คู่มือวิธีการปฏิบตั งิ านกระบวนการพัฒนาแหล่ งนํา้

กรมชลประทาน
ตุลาคม 2551

คํานํา
การจัดทํา “ คู่มือวิธีการปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาแหล่ งนํ้า ” เล่มนี้ สืบเนื่องมาจากโครงการ
จัดทําวิธีการปฏิ บตั ิ งานกระบวนการที่ สร้ างคุ ณค่า ของการดําเนิ นงานพัฒนาคุ ณภาพการบริ หารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) ประจําปี งบประมาณ 2551 เพื่อเป็ นการปรับปรุ งจุดอ่อน (OFI) ที่เกิดขึ้นจากการประเมิน
องค์กร ของหมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ
ในการดําเนิ นงาน กรมฯ ได้มีคาํ สั่ง ที่ ข 655/2551 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2551 แต่งตั้งคณะทํางาน
จัดทําคู่มือการปฏิ บตั ิ งานกระบวนการพัฒนาแหล่งนํ้า ซึ่ งคณะทํางานฯได้พิจารณาจัดทําคู่มือเล่มนี้ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานหรื อผูเ้ กี่ยวข้องนําไปใช้เป็ นแนวทาง หรื อเพื่อให้ทราบขั้นตอน ข้อกําหนด
ต่างๆ และข้อควรระวังในการปฏิบตั ิงานพัฒนาแหล่งนํ้าสําหรับโครงการชลประทานขนาดกลางและขนาด
ใหญ่ ได้อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง เนื้ อหาของคู่มื อเล่ม นี้ ป ระกอบด้วยรายละเอีย ดการดํา เนิ นงานต่า งๆที่
จําแนกออกเป็ น 4 กระบวนงานหลัก คือ
1. กระบวนงานศึกษาโครงการพัฒนาแหล่งนํ้า
2. กระบวนงานออกแบบโครงการชลประทาน
3. กระบวนงานก่อสร้างโครงการชลประทาน
4. กระบวนงานติดตามและประเมินผลโครงการชลประทาน
ทั้งนี้ คู่มือฉบับนี้ได้พิจารณาจัดทําขึ้นจากแนวทางที่ยึดถือและใช้ในการปฏิบตั ิงานพัฒนาแหล่งนํ้า
ดังนั้นเพือ่ ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ผูป้ ฏิบตั ิงานจําเป็ นต้องพิจารณาปรับปรุ งแนวทาง หรื อขั้นตอนให้มี
ความเหมาะสมกับปั จจัยต่างๆและสภาวะที่เกิดขึ้นในขณะนั้น
คณะทํางานฯ หวังว่าคู่มือวิธีการปฏิบตั ิงานกระบวนการพัฒนาแหล่งนํ้าเล่มนี้ จะเป็ นประโยชน์
ต่อการปฏิ บตั ิ งานพัฒนาแหล่ งนํ้าของกรมชลประทานต่อไปในอนาคต และหวังเป็ นอย่า งยิ่งที่ จะเป็ น
จุ ด เริ่ ม ต้น ที ่จ ะก่ อ ให้เ กิ ด ระบบในการพัฒ นากระบวนการพัฒ นาแหล่ ง นํ้า ทั้ง ในส่ ว นของการจัด ทํา
ข้อกําหนดที่สําคัญ รวมถึ งการสรุ ปบทเรี ยนที่เกิดขึ้นจากการดําเนิ นงานที่ผ่าน เพือ่ นําไปสู่ การปรับปรุ ง
กระบวนการพัฒนาแหล่งนํ้าให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
คณะทํางานจัดทําคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน
กระบวนการพัฒนาแหล่งนํา้

กระบวนงานศึกษาโครงการพัฒนาแหล่งนํ้า

สารบัญ

หน้ า

คํานํา
ภาพรวมกระบวนงานพัฒนาแหล่ งนํา้
กระบวนงานที่ 1 กระบวนงานศึกษาโครงการพัฒนาแหล่ งนํา้

1-1

1.1 การศึกษาลุ่มนํ้า
1.2 การศึกษาโครงการเบื้องต้น
1.3 งานว่าจ้างที่ปรึ กษา ด้านการศึกษาความเหมาะสม
และหรื อผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
1.4 งานสํารวจเพื่อศึกษาวางโครงการ
1.5 การศึกษาวางโครงการ
1.6 งานศึกษาผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
กระบวนงานที่ 2 กระบวนงานออกแบบโครงการชลประทาน
2.1 งานดําเนิ นการ โดยสํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปั ตยกรรม
2.1.1 การจัดทําแผนงานแผนงบประมาณค่าดําเนินการ
2.1.2 การเตรี ยมความพร้อม ศึกษา ตรวจสอบ และวิเคราะห์ขอ้ มูล
2.1.3 การตรวจสอบสภาพภูมิประเทศ
2.1.4 จัดทํารายงานแนวคิด และเกณฑ์การออกแบบ
2.1.5 สรุ ปลักษณะโครงการและขออนุมตั ิในหลักการ
2.1.6 จัดทํารายการคํานวณด้านวิศวกรรม
และจัดทําแบบแปลนเค้าโครงเบื้องต้น
2.1.7 ตรวจสอบวิเคราะห์ ข้อมูลขั้นออกแบบรายละเอียด
และกําหนดขอบเขตการสํารวจเพิ่มเติม
2.1.8 การออกแบบคํานวณและจัดทําแบบร่ าง
2.1.9 พิจารณาข้อมูลการออกแบบขั้นสุ ดท้าย
2.1.10 จัดทําแบบฉบับสมบูรณ์ ตรวจแบบ และเสนอแบบ
2.1.11 ให้ความเห็นชอบและอนุมตั ิแบบต้นฉบับ
2.1.12 การจัดทํารายงานสรุ ปการออกแบบ
2.2 งานกํากับดูแลบริ ษทั ที่ปรึ กษาสํารวจออกแบบ
โดยสํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปั ตยกรรม
2.2.1 การจัดทําแผนงานและงบประมาณค่าดําเนิ นการ
2.2.2 การเตรี ยมความพร้อม
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2.2.3 การคัดเลือกบริ ษทั ที่ปรึ กษา
2.2.4 การพิจารณาด้านราคา
2.2.5 การรายงานสรุ ปเสนอกรมฯ และสํานักงบประมาณ
2.2.6 การทําสัญญาจ้างกับบริ ษทั ที่ปรึ กษา
2.2.7 งานมอบหมายขอบเขตความรับผิดชอบ
2.2.8 งานติดตามผล ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
2.2.9 งานเร่ งรัด และปรับปรุ งแผนปฏิบตั ิงาน
2.2.10 การให้ความเห็นชอบ และอนุมตั ิแบบต้นฉบับ
2.2.11 ตรวจสอบเอกสารส่ งมอบ
กระบวนงานที่ 3 กระบวนงานก่ อสร้ างโครงการชลประทาน
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3.1 การขออนุมตั ิเปิ ดโครงการ
3.2 งานจัดกรรมสิ ทธิ์ ที่ดินเพื่อการชลประทาน
3.2.1 ดําเนินการสํารวจเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับที่ดินและทรัพย์สิน
3.2.2 กําหนดหลักเกณฑ์และราคาค่าทดแทนทรัพย์สิน
3.2.3 ขออนุมตั ิจ่ายเงินค่าทดแทน
3.2.4 จ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน
3.2.5 ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
3.2.6 ออกหนังสื อสําคัญสําหรับที่หลวง (นสล.)(ถ้าจําเป็ น)
3.3 การมีส่วนร่ วมของประชาชน
3.4 การก่อสร้างโครงการ
3.4.1 การควบคุมงานจ้างเหมาก่อสร้าง / บริ หารสัญญา
• การจัดจ้างบริ ษท
ั ที่ปรึ กษาควบคุมงาน
• การจัดหาผูร้ ับจ้าง
• การตรวจสอบและอนุ มตั ิแผนงานผูร้ ับจ้าง
• การจัดเตรี ยมแบบฟอร์ ม
• การศึกษาตรวจสอบรายละเอียดสัญญา / พื้นที่ก่อสร้าง
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• การจัดองค์กรในการบริ หารโครงการ
• การสั่งผูร้ ับจ้างเข้าปฏิบตั ิงาน
• การสํารวจเพื่อการก่อสร้าง

