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4. นายอดิศร จําปาทอง วิศวกรชลประทานชํานาญการ 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุมคณะทํางานยกราง TOR จางเหมาบริการดูแล  
 และบํารุงรักษาโครงการชลประทาน ครั้งท่ี 1/2554 
  เลขานุการฯ (กห.ปษ.) นําเสนอรายงานการประชุมคณะทํางานยกราง TOR จางเหมา
บริการดูแล และบํารุงรักษาโครงการชลประทาน ครั้งท่ี 1/2554 เม่ือวันท่ี 12 พฤษภาคม 2554 ตอท่ีประชุม
เพ่ือทราบและพิจารณา ซ่ึงคณะทํางานฯ ไมมีขอแกไข  
  มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบ 
 3.1  คําส่ังคณะทํางานยกราง TOR จางเหมาบริการดแูล และบํารุงรักษา 
 โครงการชลประทาน ท่ี 1/2554 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานยอย 

                 เลขานุการฯ แจงใหท่ีประชุมทราบวา ผส.อน. (ประธานฯ) ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน
ยอยแลว เม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม 2554 โดยคณะทํางานยอย ประกอบดวย นายวิชัย สุภาโสด วิศวกรชลประทาน
ชํานาญการพิเศษ เปนประธานฯ, นายศุภกฤษ พัฒนศิริ (ผอ.คบ.กระเสียว) เปนรองประธานฯ, นายสมเดช ศรีวิเชียร 
(กป.ปษ.), นางสาวอรญา เขียวคุณา (กห.ปษ.), นายธเนศร สมบูรณ วิศวกรชลประทานชํานาญการ, นายสมศักดิ์ 
วิวิธเกยูรวงศ วิศวกรชลประทานชํานาญการ และนายอดิศร จําปาทอง วิศวกรชลประทานชํานาญการ รวมเปน
คณะทํางาน โดยคณะทํางานยอยมีอํานาจหนาท่ีดําเนินการศึกษา วิเคราะหขอมูล และจัดทํายกราง TOR จาง
เหมาดูแลและบํารุงรักษาโครงการชลประทาน เพ่ือนําเสนอคณะทํางานฯ พิจารณาและดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ี
คณะทํางานฯ มอบหมาย สวนเรื่องขอขยายระยะเวลาคณะทํางานฯ ออกไปอีก 60 วัน นับจากวันท่ีกําหนดให
แลวเสร็จในคําสั่งกรม อธช. ไดอนุมัติแลว เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2554 ซ่ึงจะสิ้นสุดภายในวันท่ี 24 
มิถุนายน 2554 นี้  
  มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
3.1 ราง TOR จางเหมาบริการดูแล และบํารุงรักษาโครงการชลประทาน  
 (แกไขครั้งท่ี 1) 

  ประธานฯ ไดมอบใหคณะทํางานยอยดําเนินการยกราง TOR จางเหมาบริการดูแล 
และบํารุงรักษาโครงการชลประทาน ซ่ึงท่ีประชุมมีมติในครั้งนี้ คือ 1) พิจารณาขอบเขตงานจางเหมาฯ ตามท่ี
คณะทํางานยอยไดยกรางเหมาะสมเพียงใด 2) พิจารณารายละเอียดขอกําหนด ข้ันตอนดําเนินงานดูแล
บํารุงรักษา ท้ังนี้เพ่ือกลั่นกรองเนื้อหาใหสมบูรณข้ึน และ 3) เนื่องจากพฤติกรรมการปฏิบัติและสภาพแตละ
พ้ืนท่ีไมเหมือนกัน จึงสมควรให สชป.1-17 ชวยพิจารณาราง TOR ดวย  

