึงภาษาที่ใชจะตองเขาใจงายและไมซ้ําซาก วกวน
2.2 ในการจัดใหมีการสัมภาษณบุคคล ควรที่มีการจัดเตรียมประเด็น
คําถามและคําตอบลวงหนา เพื่อใหสามารถนําเสนอขอมูลที่ตองการ
ไดอยางถูกตอง ครบถวน ชัดเจน เลือกแหลงขาวที่จะใหสัมภาษณที่
เกี่ยวของกับโครงการและมีความรูความเขาใจตอโครงการ
3. องค ป ระกอบด านพื้ น ฐานด าน 3.1 บทสารคดีหรือบทความรูที่เขียนมีลักษณะเปนแบบพูดคุยตาม
บทที่ เ ขี ย นขึ้ น เนื้ อ หาสั้ น ๆ มี ค วามยาวตั้ ง แต 2 นาที ขึ้ น ไป
เทคนิค
แตไมควรเกิน 10 นาที
3.2 บทสารคดีหรือบทความรูที่จัดทําจะตองมีขอมูลรายละเอียดตรง
หั วกระดาษ ไดแก ชื่ อรายการ/ชื่ อเรื่อง/ตอน สถานี ที่ออกอากาศ/
ความถี่ วัน-เวลา ที่จะออกอากาศ
3.3 จั ด ให มี ก ารสั ม ภาษณ เจ าหน าที่ ที่ เกี่ ย วข อ งรวมถึ งประชาชน
กลุมเปาหมายทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทองถิ่นในระบบ FM
3.4 การจัดกิจกรรมเสวนาถายทอดสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงใน
ระบบ FM ความยาวไมนอยกวา 30 นาที
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3.5 เผยแพรขาวหรือสารคดีประชาสัมพันธโครงการในประเด็นตาง
ๆ ผานทางสถานีวิทยุทองถิ่นรวมไมนอยกวา 15 ครั้ง
4. การเผยแพรและสงมอบงาน

บั น ทึ ก รูป แบบกิ จ กรรมประชาสั ม พั น ธ ท างสื่ อ วิ ท ยุ กระจายเสีย งที่
ออกอากาศเผยแพร บันทึกใสแผน DVD จํานวน 2 ชุด

8. การจัดกิจกรรมสื่อสัญจร การจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ถือเปนสื่อกิจกรรมพิเศษที่นอกจากจะ
ชวยสรางสัมพันธที่ดีระหวางคณะสื่อมวลชนกับผูบริหารกรมชลประทานและเจาหนาที่ประชาสัมพันธแลว ยังมี
เปาหมายที่ตองการใหสื่อมวลชนไดเห็นถึงความสําคัญและความจําเปนของงานชลประทานในดานการพัฒนา
และบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา รวมถึงมีความเขาใจในกระบวนการศึกษาความเหมาะสม และเปนสื่อกลางใน
การนําเสนอขอมู ลข าวสารไปยั งประชาชนได รับ ทราบและมีความเขาใจที่ถูกตองตอไป โดยมีขอบเขตการ
ดําเนินงาน ดังนี้
1. ขั้นเตรียมการผลิต

1.1 คณะกรรมการกํากับ และหรือเลขานุ การ ประชุม หารือ กับ ที่
ปรึกษากําหนดวันเวลา และรูปแบบการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร
1.2 บริษัทที่ปรึกษาวางแผนการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร

2. รูปแบบการจัดกิจกรรมสื่อมวลชน 2.1 บริ ษั ท จั ด ทํ า รายละเอี ย ดกิ จ กรรมสื่ อ สั ญ จร/กํ า หนดการ/
สัญจร
บรรยายสรุป/ดูงานในพื้นที่ศึกษาความเหมาะสม
2.2 ควรเลือกพื้นที่ กิจกรรมที่มีความเหมาะสม มีจุดเดน สอดรับกับ
โครงการที่ศึกษา และเหมาะสมกับสถานการณในชวงนั้น ๆ
2.3 การเดิน ทางโดยเครื่องบิน และหรือ รถ หรือพาหนะอื่ น ๆ ที่
เห็นสมควร
2.4 ระยะเวลาในการจัดแตละครั้ง ไมนอยกวา 2 วัน หรือมากกวาได
2.5 กรณี ที่ พั ก ค า งแรม สามารถพั ก โรงแรม และหรื อ สถานที่ ที่
เหมาะสม
3. องค ป ระกอบพื้ นฐาน และ 3.1 การจัดกิจกรรมแตละครั้งควรมีสื่อมวลชนรวมกิจกรรมทุกแขนง
เงื่อนไขการดําเนินกิจกรรม
ไดแก วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ โทรทัศน
3.2 การจัดกิจกรรมตองดูแลและอํานวยความสะดวกครอบคลุมทุก
ดาน ดังนี้
- อาหาร เครื่องดื่ม ครบถวนทุกมือ
- ที่พัก เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย
- การเตรียมความพรอมของผูบรรยายและจุดดูงาน
- จัดทําเอกสารแจก จัดรูป เลมที่ สะดวกเหมาะสมแกการพกพา มี
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ขอมูลที่เกี่ยวของครบถวนตลอดทุกจัดของกิจกรรม
- จั ดขอที่ระลึกสําหรับ มอบใหสื่อมวลชนตามความเหมาะสม โดย
เสนอพิจารณาเห็นชอบกอน
3.3 ทุกครั้งของกิจกรรมต องดูแลความสะดวกทุ กด านในการรว ม
เดิน ทางไปประสานงานและรวมกิจกรรมของคณะกรรมการกํากั บ
หรือเลขานุการรวมถึงทีมงาน
3.4 ตองจัดเจาหนาที่ทําการบันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ
3.5 ติดตามผลจากการจัดกิจกรรสื่อมวลชนสัญจรตาง ๆ โดยแตละ
ครั้ งที่จัดกิจ กรรมจะตองมีผลงานเผยแพรครอบคลุมสื่อตาง ๆ ไม
นอยกวา 5 ชิ้นงาน
4. การเผยแพรและสงมอบงาน