• การทดสอบวัสดุ และควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง
• การแก้ไขแบบ / สัญญา
• การจัดทํารายงาน
• การประชุ มร่ วมในโครงการ
• การส่ งมอบงาน การตรวจรับงานและการรายงานตรวจการจ้าง

3.4.2 งานดําเนิ นการเอง
1. การวางแผนปฏิบตั ิการ
2. การปฏิบตั ิงานก่อสร้าง
3. การรายงานความก้าวหน้าการดําเนิ นการ
3.5 การส่ งมอบ - รับมอบงานก่อสร้าง
กระบวนงานที่ 4 กระบวนงานติดตามและประเมินผลโครงการชลประทาน
4.1 การจัดแผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ
4.2 การติดตามผลโครงการ
4.3 การประเมินผลโครงการ
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บรรณานุกรม
ภาคผนวก
สําเนาคําสัง่ กรมชลประทาน ที่ ข.655/2551 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2551
แต่งตั้งคณะทํางานจัดทําคู่มือวิธีการปฏิบตั ิงานกระบวนการพัฒนาแหล่งนํ้า
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ระดับและวิธีศึกษาวางแผนพัฒนาลุ่มนํ้า
วิธีการศึกษาโครงการเบื้องต้น
ขั้นตอนการดําเนิ นการจ้างที่ปรึ กษาด้วยวิธีต่างๆ
วิธีการศึกษาวางโครงการพัฒนาแหล่งนํ้า
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ภาพกระบวนงานที่ 1 : งานศึกษาโครงการพัฒนาแหล่งนํ้า
ขั้นตอนการศึกษาวางแผนพัฒนาลุ่มนํ้า
ขั้นตอนการศึกษาโครงการเบื้องต้น
รู ปแบบในการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการพัฒนาแหล่งนํ้า
ขั้นตอนการจ้างที่ปรึ กษาโดยวิธีคดั เลือก
ขั้นตอนการจ้างที่ปรึ กษา โดยวิธีตกลง
ขั้นตอนการศึกษาวางโครงการ
ภาพกระบวนงานที่ 2 : งานออกแบบโครงการชลประทาน
แผนผังงานดําเนิ นการเอง โดยสํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปั ตยกรรม
งานกํากับดูแลบริ ษทั ที่ปรึ กษาสํารวจออกแบบโดยสํานักออกแบบวิศวกรรมและ
สถาปั ตยกรรม
กระบวนงานที่ 3 : งานก่อสร้างโครงการชลประทาน
ขั้นตอนงานจัดกรรมสิ ทธิ์ ที่ดินเพื่อการชลประทาน
แผนผังการควบคุมงานจ้างเหมาก่อสร้าง / บริ หารสัญญา
แผนภูมิการสํารวจตรวจสอบความถูกต้องของหมุดหลักฐานอ้างอิง
ที่กรมชลประทานส่ งสอบให้เป็ นหมุดควบคุม โดยผูร้ ับจ้าง
แผนภูมิการสร้างหมุดหลักฐานอ้างอิงขึ้นใหม่ในพื้นที่ก่อสร้างโดยผูร้ ับจ้าง
แผนภูมิการวางแนวและตําแหน่ง
แผนภูมิการสํารวจทําระดับ รู ปตัดตามยาวหรื อรู ปตัดตามขวางโดยผูร้ ับจ้าง
แผนผังการดําเนิ นการทดสอบวัสดุ
แผนผังการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง
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ภาพที่ 3.10 แผนผังงานดําเนิ นการเอง
ภาพที่ 3.11 แผนปฏิบตั ิการโอนโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ เป็ น โครงการส่ งนํ้าและ
บํารุ งรักษา ระยะที่ 1 : ระยะทําการก่อสร้าง
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การศึกษาลุ่มนํา้
1.

วัตถุประสงค์
1.1 เป็ นการศึกษาในภาพรวมของลุ่มนํ้าเพือ่ พิจารณาชี้ประเด็นปั ญหาของลุ่มนํ้า อาทิ ปั ญหาการ

ขาดแคลนนํ้า ปั ญหาอุทกภัย และปั ญหาคุณภาพนํ้า
1.2 เพื่อกําหนดบัญชี รายชื่ อ ที่นาํ ไปสู่ วธิ ี การในการแก้ไขปั ญหา ที่จะต้องดําเนิ นการภายในลุ่มนํ้า

2.