  นายวิชัย สุภาโสด ประธานคณะทํางานยอย ไดชี้แจงตอท่ีประชุมวา ขอบเขตงานจาง
เหมาบริการดูแล และบํารุงรักษาโครงการชลประทาน ไดยกรางแบงลักษณะงานออกเปน 3 แนวทางคือ งาน
บํารุงรักษาปกติ เปนงานเหมาจายท่ีมีราคางานอยูแลว งานบํารุงรักษาเชิงซอมแซม เปนงานตองหาปริมาณงาน
กอนและมีราคางานแนนอน เชน กําจัดวัชพืช ขุดลอกตะกอน เปนตน และงานซอมแซม เปนงานตองสํารวจ
สภาพความเสียหายและคํานวณหาปริมาณงานกอน โดยจัดเปน 3 หมวด คือ 1) หมวดหัวงานพรอมอาคาร
ประกอบ 2) หมวดคลองสงน้ํา คลองระบายน้ําและอาคารประกอบ 3) หมวดทางลาดยาง (F4) และทางลูกรัง 
(F5) พรอมอาคารประกอบ ซ่ึงมอบใหคณะทํางานยอยศึกษา และนําเสนอราง TOR เปนรายกิจกรรมใหท่ี
ประชุมรวมกันพิจารณา ดังนี้ 

1. ขอกําหนดและขอบเขตของการดูแลบํารุงรักษาหัวงานพรอมอาคารประกอบ มี 4 
ประเภท คือ เข่ือนเก็บกักน้ํา, เข่ือนระบายน้ํา, ฝาย และสถานีสูบน้ํา  

1.1 กิจกรรมบํารุงรักษาหัวงาน  ท้ัง 4 ประเภท จะมีขอบเขตของงาน 
ขอกําหนด ข้ันตอนดําเนินงาน และวิธีดําเนินงานบํารุงรักษาเหมือนกัน โดยท่ีประชุมมีขอคิดเห็นในราง TOR ดังนี้      
 -  ขอ 1.2 ขอบเขตของงาน ท้ัง 4 ประเภท มี 3 กิจกรรม คือ  
   1.2.๑ งานตัดหญาและวัชพืชท่ัวไปบริเวณหัวงาน ใหแกไข “ถากถาง
ตนไม” เปน “วัชพืชท่ัวไป” 
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   1.2.๒ งานดูแลรักษาไมดอกไมประดับทรงพุมท่ีอยูในบริเวณโดยรอบหัว
งานใหอยูในสภาพเรียบรอย ใหเพ่ิมขอความ “ทรงพุม” ซ่ึงกิจกรรมขอ 2 นี้เห็นควรใหมีการจางเหมาดูแลได 
เนื่องจากมีอัตราราคางานของโครงการฯ เข่ือนปาสักชลสิทธิ์เคยจางเหมาดูแล  
   1.2.๓ งานบํารุงรักษาหัวงานเข่ือนเก็บกักน้ําและอาคารประกอบ และสิ่ง
ปลูกสรางภายในบริเวณหัวงาน ไมมีการแกไข ท่ีประชุมเห็นชอบ 

- ขอ 1.3 ขอกําหนด มี 4 ขอ ไมมีการแกไข ท่ีประชุมเห็นชอบ 
- ขอ 1.4 ข้ันตอนและวิธีการทํางาน ท่ีประชุมขอใหแกไข ดังนี้ 
   1.4.1 ข้ันตอนการทํางาน ท้ัง 4 ประเภท 
          “(1) ผูรับจางตองแจงแผนงาน กําลังคน และเครื่องจักร อุปกรณ ใน

การดําเนินการบํารุงรักษาใหแกผูควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจางพิจารณาและเห็นชอบกอนจะ
ดําเนินการ” และ “(3) เม่ือผูควบคุมงานพิจารณาและแจงใหคณะกรรมการตรวจการจางเห็นชอบแลว ใหผูรับ
จางรีบเขาดําเนินการบํารุงรักษาหัวงานโดยทันทีตามรายการท่ีไดมีการตกลงกัน” โดยใหแกไข “ผูอํานวยการ
โครงการ” เปน “คณะกรรมการตรวจการจาง” เนื่องจากผูอํานวยการโครงการไมมีอํานาจตามระเบียบพัสดุฯ 
ตองเปนอํานาจของคณะกรรมการตรวจการจาง และตัดขอ 4) ดําเนินการบํารุงรักษาหัวงานโครงการอยางนอย
ปละ ๓ ครั้ง ออก เนื่องจากมีในขอกําหนดแลว 

    1.4.2 วิธีการทํางาน ท้ัง 4 ประเภท 
             “(1) งานตัดหญาและวัชพืชท่ัวไป ขอ (1.3) หญาตายระหวาง