4.1 เอกสารสรุปผลการดําเนินกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรจัดทําเปน
รูปเลมจํานวน 2 ชุด และบันทึกลงแผน CD จํานวน 2 แผน
4.2 DVD บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอตลอดจนการจัดกิจกรรมจํานวน
2 ชุด
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ภาคผนวก จ
ตัวอยางเอกสารที่ฝายเลขานุการตองดําเนินการ
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ภาคผนวก ฉ
ตัวอยางเงื่อนไขสัญญา
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เงื่อนไขของสัญญา
1. ขอความทั่วไป
1.1 ขอบขายของงาน
งานซึ่งที่ปรึกษาจะตองปฏิบัติตามแหงสัญญานี้ (ตอไปในสัญญาเรียกวา "งาน") ใหเปนไปตาม
ขอบขายของงานที่ระบุไวในภาคผนวก ก. และงานซึ่งที่ปรึกษาและผูวาจางตกลงเพิ่มเติมจากภาคผนวก ก.
1.2 กฎหมายที่จะตองปฏิบัติตาม
ในการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ที่ปรึกษาจะตองเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ขอบังคับตาง ๆ ของทางราชการ
1.3 หัวเรื่อง
ชื่อเรื่องของเงื่อนไขสัญญาขอหนึ่งขอใด จะไมถือวาเปนสวนหนึ่งของเงื่อนไขของสัญญา ขอนั้น
หรือนําไปประกอบการพิจารณาในการตีความวินิจฉัยความหมายของขอความในขอนั้นๆ หรือขอความอื่นใด
ของสัญญานี้
1.1 การบอกกลาว
บรรดาคําบอกกลาวหรือการใหความยินยอมหรือความเห็นชอบใดๆ ตามหนังสือสัญญานี้ ตอง
ทําเปนหนังสือและถือวาไดสงไปโดยชอบแลว หากไดจัดสงโดยทางหนึ่งทางใดดังตอไปนี้ คือ
• สงมอบโดยบุคคลแกผูแทนที่ไดรับมอบหมายของคูสัญญาแตละฝาย
• ทางไปรษณียลงทะเบียน
• ทางโทรเลข โทรพิ มพ หรือโทรสาร แลวยื นยั นเป น หนั งสือโดยเร็วไปยังชื่อ และที่ อยูของ
คูสัญญา ดังตอไปนี้
ผูวาจาง :
ที่ปรึกษา :
2. การเริ่มงาน การสิ้นสุดของงาน การเปลี่ยนแปลงแกไข และการบอกเลิกสัญญา
2.1 การเริ่มมีผลบังคับของสัญญา
สัญญานี้มีผลใชบังคับทันทีเมื่อคูสัญญาไดลงนาม
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2.2 วันเริ่มปฏิบัติงาน
ที่ปรึกษาจะตองเริ่มปฏิบัติงานภายใน...................................นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดย
ผูวาจางจะมีหนังสือแจงใหที่ปรึกษาทราบ
2.3 วันสิ้นสุดของสัญญา
2.2

ที่ปรึกษาตองปฏิบัติงานใหแลวเสร็จภายใน......……......(….) นับ จากวันเริ่มปฏิบัติงานตามขอ
2.4 การเปลี่ยนแปลงแกไขสัญญา