ลักษณะและขอบเขตของงาน
การศึกษาลุ่มนํ้า หรื อการจัดทํารายงานวางแผนพัฒนาลุ่มนํ้ามี 3 ระดับ คือ
2.1 การศึกษาการพัฒนาลุ่มนํ้าเบื้องต้น (Desk Study)*
2.2 การศึกษาแนวทางการพัฒนาลุ่มนํ้า (Preliminary Study)*
2.3 การศึกษาแผนพัฒนาลุ่มนํ้า (Comprehensive Study)*

ความแตกต่ างของการศึ กษาระดับต่ างๆ ขึ้ นอยู่ก ับจํานวนทรั พยากรที่ใช้ในการศึ กษา ความ
ละเอียดของข้อมูลที่ใช้ประกอบการศึกษา และความแตกต่างของการนําผลที่ได้จากการศึกษาไปใช้งาน ในแต่
ละระดับมีขอบเขตงานดังนี้
2.1 การศึกษาพัฒนาลุ่มนํา้ เบือ้ งต้ น (Desk Study)
การศึกษานี้ เป็ นการพิจารณาขั้นต้น เพื่อตอบสนองแผนการพัฒนาประเทศอย่างบูรณาการ และ
แผนการใช้ที่ ดิ น โดยจะพิจ ารณาชี้ ป ระเด็น ปั ญ หาของพื้ น ที่ พิจ ารณากิ จ กรรมที่เป็ นความต้อ งการนํ้า
การตรวจสอบขั้นต้นของศักยภาพแหล่งนํ้า พิจารณาสร้างทางเลือกในการแก้/บรรเทาปั ญหาให้ครบถ้วน
รวมทั้งการคัดทางเลือกที่ไม่เหมาะสมออก ทางเลือกที่ถูกคัดออกในขั้นตอนนี้ มกั จะเป็ นทางเลือกที่เห็นได้
โดยง่ายว่าไม่เหมาะสม โดยไม่จาํ เป็ นต้องมีการคํานวณมากนักมาสนับสนุ น ผลที่ได้จากการศึกษา Desk Study นี้
จะนําไปสู่ การศึกษาลุ่มนํ้าในระดับ Preliminary Study หรื อการศึกษาโครงการในระดับ Reconnaissance Study
นอกจากนี้ โครงการต่างๆ ทีไ่ ด้รับการร้ องขอจากภาคประชาชน ก็ควรได้รับการตรวจสอบความเป็ นไปได้
และผลกระทบ ในภาพรวมด้วยการศึกษาในขั้นนี้ดว้ ย เช่นเดียวกัน

* ที่มา ; มาตรฐานการศึกษา เพื่อวางแผนพัฒนาลุ่มนํ้า และโครงการพัฒนาแหล่งนํ้า (ฉบับปรับปรุ งครั้งที่ 1) ,
กลุ่มมาตรฐานวางโครงการ สํานักบริ หารโครงการ กรมชลประทาน ,พฤษภาคม พ.ศ. 2550
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2.2 การศึกษาแนวทางพัฒนาลุ่มนํา้ (Preliminary Study)
เป็ นการวางแผนพัฒ นาลุ่ ม นํ้า ที่มีรายละเอีย ดเพิ่ม ขึ้ นจากการศึก ษาในระดับ Desk Study
โดยมีผลการสํารวจที่ได้รับจากการศึกษา Reconnaissance study เพิ่มเติม ส่ งผลให้การตรวจสอบและคัดเลือก
โครงการสามารถทําได้ละเอียดขึ้น ในขั้นตอนนี้ ควรมีการดําเนิ นการในเรื่ องการมีส่วนร่ วมของประชาชน
และควรต้องดําเนิ นการอย่า งเต็ม ที่ เพื่อให้ป ระชาชนเข้า ใจโครงการ มีค วามรู ้ สึ ก เป็ นเจ้า ของ รวมทั้ง
พร้อมที่จะชี้ แจงโครงการ หากการมีส่วนร่ วมของประชาชนในขั้นตอนนี้ประสบความสําเร็ จ จะมีผลทําให้
การดําเนินการในขั้นตอนต่อไปราบรื่ น ผลที่ได้จากการศึกษาในขั้นตอนนี้ จะนําไปสู่ การศึกษาในระดับ
Comprehensive Study หรื อ Prefeasibility Study (หากยังไม่มีการศึกษา)
2.3 การศึกษาแผนพัฒนาลุ่มนํา้ (Comprehensive Study)
เป็ นการศึกษาแผนพัฒนาลุ่มนํ้าเต็มรู ปแบบอย่างบูรณาการ โดยมีความต้องการนํ้าที่ชดั เจนทั้งใน
เชิงปริ มาณ สถานที่ และเวลา รวมทั้งมีเป้ าหมายการบรรเทาอุทกภัยที่ชดั เจน ผลที่ได้จากการศึกษา คือ
แผนการพัฒนาแหล่งนํ้า ซึ่ งสามารถตอบสนองต่อความต้องการได้ ตลอดจนแผนการบริ หารจัดการแหล่งนํ้า
และการมีส่วนร่ วมของประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลจากการศึกษาจะนําไปสู่ การศึกษาโครงการ
ในระดับ Feasibility Study และอีกทางหนึ่ งอาจจะนําไปสู่ การปรับปรุ งแผนพัฒนาทางด้านอื่นๆ ของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง สําหรับในกรณี ท่ีมีการศึกษาลุ่มนํ้าในระดับ Comprehensive Study มาแล้ว หากระยะเวลาได้ผา่ นไป
เป็ นเวลานานทําให้สถานการณ์ต่างๆได้เปลี่ ยนแปลงไป ในกรณี น้ ี ควรมีการศึกษาเพื่อทบทวน Comprehensive
Study เป็ นระยะตามเวลาที่เหมาะสม ผลจากการศึกษานี้ จะนําไปสู่ การศึกษาโครงการในระดับ Feasibility Study
และทบทวนแผนพัฒนาด้านอื่นๆ เช่นเดียวกันกับการศึกษาลุ่มนํ้าในระดับ Comprehensive Study

3.

หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
3.1 หน่วยงานที่กาํ หนดนโยบายระดับชาติ ได้แก่ รัฐบาล และ สศช. เป็ นการใช้ขอ้ มูลที่ได้จาก
หน่วยงานดังกล่าว
3.2 หน่ ว ยงานในส่ ว นท้อ งถิ ่ น ซึ่ ง มีห น้า ที่รับ ผิด ชอบทุก ข์-สุ ข ของประชาชน ได้ แก่
กระทรวงมหาดไทย จังหวัด อําเภอ ตําบล หมู่บา้ น เป็ นการใช้ขอ้ มูลประกอบกับการ
ร่ วมหารื อกับหน่วยงานดังกล่าว
3.3 หน่วยงานที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการนํ้าและหน่วยงานผูใ้ ช้น้ าํ อาทิ กรมทรัพยากรนํ้า
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การประปาส่ วนภูมิภาค กระทรวงอุตสาหกรรม บริ ษทั
Eastwater จํากัด มหาชน การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย สํานักงานพาณิ ชย์จงั หวัด เป็ นต้น
ลักษณะของความร่ วมมือ เป็ นการใช้ขอ้ มูลและร่ วมหารื อกับหน่วยงานดังกล่าว
3.4 ประชาชนผูม้ ี ส่ ว นได้ เสี ย เช่ น เกษตรกร ผู น้ าํ ชุ ม ชน นั กธุ ร กิ จ นั กอุ ต สาหกรรม
หอการค้า และองค์ก รเอกชนต่า งๆ ลัก ษณะของความร่ ว มมือ เป็ นการใช้ข อ้ มูล และ
ร่ วมหารื อกับหน่วยงานดังกล่าว
3.5 หน่วยงานของกรมชลประทาน ได้แก่ สํานักบริ หารโครงการ สํานักชลประทาน โครงการ
ชลประทานจังหวัด เป็ นการดําเนินการศึกษาร่ วมกัน
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4.

กฎระเบียบและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง

5.

ขั้นตอนการดําเนินงาน

-

การดําเนินการในการศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาลุ่มนํ้า สามารถแบ่งออกได้เป็ น 8 ขั้นตอน ดังนี้
5.1 การรวบรวมข้ อมูล
ข้อมูลที่จะต้องรวบรวม ได้แก่ ข้อมูลสภาพทัว่ ไป เศรษฐกิจ สังคม สภาพปั ญหาด้านต่างๆ
สภาพปัญหาทางด้านนํ้า สภาพการพัฒนาแหล่งนํ้าในปั จจุบนั แผนและเป้ าหมายในการพัฒนาทางด้านต่างๆ
ภายในพื้นที่ นอกจากนี้ ยงั มีขอ้ มูลทางด้านวิศวกรรม เช่น สภาพธรณี วิทยา อุตุ-อุทก นํ้าใต้ดิน เป็ นต้น
ข้อมูลที่รวบรวมนี้ ส่วนหนึ่งเป็ นข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่ งได้จากเอกสารและรายงานต่างๆ อีกส่ วนหนึ่งเป็ นข้อมูล
ปฐมภูมิ ซึ่ งได้จากการไปสํารวจ สัมภาษณ์ผทู้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องภายในพื้นที่
5.2 การวางแผนบูรณาการ
โดยหลักการแล้วการพัฒนาแหล่งนํ้าเป็ นการดําเนิ นการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางด้านอื่นๆ
เช่น การพัฒนาทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเกษตร ดังนั้น การวางแผนพัฒนาแหล่งนํ้า จะสามารถดําเนินการ
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ก็ต่อเมื่อมีแผนการพัฒนาแบบบูรณาการแล้ว และสามารถกําหนดเป้ าหมายในการ
พัฒนาทางด้านสังคม เศรษฐกิ จ การเกษตร ได้อย่างชัดเจน รวมถึ งการแปลงแผนดัง กล่ า วให้เป็ นแผน
การใช้ท่ีดินด้วย
5.3 การชี้ปัญหา
จากแผนการใช้ท่ีดินจะเป็ นเครื่ องชี้ ให้เห็นได้ถึงความต้องการใช้น้ าํ ในอนาคต ทั้งทางด้านปริ มาณ
สถานที่ และเวลา และยังสามารถใช้ในการประมาณให้เห็นถึงความเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต
เนื่องจากปั ญหาอุทกภัย รวมทั้งแสดงให้เห็ นถึ งแนวโน้มของคุ ณภาพนํ้าในบริ เวณที่จะได้รับผลกระทบ
เนื่องจากการพัฒนาดังกล่าว
5.4 การเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาและโครงการ
ในหัวข้อนี้ จะเป็ นการเสนอแนะมาตรการ หรื อโครงการในการแก้ไข/บรรเทาปั ญหา ทั้ง 3 ด้าน
คือ ปัญหาความต้องการใช้น้ าํ ปั ญหาอุทกภัย และปั ญหาคุณภาพนํ้า ลักษณะการนําเสนอในเรื่ องนี้ สําหรับ
การศึกษาในแต่ละระดับจะแตกต่างกัน คือ สําหรับการศึกษาในระดับ Desk Study จะเป็ นการแสวงหาแนวทาง
มาตรการให้ครบทุกด้าน การศึกษาไม่จาํ เป็ นต้องมีรายละเอียดมาก ทั้งนี้เพื่อคัดเลือกโครงการพัฒนาแหล่งนํ้า
ทีพ่ ิจารณาเห็นได้โดยง่ายว่าไม่มีความเหมาะสมออกไปก่อนในขั้นแรก ส่ วนการศึกษาในระดับที่ต่อมาจะมี
รายละเอียดในการศึกษามากขึ้น และมี จาํ นวนมาตรการตลอดจนจํานวนโครงการพัฒนาแหล่งนํ้าน้อยลง
ส่ วนการศึกษาในระดับ Comprehensive Study จะเหลือเพียงโครงการพัฒนาแหล่งนํ้าที่มีความจําเป็ นที่
จะต้องดําเนินการเท่านั้น
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5.5 การศึกษาด้ านสิ่ งแวดล้อม
แม้วา่ ในการศึกษาวางแผนพัฒนาลุ่มนํ้าจะไม่มีขอ้ กําหนดให้ตอ้ งศึกษาผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
ก็ตาม หากมีการศึกษาสิ่ งแวดล้อมในขั้นนี้ จะช่วยชี้ให้เห็นถึงประเด็นปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ จากการพัฒนา
โครงการต่างๆ ในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้สามารถหลีกเลี่ยง หรื อบรรเทาปั ญหาเหล่านั้นได้ในขั้นตอนการศึกษาต่อไป
ดังนั้นการศึกษาผลกระทบสิ่ งแวดล้อมในขั้นตอนนี้ ควรชี้ ให้เห็นถึงประเด็นปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และ
เสนอแนะแนวทางที่จะใช้ในการแก้ไข/บรรเทาปั ญหา ตลอดจนแนวทางที่จะต้องดําเนินการในการศึกษา
ในขั้นต่อไป
5.6 การคัดเลือกโครงการ
สําหรับการศึกษาในขั้นต้นเช่น Desk Study จะเป็ นการคัดเลือกมาตรการหรื อโครงการที่เห็นได้
โดยง่ายว่าไม่เหมาะสมออก แต่สาํ หรับการศึกษาในระดับที่ละเอียดขึ้น เช่น Comprehensive Study จะเป็ นการ
คัดเลือกเฉพาะโครงการที่มีความจําเป็ นจะต้องดําเนิ นการเท่านั้น
5.7 แผนการดําเนินการ
การจัดลําดับความสําคัญ/ความเร่ งด่ วนของแต่ ละโครงการ ในบางครั้ งอาจจํา เป็ นต้องมีการ
จัดลําดับการดําเนิ นการโครงการที่สอดคล้องกับสถานการณ์และนโยบาย ทั้งนี้ อาจจัดลําดับการดําเนินการ
โครงการในลักษณะของแผนเร่ งด่วน (ดําเนินการภายใน 1-2 ปี ) แผนระยะสั้น (ดําเนิ นการภายใน 5 ปี ) แผนระยะ
กลาง (ดําเนินการภายใน 10 ปี ) และแผนระยะยาว (ดําเนินการต่อจากแผนระยะกลาง) เป็ นต้น
5.8 การจัดทํารายงาน
การจัดทํารายงาน สําหรับเนื้ อหาให้จดั ทําลงในกระดาษขนาด A4 สําหรับรู ป และตารางอาจ
จัดทําในกระดาษขนาด A4 หรื อ ขนาด A3 ในกรณี ที่มีความจําเป็ น การเขียนรายงานควรพิจารณาให้มีเนื้ อหา
ครอบคลุมครบถ้วนและกระชับ
สามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ จากเอกสาร ดังนี้
1. มาตรฐานการศึกษา เพือ่ วางแผนพัฒนาลุ่มนํา้ และโครงการพัฒนาแหล่ งนํ้า (ฉบับปรับปรุ งครั้งที่ 1)
,กลุ่มมาตรฐานวางโครงการ สํานักบริ หารโครงการ กรมชลประทาน ,พฤษภาคม พ.ศ. 2550
2. คู่มือการจั ดทํารายงานการวางแผนพัฒนาลุ่มนํ้าและโครงการพัฒนาแหล่ งนํ้า , กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , กันยายน พ.ศ.2537
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1.รวบรวมข้อมูล