สัญญาเพราะเหตุอันเกิดจากผูรับจาง หรือหญาตายเนื่องจากอยูในรม ผูรับจางจะตองทําการปลูกซอมโดยทันที 
โดยท่ีผูวาจางจะจัดหามาใหผูรับจางทําการปลูกซอม” เนื่องจากเปนเหตุบกพรองของผูรับจาง ผูวาจางไมควรท่ี
จะตองรับผิดชอบจัดหาให ตองเปนหนาท่ีของผูรับจาง แตกรณีเหตุสุดวิสัย เชน เกิดโรคแมลง ผูวาจางควรจัดหา
หญาใหผูรับจางปลูกซอม ท่ีประชุมจึงขอใหปรับแกไขขอความใหมใหชัดเจนข้ึน 

         “(๓) งานบํารุงรักษาหัวงาน อาคารประกอบ และสิ่งปลูกสราง
อ่ืนๆ ขอ (3.3) อาคารท่ีทําการ บานพัก ระบบสาธารณูปโภค รวมถึงบริเวณพ้ืนท่ีโดยรอบของหัวงาน ผูรับจาง
จะตองดําเนินการดูแลระบบไฟฟาและแสงสวาง ใหอยูในสภาพใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ หากเกิดการชํารุด
เสียหายหรือระบบไฟฟาขัดของ ผูรับจางตองทําการซอมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณท่ีชํารุดเสียหายใหอยูในสภาพท่ี
ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ” ใหตัดขอความท่ีมีเสนขีดทับออก เนื่องจากควรเปนงานโครงการฯ ดูแลเองจะ
ปฏิบัติงานไดรวดเร็วกวา 

1.2 กิจกรรมซอมแซมหัวงาน ท้ัง 4 ประเภท จะมีขอบเขตของงานแตกตางกัน
ตามประเภทอาคารหัวงาน สวนขอกําหนด ข้ันตอนดําเนินงาน และวิธีการดําเนินงานซอมแซมจะเหมือนกัน โดย
วิธีการดําเนินงานแยกออกเปน งานดิน งานหิน งานปลูกหญา งานเครื่องกวาน-บานระบาย งานคอนกรีต งาน
ขุดลอก และการกําจัดวัชพืช ซ่ึงท่ีประชุมมีขอคิดเห็นในราง TOR ดังนี้      

    - ขอ 2.2 ขอบเขตของงานซอมแซมหัวงานเข่ือนเก็บกักน้ําและอาคาร
ประกอบ เปนรายการองคประกอบของเข่ือนเก็บกักน้ําและอาคารประกอบ ที่ประชุมมีขอคิดเห็น ขอ 2.๒.2 
อาคารประกอบ  (appurtenant structures) ขอ (12) ถึง (15) จะเปนงานซอมแซมถนนท่ียังไมข้ึนทะเบียน
บัญชีทางชลประทาน เม่ือข้ึนทะเบียนเปนทางชลประทาน F4 หรือ F5 เม่ือไรใหไปใช TOR ของงานซอมแซม
ทาง  

    - ขอ 2.2 ขอบเขตของงานซอมแซมหัวงานและอาคารประกอบ ท้ัง 4 
ประเภท ท่ีประชุมขอแกไขขอ 2.2.๓ สิ่งกอสรางอ่ืนๆ บริเวณหัวงาน ขอ (5) งานอาคารทางอุทกศาสตร แกไข
เปน “งานอาคารทางอุตุ-อุทกวิทยา”  
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    - ขอ 2.4.2 วิธีการทํางาน งานซอมแซมหัวงาน ท้ัง 4 ประเภท ท่ีประชุม
ใหเพ่ิม “งานหินท้ิง” และ “กลองลวดตาขาย (Gabion)”  

    - ขอ (13) งานขุดลอก ท่ีประชุมขอแกไข ขอ (13.1) การขุดลอกดวยรถ
ขุด “การขุดดินเลนโคลนท่ีตื้นเขินใหไดระดับท่ีตองการโดยใชรถขุดแบบธรรมดาและเดินบนคันคลองความกวาง
ของทางน้ําชลประทาน ๒๕ เมตร ลึกไมเกิน ๔ เมตร โดยการขุดข้ึนมากองและปรับแตงคันโดยรถขุด” ใหตัด
ขอความท่ีมีเสนขีดทับออก   