ถ ามี เหตุ จํ าเป น ต อ งมี ก ารเปลี่ ย นแปลงแก ไขสั ญ ญาให ทํ าเป น หนั งสื อ ตามแบบและพิ ธี ก าร
เชนเดียวกับการทําสัญญานี้
2.5 การโอนงาน
2.5.1 ที่ปรึกษาจะไมใหชวงงาน มอบหมายงาน โอนงาน หรือละทิ้งงานใหผูอื่นเปนผูทํางาน
ตามสั ญ ญานี้ แ ทนไม ว า ทั้ ง หมด หรื อ แต เพี ย งบางส ว นด ว ยประการใดๆ โดยไม ได รั บ ความยิ น ยอมจาก
ผูวาจางกอน และแมวาจะไดรับความยินยอมดังกลาวที่ปรึกษาก็ยังคงตองรับผิดชอบอยางเต็มที่ตามสัญญานี้
ตอไปทุกประการ
2.5.2 ที่ปรึกษาจะตองไมโอนสิทธิประโยชนใดๆ ตามสัญญานี้ใหแกผูอื่นโดยไมไดรับความ
ยินยอมจากผูวาจางกอน เวนแตการโอนเงินที่ถึงกําหนดชําระหรือที่จะถึงกําหนดชําระ
2.6 การระงับงานชั่วคราวและการบอกเลิกสัญญา
2.6.1 การบอกเลิกสัญญาหรือใหหยุดงานชั่วคราวโดยผูวาจาง
ก) ผู ว าจ า งมี สิ ท ธิ บ อกเลิ ก สัญ ญานี้ ไดถาผูวาจางเห็ น วาที่ ป รึก ษามิ ได ป ฏิบั ติ งานด วยความ
ชํานาญและดวยความเอาใจใส ในวิชาชีพของที่ปรึกษาเทาที่พึ่งคาดหมายได จากที่ปรึกษาในระดับเดียวกัน
หรือมิไดปฏิบัติตามขอสัญญา และเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญานี้ ในกรณีเชนนี้ผูวาจางจะบอกกลาวใหที่ปรึกษา
ทราบถึงเหตุผลที่จะบอกเลิกสัญญา ถาที่ปรึกษามิไดดําเนินการแกไขใหผูวาจางพอใจภายในระยะเวลา 30 วัน
นับแตวันที่ไดรับคําบอกกลาว ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยการสงคําบอกกลาวแกที่ปรึกษา เมื่อที่ปรึกษา
ไดรับหนังสือบอกกลาวนั้นแลว ที่ปรึกษาตองยุติงานทันที และดําเนินการทุกวิถีทางเพื่อลดคาใชจายใด ๆ ที่
อาจมีในระหวางการหยุดปฏิบัติงานนั้นใหนอยที่สุด
ข) ผูวาจางอาจมีหนังสือบอกกลาวใหที่ปรึกษาทราบลวงหนาเมื่อใดก็ได วาผูวาจางมีเจตนาจะ
ระงับการทํางานทั้งหมดหรือแตบางสวนหรือจะบอกเลิกสัญญาในกรณีที่ผูวาจางจะบอกเลิกสัญญา
การ
บอกเลิก ดังกลาวจะมีผลในเวลาไมนอยกวา 60 วัน นับจากวันที่ที่ปรึกษาไดรับหนังสือบอกกลาวนั้นหรืออาจ
เร็วกวาหรือชากวากําหนดเวลานั้น ก็ได แลวแตคูสัญญาจะทําความตกลงกัน เมื่อที่ปรึกษาไดรับหนังสือบอก
กลาวนั้น แลว ที่ปรึกษาจะตองยุติงานทันที และดําเนินการทุกวิถีทางเพื่อลดคาใชจายใดๆที่อาจมีในระหวาง
การหยุดปฏิบัติงานนั้นใหนอยที่สุด
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2.6.2 การบอกเลิกสัญญาโดยที่ปรึกษา
ที่ปรึกษามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได ถาผูวาจางมิไดปฏิบัติหนาที่ความรับผิดชอบตามที่สัญญาระบุ
ไวในกรณีเชนนี้ที่ปรึกษาจะมีหนังสือถึงผูวาจางระบุรายละเอียดถึงสาเหตุและเหตุผลในการขอเลิกสัญญา ถาผู
วาจางมิไดดําเนินการแกไขใหที่ปรึกษาพอใจภายในระยะเวลา 30 วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือบอกกลาวนั้น ที่
ปรึกษามีสิทธิบอกเลิกสัญญา
2.6.3 เหตุสุดวิสัย
ก) "เหตุสุดวิสัย" หมายความวา เหตุใดๆ อันเกิดขึ้นก็ดีจะใหผลพิบัติก็ดี ไมมีใครอาจจะปองกัน