2. การวางแผนบูรณาการ
- การศึกษาด้านเศรษฐกิจ
- การศึกษาด้านสังคม
- การศึกษาด้านการเกษตร
- แผนบูรณาการ
- แผนการใช้ที่ดิน
3. การชี้ปัญหา

การขาคแคลนนํ้า

อุท กภัย

คุณภาพนํ้า

การป้ องกัน/บรรเทา

การป้ องกัน/แก้ไข

4. เสนอแนะการแก้ไขปั ญหา/โครงการ
การจัดหาแหล่งนํ้า

5. การศึกษาด้าน
สิ่ งแวดล้อม
6. การคัดเลือกโครงการ
7. แผนการดําเนินการ
8. จัดทํารายงาน

ภาพที่ 1.2 ขั้นตอนการศึกษาวางแผนพัฒนาลุ่มนํา้
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หลักเกณฑ์ /ความรู้ ทนี่ ํามาใช้ ในการดําเนินการ

ตารางที่ 1.1 ระดับและวิธีศึกษาวางแผนพัฒนาลุ่มนํา้

6.
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7.

ตัวอย่ างสารบัญการศึกษาลุ่มนํา้
7.1 การศึกษาพัฒนาลุ่มนํา้ เบือ้ งต้ น (Desk Study)

หน้ า

บทที่ 1 บทนํา
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

ความเป็ นมาของโครงการ
วัตถุประสงค์ของรายงาน
เป้ าหมาย
พื้นที่ศึกษา
วิธีการศึกษา
องค์ประกอบของรายงาน

1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-2

บทที่ 2 สภาพทัว่ ไป
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14

ที่ต้งั และอาณาเขต
ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิอากาศ
แหล่งนํ้า
การคมนาคม
ทรัพยากรดิน
การใช้ท่ีดิน
ป่ าไม้
ชั้นคุณภาพลุ่มนํ้า
ประชากรและการปกครอง
สภาพเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ
การพัฒนาอุตสาหกรรม
ปั ญหาอุทกภัย
ปั ญหาภัยแล้ง

2-1
2-1
2–2
2-2
2-3
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
2-8
2-9
2 - 13
2 - 13

บทที่ 3 เป้าหมายในการพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ การเกษตร สั งคมและสิ่ งแวดล้อม
3.1
3.2
3.3

เป้ าหมายในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
เป้ าหมายในการพัฒนาด้านการเกษตร
เป้ าหมายในการพัฒนาด้านสังคมและสิ่ งแวดล้อม
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บทที่ 4 สภาพอุตุ - อุทกวิทยา
4.1
4.2
4.3
4.4

ภูมิอากาศ
ปริ มาณนํ้าฝน
ปริ มาณนํ้าท่า
สภาพนํ้าใต้ดิน

4-1
4-3
4-4
4-6

บทที่ 5 การประเมินความต้ องการนํา้
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

สถานการณ์ความต้องการนํ้า
ความต้องการนํ้าเพื่อการอุปโภค-บริ โภค
ความต้องการนํ้าเพื่อการเกษตร
ความต้องการนํ้าเพื่อการอุตสาหกรรม
ปริ มาณความต้องการใช้น้ าํ รวม

5-1
5-1
5-1
5-2
5-4

บทที่ 6 สภาพการพัฒนาแหล่ งนํา้ ในปัจจุบัน
6.1
6.2

โครงการที่สร้างเสร็ จแล้ว
โครงการที่อยูใ่ นแผน

6-1
6-1

บทที่ 7 แนวทางในการพัฒนาลุ่มนํา้
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ

สภาพความต้องการใช้น้ าํ
ความสามารถในการรองรับ
เป้ าหมายการพัฒนาแหล่งนํ้า
การพัฒนาแหล่งนํ้า
บัญชีรายชื่อโครงการ
แผนการดําเนิ นงานขั้นต่อไป

7-1
7-1
7-2
7-2
7-5
7–5

เอกสารอ้างอิง

อ–1

ข้อมูลอุตุ - อุทกวิทยา
บัญชีรายชื่อโรงงาน
การคํานวณความต้องการนํ้าด้านอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว
การคํานวณความต้องการนํ้าด้านอุปโภค - บริ โภค
การคํานวณความต้องการนํ้าด้านการเกษตร
บัญชีรายชื่อโครงการชลประทานขนาดเล็ก
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7.2 การศึกษาแผนพัฒนาลุ่มนํา้ ( Comprehensive Study)
รายงานฉบับสุ ดท้ าย
แผนแม่ บทลุ่มนํา้ เทพา – นาทวี จังหวัดสงขลา
สารบัญ
สารบัญ
ภาคผนวก
สารบัญตาราง
สารบัญรู ป

หน้า
ก
จ
ช
ฌ

บทสรุ ปสําหรับผูบ้ ริ หาร
บทที่ 1 บทนํา
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

ความเป็ นมาของโครงการ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
ความจําเป็ นของแผนแม่บท
พื้นที่ศึกษา
วิธีการและขั้นตอน
1.6.1 แนวคิดหลักในการทํางาน
1.6.2 วิธีและขั้นตอนในการศึกษาเพือ่ จําแนกแผนแม่บท
1.7 โครงสร้างของเอกสารฉบับนี้