    - ขอ (14) การกําจัดวัชพืชดวยเรือ ท่ีประชุมขอแกไข “การเก็บวัชพืช
ลอยน้ําในปริมาณหนาแนนมากตั้งแต ๕๐ กก.ตอ ตร.ม. (๘๐ ตันตอไร) ข้ึนไปและมีความกวาง ๖-๒๐ เมตร การ
ขุดและสงไปท้ิงตรงจุดท่ีกําหนด ซ่ึงไมรวมคาใชจายในการเตรียมจุดท้ิงวัชพืช” ใหตัดขอความมีเสนขีดทับออก
   2. ขอกําหนดและขอบเขตของการดูแลบํารุงรักษาคลองสงน้ํา คลองระบายน้ําและ
อาคารประกอบ  

1) กิจกรรมบํารุงรักษา  
- ขอ 1.2 ขอบเขตของงานบํารุงรักษา มีดวยกัน 7 กิจกรรม ตามขอ 1.2.1-

1.2.7 ท่ีประชุมเห็นชอบตามราง 
- ขอ 1.2.4 ท่ีประชุมขอแกไขเพ่ิมเติมเปน “งานทําความสะอาดและทาสี

แผนระดับน้ําท้ังในคลองและหนาอาคารรับน้ําชลประทานในคลองตางๆ ตลอดจนเครื่องหมายบอกระยะ กม. 
ของอาคารในคลอง”   

- ขอ 1.3) ขอกําหนดของงานบํารุงรักษา ท่ีประชุมขอแกไขเพ่ิมเติม ขอ 
1.3.1 เปน“ผูรับจางตองดําเนินการบํารุงรักษาคลองสงน้ํา คลองระบายน้ําและอาคารประกอบไมนอยกวา 2 
ครั้งตอป ยกเวนงานในขอ 1.2.1 ผูรับจางตองดําเนินการไมนอยกวา 3 ครั้งตอป ตามระยะเวลาท่ีผูวาจาง
กําหนด”  

- ขอ 1.4.1 ข้ันตอนในการดําเนินงาน ท่ีประชุมเห็นชอบตามราง 
- ขอ 1.4.2 วิธีการทํางาน ขอ (1) งานปลูกหญาเสริมบริเวณท่ีเสียหาย งาน

ตัดหญา ตัดตนไมเล็ก บริเวณชานคลอง คันคลองท้ังสองฝง ท่ีประชุมใหเพ่ิมวัชพืชขามป “ไมยราพยักษ“ ดวย
 2) กิจกรรมซอมแซม  

- ขอ 2.2 ขอบเขตของงานซอมแซม รายการขององคประกอบคลองสงน้ํา 
คลองระบายน้ําและอาคารประกอบ ขอ 2.2.2 งานซอมแซมอาคารในคลอง ท่ีประชุมขอใหเพ่ิม “รูระบายน้ํา 
(Weep hole)”   

- ขอ 2.3 ขอกําหนดในการทํางาน ท่ีประชุมเห็นชอบตามราง 
- ขอ 2.4.2 วิธีการทํางานซอมแซม ท่ีประชุมขอแกไข ขอ (2) งานซอมแซม

อาคารในคลอง ใหเพ่ิม “งานเหล็ก/บานระบาย” 
- ท่ีประชุมขอใหแกไขขอความในเนื้อหาท่ีเปนคําพูด เชน ชาวบาน ใหแกไขเปน 