ได แม ทั้ งบุ ค คลผู ต องประสบ หรื อ ใกล จ ะต อ งประสบเหตุ นั้ น จะได จั ด การระมั ดระวังตามสมควร อั น พึ ง
คาดหมายไดจากบุคคลนั้นในฐานะเชนนั้น
ข) ถาคูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดไมสามารถปฏิบัติหนาที่ตามสัญญานี้ไดเพราะเหตุสุดวิสัยคูสัญญา
ฝายนั้นจะตองบอกกลาวเปนลายลักษณอักษร ใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งทราบภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต
เหตุนั้นเกิดขึ้น และคูสัญญาฝายที่ไดรับแจงตองพิจารณาวาจะยอมรับเหตุดังกลาววาเปนเหตุสุดวิสัยหรือไมแลว
แจงใหคูสัญญาฝายแรกทราบภายในเวลาอันควร
ค) ในระหวางที่ มีเหตุสุด วิสั ยเกิ ดขึ้น ให หน าที่ และความรับ ผิดชอบของคูสัญญาทั้ งสองฝาย
ระงับหยุดไปชั่วคราว เวนแตจะระบุไวในสัญญานี้เปนประการอื่น อยางไรก็ตาม ที่ปรึกษามีสิทธิจะไดรับการ
ขยายเวลาทํางานออกไปเทากับระยะเวลาที่ตองเสียไปอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยนั้น
ง) ในกรณีที่คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไมสามารถปฏิบัติงานหรือยินยอมใหมีการปฏิบัติงานตาม
สัญญานี้ไดทั้งหมดหรือแตเพียงบางสวน เนื่องจากเหตุสุดวิสัยตอเนื่องกันเปนเวลาเกินกวา 60 วัน
นับจาก
วันแจงเหตุสุดวิสัยตามขอ (ข) คูสัญญาแตละฝายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได โดยสงคําบอกกลาวไปยังคูสัญญาอีก
ฝายหนึ่งลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา 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 โดยคํานวณตั้งแตวันเริ่มปฏิบัติงานจนถึงวันบอกเลิก
สัญญา ในกรณีเชนนี้ ผูวาจางมีสิทธิจะยึดเงินประกันผลงานหรือบังคับเอาแตหนังสือค้ําประกันตามที่ระบุไวใน
ภาคผนวก ค. แลวแตกรณีได
2.7.3 เมื่อมีการเลิกสัญญาตามขอ 2.6.1 (ข) หรือขอ 2.6.2 ผูวาจางจะชําระคาจางตาม
สว นที ่เ ปน ธรรมและเหมาะสมที ่กํ า หนดในภาคผนวก ค. ใหแ กที ่ป รึก ษา โดยคํ า นวณตั ้ง แตว ัน เริ ่ม
ปฏิบัติงานจนถึงวันบอกเลิกสัญญา นอกจากนี้ผูวาจางจะจายคืนเงินประกันผลงานที่หักไว ทั้งหมดหรือคืน
หนังสือค้ําประกันที่ยืดไว ตามภาคผนวก ค. แลวแตกรณี รวมทั้งเงินชดเชยคาเดินทางและเงิน คาใชจายที่
ไดทดลองจายไปตามสมควรและตามความเปน จริง ซึ่งผูวาจางยังมิไดเคยชําระมากอนใหแกที่ป รึกษาดว ย
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อยา งไรก็ต ามเงิน ชดเชย และเงิน ที่ไ ดชําระไปแลว ทั้งหมดจะตอ งไมเ กิน ยอดเงิน ตามสัญ ญาที่กํา หนดใน
ภาคผนวก ค. หรือตามที่ไดตกลงแกไขกันไว
2.7.4 เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาตามขอ 2.6.3 (ง) ผูวาจางจะชําระคาจางตามสวนที่เปนธรรม
และเหมาะสมตามที่กําหนดในภาคผนวก ค. ใหแกที่ปรึกษา โดยคํานวณตั้งแตวันเริ่มปฏิบัติงานจนถึง
วัน
บอกเลิกสัญญา นอกจากนี้ ผูวาจางจะจายคืนเงินประกันผลงานที่หักไวทั้งหมด หรือคืนหนังสือค้ําประกันที่ยึด
ไวตามภาคผนวก ค. แลวแตกรณี