บทที่ 2 สภาพปัจจุบันและปัญหาในลุ่มนํา้
2.1 ที่ต้งั และสภาพทัว่ ไปของลุ่มนํ้า
2.1.1 ที่ต้งั และสภาพภูมิประเทศ
2.1.2 สภาพทัว่ ไปและพื้นที่ลุ่มนํ้าย่อยที่ศึกษา
2.1.3 อุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา
2.1.4 ธรณี วทิ ยา
2.1.5 ดิน การใช้ที่ดิน และการเกษตร
2.1.6 สภาพเศรษฐกิจและสังคม
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2.1.7 การอุตสาหกรรม การพาณิ ชยกรรม และการบริ การ
2.1.7.1 การอุตสาหกรรม
2.1.7.2 การพาณิ ชยกรรม และการบริ การ
2.1.8 โครงสร้างพื้นฐานที่สาํ คัญ
2.1.8.1 ไฟฟ้ า
2.1.8.2 ประปา
2.1.8.3 ถนน
2.1.8.4 รถไฟ
2.1.9 นโยบายและแผนงานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2.1.9.1 แผนพัฒนาคนและสังคม
2.1.9.2 แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2.1.9.3 แผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
2.1.9.4 แผนพัฒนากลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน
2.2 ลักษณะสภาพสิ่ งแวดล้อมเบื้องต้น
2.2.1 ทรัพยากรกายภาพ
2.2.1.1 คุณภาพนํ้าผิวดิน
2.2.1.2 การรุ กตัวของนํ้าเค็ม
2.2.1.3 ทรัพยากรดิน
2.2.1.4 ลักษณะธรณี วทิ ยา
2.2.2 ทรัพยากรชีวภาพ
2.2.2.1 นิเวศวิทยาทางนํ้าและการประมง
2.2.2.2 นิเวศวิทยาทางบก
2.2.3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
2.2.3.1 การคมนาคม
2.2.3.2 การใช้ประโยชน์ท่ีดิน
2.2.3.3 การเกษตร
2.2.4 คุณภาพชีวติ
2.2.4.1 เศรษฐกิจ – สังคม
2.2.4.2 ประวัติศาสตร์ โบราณสถานและการท่องเที่ยว
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2.3 ปั ญหาและความต้องการการพัฒนา
2.3.1 ปั ญหาและความต้องการพัฒนาด้านการเกษตร
2.3.1.1 ปั ญหาและความต้องการของประชาชนจากการระดมความคิดเห็นในพื้นที่
2.3.1.2 ปั ญหาและความต้องการการที่ปรากฏในแผนพัฒนาจังหวัด
2.3.2 ปั ญหาด้านเศรษฐกิจและความต้องการการพัฒนา
2.3.2.1 ปั ญหา
2.3.2.2 พื้นที่ท่ีมีปัญหา
2.3.2.3 ความต้องการการพัฒนา
2.3.3 ปั ญหาด้านสังคมและสิ่ งแวดล้อม และความต้องการการพัฒนา
2.3.3.1 ปั ญหา
2.3.3.2 พื้นที่ท่ีมีปัญหา
2.3.3.3 ความต้องการการพัฒนา
2.4 สถานการณ์น้ าํ และการจัดการนํ้า
2.4.1 โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าและพื้นที่ชลประทานในปั จจุบนั
2.4.2 ความต้องการใช้น้ าํ ในปั จจุบนั
2.4.2.1 ความต้องการนํ้าเพื่ออุปโภค/บริ โภค
2.4.2.2 ความต้องการนํ้าเพื่อการเพาะปลูก
2.4.2.3 ความต้องการนํ้าเพื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ
2.4.2.4 ความต้องการนํ้าเพื่อรักษาสภาพลํานํ้า
2.4.3 ความต้องการใช้น้ าํ ในอนาคต
2.4.4 การจัดการนํ้าในลุ่มนํ้า
2.4.4.1 สภาพปั จจุบนั
2.4.4.2 แนวทางการทํางานในอนาคต
บทที่ 3 แผนพัฒนาลุ่มนํา้ เทพา-นาทวี ด้ านการเกษตร เศรษฐกิจ สั งคมและสิ่ งแวดล้อม
3.1 ความเป็ นมาและวัตถุประสงค์
3.2 วิสัยทัศน์สาํ หรับลุ่มนํ้า เป้ าหมายและยุทธศาสตร์
3.2.1 วิสยั ทัศน์สาํ หรับลุ่มนํ้าเทพา - นาทวี
3.2.2 เป้ าหมายและการกําหนดระยะเวลา
3.2.3 ยุทธศาสตร์
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3.3 องค์ประกอบและลักษณะสําคัญของแผน
3.3.1 แผนพัฒนาด้านการเกษตร
3.3.2 แผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3.3.3 แผนพัฒนาด้านสังคมและสิ่ งแวดล้อม
3.4 แผนพัฒนาแหล่งนํ้า
3.5 แผนงานรวม
3.6 แผน 3 แผนกับแผนแม่บทสําหรับการพัฒนาแหล่งนํ้า
บทที่ 4 การศึกษาด้ านการบรรเทาอุทกภัยและระบายนํา้
4.1 การศึกษาอุทกภัยและการระบายนํ้า
4.1.1 ลักษณะของการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มนํ้า
4.1.2 สาเหตุของอุทกภัยในลุ่มนํ้า
4.1.3 พื้นที่เสี่ ยงภัย
4.1.4 พื้นที่ที่มีปัญหานํ้าท่วมจากการประชุมประชาคม
4.2 แนวทางการบรรเทาอุทกภัยและการระบายนํ้า
4.2.1 แนวทางการบรรเทาอุทกภัยลุ่มนํ้าคลองนาทวี
4.2.2 แนวทางการบรรเทาอุทกภัยนํ้าลุ่มนํ้าคลองเทพา
4.2.3 แนวทางการบรรเทาอุทกภัยนํ้าลุ่มนํ้าคลองท่าเรื อ
4.3 ภาพรวมแผนการพัฒนาในระยะต่างๆ
4.3.1 โครงการบรรเทาอุทกภัยในระยะต่างๆ
4.3.1.1 โครงการระยะสั้น
4.3.1.2 โครงการระยะกลาง
4.3.1.3 โครงการระยะยาว
4.4 การศึกษาระบบระบายนํ้าและผลการวิเคราะห์ประสิ ทธิ ผล
4.4.1 ลุ่มนํ้าคลองนาทวี
4.4.2 ลุ่มนํ้าคลองเทพา
4.4.2.1 โครงการที่ศึกษา
4.4.2.2 การกําหนดทางเลือก
4.5 ภาพรวมของแผนบรรเทาอุทกภัยในลุ่มนํ้าฯและผลที่คาดว่าจะได้
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บทที่ 5 การพัฒนาโครงการจัดหานํา้
5.1 บทนํา
5.2 ความต้องการนํ้าในลุ่มนํ้า
5.2.1 ความต้องการนํ้าเพื่ออุปโภค/บริ โภค
5.2.2 ความต้องการนํ้าเพื่อการเกษตรและการชลประทาน
5.2.3 ความต้องการนํ้าอื่นๆ
5.3 ศักยภาพของแหล่งนํ้าต้นทุน
5.3.1 นํ้าท่า
5.3.2 นํ้าบาดาล
5.4 แนวทางและภาพรวมการพัฒนา
5.4.1 โครงการจัดหานํ้าในระยะต่างๆ
5.4.1.1 โครงการในระยะสั้น
5.4.1.2 โครงการในระยะกลาง
5.4.1.3 โครงการในระยะยาว
5.5 ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับนํ้าเพื่อการอุปโภค/บริ โภค
บทที่ 6 แผนแม่ บทการพัฒนาแหล่ งนํา้ ในลุ่มนํา้
6.1 กระบวนการจัดทําแผนแม่บท
6.2 โครงการต่างๆที่ได้ศึกษา
6.2.1 โครงการบรรเทาอุทกภัยและการระบายนํ้า
6.2.2.1 โครงการพัฒนาจัดหานํ้า
6.3 การจัดอันดับความสําคัญของโครงการ
6.3.1 ปัจจัยที่ตอ้ งพิจารณา
6.3.2 ค่าคาดการณ์คะแนนรวมของโครงการ
6.3.3 โครงการที่ผา่ นการคัดเลือก
6.4 แผนแม่บทของลุ่มนํ้าฯ
6.4.1 โครงการที่อยูใ่ นแผนแม่บท
6.4.2 การจัดทําแผน
6.4.3 การคัดเลือกโครงการเพื่อจัดทํารายงานความเหมาะสม
6.5 แผนแม่บทฯกับแผนพัฒนาด้านอื่นๆ
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6.6 การบริ หารโครงการและลุ่มนํ้าฯ
6.6.1 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
6.6.2 องค์กรที่เกี่ยวข้องในการจัดการลุ่มนํ้า
6.6.2.1 หน่วยงานราชการต่างๆ
บทที่ 7 บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
7.1 ความสําเร็ จของแผนแม่บทฯ
7.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการนําแผนไปสู่ การปฏิบตั ิ
ภาคผนวก ก1 จดหมายของท่ านบัญญัติ จันทร์ เสนะ
ภาคผนวก ก2 การมีส่วนร่ วมของประชาชน
ภาคผนวก ก3 แผนการประชาสั มพันธ์
ภาคผนวก ข อุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา
ภาคผนวก ค1 คุณภาพนํา้ ผิวดิน
ภาคผนวก ค2 กลุ่มดินในพืน้ ที่โครงการ
ภาคผนวก ค3 ธรณีวทิ ยาและแผ่ นดินไหว
ภาคผนวก ค4 นิเวศวิทยาทางนํา้ และการประมง
ภาคผนวก ค5 นิเวศวิทยาทางบก
ภาคผนวก ค6 การใช้ ประโยชน์ ทดี่ ิน
ภาคผนวก ค7 การศึกษาด้ านการเกษตร
ภาคผนวก ค8 แนวทางการบริ หารเพือ่ การแก้ ไขปัญหาจากเกษตรนากุ้ง
ภาคผนวก ง1 แผนพัฒนาด้ านการเกษตร
ภาคผนวก ง2 แผนพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ
ภาคผนวก ง3 แผนพัฒนาด้ านสั งคมและสิ่ งแวดล้อม
ภาคผนวก จ1 การวิเคราะห์ นํา้ ท่ วมด้ วยแบบจําลองคณิตศาสตร์
ภาคผนวก จ2 การจัดทําระบบเตือนภัยนํา้ ท่ วม
ภาคผนวก ฉ1 การจัดสรรนํา้ ในลุ่มนํา้
ภาคผนวก ฉ2 รายชื่อหมู่บ้านในและนอกเขตชลประทานกับศักยภาพการใช้ นํา้ บาดาล
ภาคผนวก ฉ3 รายละเอียดโครงการจัดหานํา้
ภาคผนวก ฉ4 การศึกษาด้ านการรุ กตัวของนํา้ เค็ม
ภาคผนวก ช1 การจัดอันดับความสํ าคัญของโครงการ
ภาคผนวก ช2 การวิเคราะห์ ด้านเศรษฐกิจ
ภาคผนวก ช3 – ช9 รายละเอียดข้ อมูลพืน้ ฐาน คะแนนและค่ าคาดการณ์ คะแนนรวมของโครงการแผนแม่ บท
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สารบัญตาราง
ตารางที่
2.1 – 1
2.1 – 2
2.3 – 1
2.3 – 2
2.3 – 3
2.3 – 4
2.3 – 5
2.4 – 1
2.4 – 2
2.4 – 3
2.4 – 4
3.3 – 1
3.3 – 2
3.3 – 3
3.3 – 4
3.4 – 1
3.5 – 1
3.5 – 2
3.5 – 3
3.5 – 4
3.5 – 5
3.5 – 6