ราษฎร   
3. ขอกําหนดและขอบเขตของการดูแลบํารุงรักษาทางลาดยาง (F4) พรอมอาคาร

ประกอบ    
1) งานบํารุงรักษา 

- ขอ 1.2 ขอบเขตของงานบํารุงรักษา ท่ีประชุมใหแกไข ขอ 1.2.1 (1) ผิว
ทาง (Carriage Way) “ใหผูรับจางดําเนินการบํารุงรักษาผิวทางตามขอกําหนด (ดูรายละเอียดขอ ๑.๓) เพ่ือ
ปองกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนตอผิวถนนและโครงสรางทาง ซ่ึงไดแก งานซอมบํารุงหลุมบอบนผิวถนนท่ี
เสียหายเล็กนอย การกําจัดก่ิงไม และขยะบนผิวทาง” ใหตัดขอความมีเสนขีดทับออก 
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- ท่ีประชุมขอใหเพ่ิมงานบํารุงรักษา “Guard rail” มี 2 แบบ เปนสลิงและ
แผนเหล็ก และเพ่ิมงานบํารุงรักษา “ระบบระบายน้ําขางถนน” ดวย  

- ขอ 1.3 ขอกําหนดของงานบํารุงรักษา ท่ีประชุมขอใหแกไขขอความในขอ 
1.3.1 กําหนดระยะเวลาบํารุงรักษาจาก อยางนอย 4 ครั้งตอป เปน“อยางนอย 2 ครั้งตอป” และเพ่ิมงานตัด
หญาระยะเวลาอยางนอย 3 ครั้งตอป  

- ขอ 1.4.1 ข้ันตอนในการทํางาน ท่ีประชุมเห็นชอบตามราง  
- ขอ 1.4.2 วิธีการทํางาน (๑) งานกําจัดวัชพืช ก่ิงไม และขยะ ท่ีประชุมขอ

เพ่ิมเติม “วัชพืชจําพวกวัชพืชขามป เชน ตนไมยราพยักษ ตนสาบเสือ ฯลฯ” ตัดขอความ “รวมถึงเก็บกวาดขยะ
ตางๆ ในบริเวณทางลาดยางและอาคารประกอบทางลาดยางใหสะอาดเรียบรอย” และแกไข ชาวบาน เปน 
“ราษฎร” และขอ (๓) งานกําจัดก่ิงไมและขยะท่ีกีดขวางในการระบายน้ํา ใหเขียนครอบคลุม “ทางระบายน้ํา
ขางถนน” ดวย   

2) งานซอมแซม  
    - ขอบเขตงาน ขอ 2.2.1 ทางลาดยาง ท่ีประชุมใหเพ่ิมงาน “ตึเสนจราจร” 

และ ขอ 2.2.2 อาคารประกอบทางลาดยาง ใหเพ่ิมงาน “Guard rail” 
    - ๒.๔.๒ วิธีการทํางานซอมแซม ท่ีประชุมขอใหแกไขใหครบถวนตามขอบเขต

งาน ขอ 2.2.1 และ 2.2.2 
- ท่ีประชุมมีขอคิดเห็น ขอกําหนดในการดําเนินการบํารุงรักษา ขอ 1.3.2, 

1.3.4 และขอกําหนดในการดําเนินการซอมแซม ขอ 2.3.2, 2.3.4 ท่ีอางอิงวา “จากมาตรฐานของกรมทาง
หลวงหรือกรมทางหลวงชนบท” ควรจะอางอิงมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทแหลงเดียว แตอยางไรก็ตามขอให
คณะทํางานยอยไปตรวจสอบความถูกตอง 

4.  ขอกําหนดและขอบเขตของการดูแลบํารุงรักษาทางลูกรัง (F5) พรอมอาคาร
ประกอบ    
 - ท่ีประชุมมีความคิดเห็นใหคณะทํางานยอย แกไขเพ่ิมเติมใหครอบคลุม

เชนเดียวกันกับขอกําหนดและขอบเขตของการดูแลบํารุงรักษาทางลาดยาง (F4) พรอมอาคารประกอบ  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และหลังจากคณะทํางานยอยแกไขแลว ใหทําบันทึกจัดสงราง TOR สง
ใหคณะทํางานฯ และ ผส.ชป.1-17 พิจารณาภายใน 7 วัน  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  
 - Unit Cost งานบํารุงรักษาขอมอบหมายสวนปรับปรุงบํารุงรักษาและเลขานุการฯ 
ตรวจสอบใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน และจัดทํารางเสนอคณะทํางานฯ พิจารณาตอไป 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 

                                          
               

............................................... 
(นางสาวอรญา  เขียวคุณา) 
ผูบันทึกรายงานการประชุม 