2.8 สิทธิเรียกรองเมื่อมีการบอกเลิกสัญญาเนื่องจากผิดสัญญา
เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาเนื่องจากผิดสัญญา ผูวาจางและที่ปรึกษาจะทําความตกลงกันในเรื่อง
ค า เสี ย หาย อย า งไรก็ ต ามในกรณี ที่ ก ารบอกเลิ ก สั ญ ญาเกิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจากที่ ป รึ ก ษาเป น ฝ า ยผิ ด สั ญ ญา
ผูวาจางมีสิทธินําเงินประกันผลงานที่ยึดไวตามสัญญาขอ 2.7.2 หรือเงินที่ธนาคารผูค้ําประกันสงมาใหมาชดใช
เปนคาเสียหายเบื้องตน
3. สิทธิและหนาที่ของที่ปรึกษา
3.1 ที่ ป รึกษาจะต องใชความชํานาญ ความระมัด ระวัง และความขยัน หมั่น เพี ยร ในการ
ปฏิ บั ติ ง านตามสั ญ ญาอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและจะต อ งปฏิ บั ติ ห น า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบให สํ า เร็ จ ลุ ล ว งไป
ตามมาตรฐานของวิชาชีพที่ยอมรับนับถือกันโดยทั่วไป
3.2 คาจางซึ่งผูวาจางจะชําระแกที่ปรึกษาตามภาคผนวก ค. นั้น เปนคาตอบแทนเพียงอยาง
เดียว ซึ่งที่ปรึกษาจะไดรับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ที่ปรึกษาจะตองไมรับคานายหนาทางการคา
สวนลด เบี้ ยเลี้ยง เงินช วยเหลือใดๆ โดยตรงหรือโดยทางออม หรือสิ่ งตอบแทนใดๆ ในสวนที่เกี่ยวข องกั บ
สัญญานี้ หรือที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ตามสัญญานี้
3.3 ที่ ป รึ ก ษาจะต อ งไม มี ผ ลประโยชน ใดๆ ไม วาโดยตรงหรือ โดยอ อ ม ในเงิน ค าสิ ท ธิ เงิน
บําเหน็จ หรือคานายหนาใด ๆ ที่เกี่ยวกับการนําสิ่งของหรือกรรมวิธีใดๆ ที่มีทะเบียนสิทธิบัตร หรือไดรับการ
คุมครองมาใชเพื่อวัตถุประสงคของสัญญานี้ เวนแตคูสัญญาจะไดตกลงกันเปนลายลักษณอักษรวา ที่ปรึกษา
อาจไดผลประโยชนหรือเงินเชนวานี้ได
3.4 ลิขสิทธิ์ในเอกสารทุกฉบั บ ซึ่งที่ ปรึกษาไดทําขึ้นเกี่ยวกับสัญญานี้ใหตกเปนของผูวาจาง
บรรดาเอกสารที่ที่ปรึกษาไดจัดทําขึ้นเกี่ยวกับสัญญานี้ ใหถือเปนความลับและใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของผูวาจาง
ที่ปรึกษาจะตองสงมอบบรรดาเอกสารดังกลาวใหแกผูวาจางเมื่อสิ้นสุดสัญญานี้ ที่ปรึกษาอาจเก็บสําเนาเอกสาร
ไวกับตนได แตตองไมนําขอความในเอกสารนั้นไปใชในกิจการอื่นที่ไมเกี่ยวกับงานโดยไมไดรับความยินยอม
ลวงหนาเปนลายลักษณอักษรจากผูวาจางกอน
3.5 บรรดาเครื่องมือ เครื่องใชและวัสดุอุปกรณทั้งหลาย ซึ่งผูวาจางไดจัดใหที่ปรึกษาใชหรือซึ่ง
ที่ปรึกษาซื้อมาดวยทุนทรัพยของผูวาจาง หรือซึ่งผูวาจางเปนผูจายชดใชคืนให ถือวาเปนกรรมสิทธิ์ของผูวาจาง
และตองทําเครื่องหมายแสดงวา เปนของผูวาจางดวย ที่ปรึกษาตองใชเครื่องมือเครื่องใช และอุปกรณดังกลาว
อยางเหมาะสมตามระเบียบของทางราชการ เพื่อกิจการที่เกี่ยวกับการจางที่ปรึกษาเทานั้น
เมื่ อ ทํ า งานเสร็ จ หรื อ มี ก ารเลิ ก สั ญ ญา ที่ ป รึ ก ษาจะต อ งทํ า บั ญ ชี แ สดงรายการเครื่ อ งมื อ