หน้ า
พื้นที่และประชากรของลุ่มนํ้าเทพา - นาทวี จําแนกตามเขตปกครอง
การใช้ประโยชน์ที่ดินบริ เวณลุ่มนํ้าคลองนาทวี คลองเทพา และคลองท่าเรื อ
สภาพปั ญหา สาเหตุ และความต้องการแก้ไขปั ญหาของประชาชนที่ได้จาก
การประชุมประชาคม
ปั ญหาและความต้องการการพัฒนาด้านการเกษตรตามแผนของทางราชการ
สภาพปั ญหาด้านเศรษฐกิจ สาเหตุ และความต้องการการพัฒนาที่ได้จากการ
ประชุมประชาคม
ปั ญหาและความต้องการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแผนของทางราชการ
ปั ญหาด้านสังคมและสิ่ งแวดล้อม สาเหตุ และความต้องการการพัฒนาที่ได้รับ
จากการประชุมประชาคม
จํานวนและพื้นที่ของโครงการชลประทานประเภทต่างๆในลุ่มนํ้าเทพา - นาทวี
โครงการสู บนํ้าด้วยไฟฟ้ าของกรมพัฒนาและส่ งเสริ มพลังงาน จังหวัดสงขลา
และจังหวัดปั ตตานี
ความต้องการนํ้าเพื่อการเพาะปลูกในลุ่มนํ้าเทพา - นาทวี
ปริ มาณนํ้าที่ตอ้ งการเพื่อการรักษาสภาพลํานํ้าในแต่ละลุ่มนํ้า
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และเป้ าหมายเชิงรู ปธรรมของแผนพัฒนาด้านการเกษตร
พื้นที่เป้ าหมายเพื่อการพัฒนากําลังการผลิตตามความเหมาะสมของดินและระดับ
การพัฒนาแหล่งนํ้า
ลักษณะและพื้นที่ของเขตเศรษฐกิจต่างๆในพื้นที่ลุ่มนํ้า
กิจกรรมการพัฒนาในเขตเศรษฐกิจต่างๆและความสัมพันธ์กบั การพัฒนาด้านอื่นๆ
เป้ าหมายเชิงรู ปธรรมของงานพัฒนาแหล่งนํ้าในระยะต่างๆ
แผนงานรวมสําหรับพื้นที่โครงการชลประทานขนาดเล็กและพื้นที่นอกเขตชลประทาน
(พื้นที่โดยรวมมากกว่า 1.5 ล้านไร่ ส่ วนใหญ่เป็ นเขตเร่ งรัดพัฒนาเกษตรกรรม)
แผนงานรวมสําหรับพื้นทีป่ ลูกพืชเกษตรเชิงอนุรักษ์ (พื้นที่โดยรวมประมาณ
270,000 - 275,000 ไร่ )
แผนงานรวมสําหรับพื้นที่โครงการชลประทานปลักปลิง (พื้นที่ประมาณ 23,000 ไร่ )
แผนงานรวมสําหรับพื้นที่โครงการชลประทานจะนะ (พื้นที่ประมาณ 15,000 ไร่ )
แผนงานรวมสําหรับพื้นที่ชลประทานเทพา - ท่าเรื อ (พื้นที่ประมาณ 44,000 ไร่ )
แผนงานรวมสําหรับพื้นที่เพาะเลี้ยงชายฝั่ง (พื้นที่รวมประมาณ 2,000 ไร่ )
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สารบัญตาราง (ต่ อ)
ตารางที่
4.1 – 2
4.3 – 1
4.3 – 2
5.2 – 1
5.2 – 2
5.2 – 3
5.2 – 4
5.2 – 5
5.3 – 1
5.4 – 1
5.4 – 2
5.4 – 3
5.4 – 4
5.4 – 5
5.5 – 1
6.1 – 1
6.3 – 1
6.3 – 2
6.3 – 3
6.3 – 4
6.3 – 5
6.4 – 1
6.4 – 2
6.4 – 3