เครื่องใชและวัสดุอุปกรณทั้งหลายขางตนที่ยังคงเหลืออยู และจัดการโยกยายไปเก็บรักษาตามคําสั่งผูวาจาง ที่
ปรึกษาตองดูแลเครื่องมือเครื่องใชและวัสดุอุปกรณดังกลาวอยางเหมาะสมตลอดเวลาที่ครอบครอง แลวตองคืน
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เครื่องมือและเครื่องใชและวัสดุอุปกรณดังกลาวใหครบในสภาพดีตามความเหมาะสม แตไมตองรับผิดชอบ
สําหรับความเสื่อมสภาพตามปกติ
4. ความรับผิดชอบของที่ปรึกษา
4.1 ที่ปรึกษาจะตองชดใชคาเสียหายใหแกผูวาจาง และปองกันมิใหผูวาจางตองรับผิดชอบใน
บรรดาสิทธิเรียกรองคาเสียหาย คาใชจายหรือราคา รวมตลอดถึงการเรียกรองโดยบุคคลที่สามอันเกิดจากความ
ผิดพลาดหรือการละเวนไมกระทําการของที่ปรึกษา หรือของลูกจางของที่ปรึกษา
4.2 ที่ปรึกษาจะตองรับผิดตอการละเมิดบทบัญญัติแหงกฎหมาย หรือสิทธิใด ๆ ในสิทธิบัตร
หรือสิทธิของบุคคลที่สาม ซึ่งที่ปรึกษานํามาใชในการปฏิบัติงานตามสัญญานี้
4.3 ที่ปรึกษาจะตองจัดการประกันภัยเพื่อความรับผิดตอบุคคลภายนอก และเพื่อความสูญ
หายหรือเสียหายในทรัพยสินซึ่งผูวาจางเปนผูจัดหาใหหรือสั่งซื้อโดยทุนทรัพยของผูวาจาง เพื่อใหที่ปรึกษาไวใช
ในการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ โดยที่ปรึกษาเปนผูออกคาใชจายในการประกันภัยเอง ทั้งนี้ เวนแตจะมีการตก
ลงกันไวเปนอยางอื่นในสัญญานี้
5. พันธะหนาที่ของผูวาจาง
ผูวาจางจะมอบขอมูลและสถิตตางๆ ที่เกี่ยวของซึ่ง ผูวาจางมีอยูใหแกที่ปรึกษา โดยไมคิด มูลคา
และภายในเวลาอันควร
ในกรณีที่ที่ปรึกษารองขอความชวยเหลือ ผูวาจางจะใหความชวยเหลืออํานวยความสะดวกตาม
สมควร ทั้งนี้ เพื่อใหการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาตามสัญญานี้ลุลวงไปไดดวยดี
6. คาจางของที่ปรึกษา
6.1 ผูวาจางจะชําระคาจางปฏิบัติงานใหที่ปรึกษาตามเงื่อนไขที่ระบุในภาคผนวก ค.
6.2 ในกรณี ที่ที่ ป รึกษาตองปฏิบั ติงานอยางใดอยางหนึ่งเพิ่ มเติม นอกเหนือ จากที่ระบุใน
ภาคผนวก ก. เนื่ อ งจากมี เหตุ ใดๆ นอกเหนื อ จากการควบคุ ม ของที่ ป รึ ก ษาเกิ ด ขึ้ น และซึ่ งที่ ป รึ ก ษาไม
อาจคาดหมายล วงหน าได หรื อเนื่ องจากคูสัญ ญาไดตกลงเปลี่ย นแปลง หรือ แกไขงานอัน สืบ เนื่องมาจาก
การเรี ย กร อ งของฝ า ยผู ว า จ า ง ที่ ป รึ ก ษาจะได รั บ ค า จ า งรวมทั้ ง ค า ใช จ า ยที่ เ บิ ก คื น ได (ถ า มี ) เพิ่ ม เติ ม
โดยคํานวณตามอัตราเดียวกับอัตราที่ระบุในภาคผนวก ค.
6.3 ในกรณีที่การลาชาเกิดจากฝายผูวาจาง และการลาชานั้นทําใหตองเสียคาใชจายเพิ่มขึ้น
เปนพิเศษ ที่ปรึกษามีสิทธิไดรับคาจางเพิ่มเติม โดยคูสัญญาทั้งสองฝายจะไดตกลงกันในเรื่องคาจางเพิ่มเติมนั้น
7. การชําระเงินใหที่ปรึกษา
7.1 เงิ น สกุ ล ต า งประเทศที่ ที่ ป รึก ษาได รับ ชํ าระทุ กครั้ง ผูว าจ างจะชว ยเหลื อให ที่ ป รึก ษา
สามารถสงกลับไปตางประเทศได ภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมาย
7.2 เมื่อใดที่จําเปนตองตีราคาเงินสกุลหนึ่งเปนเงินอีกสกุลหนึ่ง เพื่อการชําระเงินจํานวนที่ระบุ
ในภาคผนวก ค. ใหใชอัตราขายตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ในวันที่ถึงกําหนดชําระเงินเปนอัตรา
แลกเปลี่ยน
หมายเหตุ ขอ 7 นี้ ใชในกรณีผูเชี่ยวชาญตางประเทศหรือบริษัททีปรึกษาตางประเทศ
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8. เงินคาจางลวงหนา
ผูวาจางตกลงจายเงินคาจางลวงหนาใหแกที่ปรึกษาจํานวนรอยละ 15 (15%) ของเงินคาจาง
ซึ่งรวมภาษีมูลคาเพิ่ม คิดเปนเงิน……….…………………………บาท (………………………………...) เงินจํานวนดังกลาว
จะจายใหภ ายหลัง จากที่ ที่ปรึกษาไดวางหลักประกันการรับ เงินค าจ างลวงหน าเต็มตามจํานวนเงิน คาจาง
ลวงหนานั้น ใหแก ผูวาจางยึดถือไวกอ น ที่ปรึกษาจะตองออกใบเสร็จรับเงินคาจาง
ลวงหนาตามแบบที่
ผูวาจางกําหนดให และที่ปรึกษาตกลงที่จะกระทําตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใชจายและการใชคืนเงินคาจาง
ลวงหนานั้น ดังตอไปนี้
8.1 ที่ปรึกษาจะขอรับเงินลวงหนา 15% ไดภายใน 15 วันนับถัดจากวันเริ่มปฏิบัติงานเปนตนไป
8.2 ที่ ป รึ กษาจะใช เงิน คาจางลวงหน านั้น เพื่ อเป น ค าใชจายในการปฏิ บัติ งานตามสัญ ญา
เทานั้น หากที่ปรึกษาใชจายเงินคาจางลวงหนาหรือสวนใดสวนหนึ่งของเงิน คาจางลวงหนานั้น ในทางอื่น ผู
วาจางอาจจะเรียกเงิน คาจางลวงหนาคืน จากที่ปรึกษา หรือบังคับแกหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนาได
ทันที
8.3 เมื่ อ ผู ว า จ า งเรี ย กร อ ง ที่ ป รึ ก ษาต อ งแสดงหลั ก ฐานการใช จ า ยเงิ น ค า จ า งล ว งหน า
เพื่อพิสูจนวาไดเปนไปตามขอ 8.2 ภายในกําหนด 15 วัน นับถัดจากวันไดรับแจงจากผูวาจาง หากที่ปรึกษาไม
อาจแสดงหลักฐานดังกลาวภายในกําหนด 15 วัน ผูวาจางอาจเรียกรองเงินคาจางลวงหนาคืนจากที่ปรึกษา
หรือบังคับแกหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนาไดทันที
8.4 ในการจายเงินคาจางใหแกที่ปรึกษา ผูวาจางจะหักเงินคาจางไว จํานวนรอยละ 15 ของ
เงินคาจาง ที่ปรึกษาจะไดรับในแตละงวด ทั้งนี้จนกวาจํานวนเงินที่หักไวดังกลาวจะครบตามจํานวนเงิน คาจาง
ลวงหนาที่ที่ปรึกษาไดรับไปแลว
8.5 ในกรณี ที่ มี ก ารบอกเลิ ก สั ญ ญา หากเงิน ค าจา งล ว งหน าที่ เหลื อ เกิ น กวาจํ านวนเงิน ที่
ที่ ป รึก ษาจะได รั บ หลั งจากหั ก ชดใช ในกรณี อื่ น แล ว ที่ ป รึ ก ษาจะต อ งจ ายคื น เงิ น จํ านวนที่ เหลื อ นั้ น ให แ ก
ผูวาจางภายใน 7 วัน นับถัดจากวันไดรับ แจงเปนหนังสือจากผูวาจางผูวาจางจะคืนหลักประกันเงินลวงหนา
ใหแกที่ปรึกษา ตอเมื่อผูวาจางได หักเงินคาจางไวครบจํานวนเงินลวงหนาตามขอ 8
8.6 ใบเสร็จรับเงินคาจางลวงหนา ตองมีตัวเลขไทย หรือตัวเลขอารบิก และอักษรไทย ถาทํา
เปน ภาษาตางประเทศตองมีภาษาไทยกํากับใหปรากฏขอความ ดังตอไปนี้
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 จํานวนเงินที่รับ8.6.7 ชนิด ชื่อ งาน/โครงการ ของคาจางลวงหนา
8.6.8 ลายมือชื่อผูมีอํานาจของผูออกใบรับ
8.6.9 ผูรับเงิน

๑๔๘

ภาคผนวก ช
พัฒนาการของเอกสาร

๑๔๙

พัฒนาการเอกสาร
นายวีระชัย ชูพศิาลยโรจน
เนื่องจากเอกสารคูมือการกํากับงานที่ปรึกษาฉบับนี้คาดวาจะมีอายุการใชงานเป นเวลานาน
และจําเปนตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอีกมากในอนาคต การบันทึกพัฒนาการของเอกสารไวจะชวยให ผูใช
เอกสาร และผูที่จะปรับปรุงเอกสารเพิ่มเติมในอนาคตได เขาใจในเหตุผลของการปรับเปลี่ยนเอกสารในทุ ก
ขั้นตอน ซึ่งการเขาใจในเหตุผลดังกลาวจะชวยใหการใชเอกสาร และการปรับปรุงเอกสารเปนไปโดยราบรื่นและ
มีประสิทธิภาพ
เอกสารฉบับนี้ถูกจัดทําขึ้นโดยยึดถือระเบียบการพัสดุเปนหลัก และเพิ่มเติมรายละเอียดในการ
ปฏิ บั ติ ให ม ากขึ้ น ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เป น การอํ า นวยความสะดวกให แ ก ผู ป ฏิ บั ติ และเพื่ อ ให ก ารปฏิ บั ติ ง านของ
เจ าหน าที่ ทั้ งหลายเป น ในตามมาตรฐานเดี ย วกั น อย างไรก็ ต าม เนื่ อ งจากเอกสารฉบั บ นี้ ถู กจั ด ทํ าขึ้ น โดย
การมีสวนรวมของบุคลากรเปนจํานวนมากทั้งในสวนของเจาหนาที่กรมชลประทานและในสวนของบริษัทที่
ปรึกษา ประกอบกับขอจํากัดทางดานระยะเวลาในการดําเนินงาน ทําใหการตรวจสอบความสอดคลองกันกับ
ระเบี ยบการพั ส ดุ ในรายละเอีย ดต างๆ อาจไมครบถวน ประกอบกับ เอกสารที่เปนระเบีย บการปฏิบัติเปน
เอกสารที่มีศักดิ์สูงกวาคูมือการปฏิบัติ ดังนั้นหากภายใตเอกสารฉบับนี้มีขอความใดที่ไมเปนไปตามระเบียนการ
พัสดุใหผูปฏิบัติยึดระเบียบการพัสดุเปนหลักในการปฏิบัติ
รา งเอกสารฉบั บ นี้ ถูก จั ดทํ าขึ้น โดยการสั่ งการของ ผส.บก. ในป พ.ศ.2553 มอบหมายให
กม.บก.เปน ผูรับผิดชอบ และไดรับการสนับ สนุน จาก กง.วค.1 และ กง.วค.3 เอกสารต นรางประกอบดวย
3 บท และ 3 ภาคผนวก ดังนี้
บทที่ 1 บทนํา
บทที่ 2 การบริหารสัญญา
บทที่ 3 การควบคุมคุณภาพงาน
พัฒนาแหลงน้ํา
โครงการ

ภาคผนวก ก. สรุป สาระสําคั ญ ของมาตรฐานการศึกษาวางแผนพั ฒ นาลุมน้ํา และโครงการ
ภาคผนวก ข. แนวทางในการกํากับ งานที่ ป รึกษาทางดานเศรษฐกิจ สังคมและการวิเคราะห
ภาคผนวก ค. แนวทางในการกํากับที่ปรึกษาทางดานสิ่งแวดลอม

เอกสารดังนี้

เมื่ อ ผส.บก. ได ตรวจสอบเอกสารฉบับ รางดังกลาวแลวไดมอบหมายให กง.วค.3 ปรับ ปรุ ง
1. เพิ่มเติมคณะกรรมการตรวจรับงานเพื่อการเบิกจายเงิน

2. เพิ่มเติมภาคผนวกอีก 2 ภาคผนวกไดแกภาคผนวก ง.การประชาสัมพันธ และภาคผนวก จ.
ตัวอยาง เอกสารที่ฝายเลขาฯตองใชในการดําเนินงาน

๑๕๐

หลั ง จากนั้ น เอกสารฉบั บ นี้ ถู ก ใช เ ป น ต น ร า งในการประชุ ม สั ม มนาที่ เขื่ อ นป า สั ก ชลสิ ท ธิ์
ผูเขารวมสัมมนาประกอบดวย ผส.บก. ผวค. เจาหน าที่ จากสวนวางโครงการ เจาหน าที่จากกลุมมาตรฐาน
วางโครงการ เจาหนาที่จากสํานักการมีสวนรวมฯ เจาหนาที่จากกองพัสดุ เจาหนาที่จากกองกฎหมายและที่ดิน
รวมทั้งเจาหนาที่จากบริษัทที่ปรึกษาที่ทํางานรวมกับสํานักบริหารโครงการ ผลจากการประชุมสัมมนา ดังกลาว
มีการแกไขปรับปรุงเอกสารดังนี้
1. การเปลี่ ย นแปลงสาระในส ว นของเนื้ อ หาหลั ก ในบทที่ 1 ถึ ง บทที่ 3 ส ว นใหญ เ ป น
การเปลี่ยนแปลงในรายละเอียด ไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของเอกสาร
2. เพิ่ ม เติ ม ภาคผนวก เรื่ อ งบทบาทและหน า ที่ ข องเจ า หน า ที่ ป ระสานงานโครงการ
โดย กง.วค.1 บทบาทและหนาที่ของฝายเลขานุการ

๑๕๑