หน้ า
แสดงพื้นที่เกษตรและเขตชุมชนในลุ่มนํ้าที่เสี่ ยงภัยนํ้าท่วมในระดับต่างๆ
ลักษณะโครงการเพื่อบรรเทาอุทกภัยตามความต้องการของประชาชน
พื้นที่น้ าํ ท่วมที่คาดว่าจะลดลงตามแผนระยะสั้น
ความต้องการนํ้าเพื่ออุปโภคบริ โภคในอนาคต
พื้นที่ชลประทานปั จจุบนั ในแต่ละลุ่มนํ้าย่อย
ปริ มาณนํ้าที่ตอ้ งการในเขตพื้นที่ชลประทานที่มีอยูใ่ นแต่ละลุ่มนํ้าย่อย
และในระยะต่างๆ
ปริ มาณนํ้าที่ตอ้ งใช้เพื่อการรักษาสภาพลํานํ้า
สรุ ปความต้องการนํ้าที่ตอ้ งบริ หารจัดการในระยะต่างๆ
ปริ มาณนํ้าท่าในพื้นที่ลุ่มนํ้าเทพา - นาทวี
โครงการพัฒนาแหล่งนํ้า ในแผนพัฒนา 5 ปี ของจังหวัดสงขลา
ลักษณะและประโยชน์ของโครงการจัดหานํ้าที่ศึกษาเพื่อบรรจุแผนระยะสั้น
ลักษณะและประโยชน์ของโครงการจัดหานํ้าที่ศึกษาเพื่อบรรจุในแผนระยะกลาง
ลักษณะและประโยชน์ของโครงการจัดหานํ้าที่ศึกษาเพื่อบรรจุในแผนระยะยาว
ตารางแสดงผลการศึกษาและวิเคราะห์แบบจําลอง HEC - 5
จํานวนหมู่บา้ นที่มีศกั ยภาพในการนํานํ้ามาใช้เพื่ออุปโภคบริ โภค
(แบ่งตามประเภทแหล่งนํ้า)
ขั้นตอนและประเด็นที่ตอ้ งศึกษาในการจัดทําแผนแม่บทฯ
โครงการจัดหานํ้าที่ศึกษาสําหรับลุ่มนํ้าคลองนาทวี
โครงการจัดหานํ้าศึกษาสําหรับลุ่มนํ้าคลองเทพา
โครงการจัดหานํ้าที่ศึกษาสําหรับลุ่มนํ้าคลองท่าเรื อ
เกณฑ์การให้คะแนน
โครงการพัฒนาตามแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาแหล่งนํ้าในลุ่มนํ้าเทพา - นาทวี
และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ค่าก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งนํ้าตามแผนแม่บทลุ่มนํ้าเทพา - นาทวี
ค่าก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งนํ้าตามแผนแม่บทลุ่มนํ้าเทพา - นาทวี
งบประมาณการก่อสร้างเป็ นรายโครงการและรายปี
โครงการแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาแหล่งนํ้าตามแผนแม่บทลุ่มนํ้าเทพา - นาทวี

1-23

คู่มือวิธีการปฏิบตั งิ านกระบวนการพัฒนาแหล่งนํ้า

กระบวนงานศึกษาโครงการพัฒนาแหล่งนํ้า

สารบัญรู ป
รู ปที่
1.5 – 1
2.1 – 1
2.4 – 1
3.1 – 1
3.3 – 1
3.3 – 2
3.3 – 3
3.3 – 4
3.3 – 5
4.1 – 1
4.1 – 2
4.1 – 3
4.1 – 4
4.1 – 5
4.1 – 6
4.1 – 7
4.4 – 1
4.4 – 2
5.3 – 1
5.3 – 2
5.4 – 1
5.4 – 2

หน้ า
แสดงที่ต้ งั ของลุ่มนํ้าเทพา - นาทวี และขอบเขตพื้นที่ลุ่มนํ้าในระดับ
อําเภอและตําบล
แสดงพื้นที่เกษตรกรรมทั้ง 3 ส่ วนในเขตลุ่มนํ้าเทพา - นาทวี
แผนที่แสดงตําแหน่งโครงการชลประทานขนาดเล็ก
กระบวนการที่ใช้ในการจัดทําแผน 3 แผน
ความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจสําคัญในเขตพื้นที่
ลุ่มนํ้าเทพา - นาทวี
แสดงความสัมพันธ์ของงานพัฒนาลุ่มนํ้ากับสถาบันเกษตรกร
แสดงเขตเศรษฐกิจและพื้นที่ที่มีศกั ยภาพชลประทานในพื้นที่ลุ่มนํ้า
เทพา - นาทวี
แสดงพื้นที่ที่มีปัญหาและมีศกั ยภาพในการฟื้ นฟูเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
แสดงพื้นที่ป่าต้นไม้ลาํ ธารและป่ าเสื่ อมโทรมที่ควรฟื้ นฟู/ปลูกเพิม่ เติม
ในระยะต่างๆ
ขอบเขตของพื้นที่น้ าํ ท่วมบริ เวณลุ่มนํ้าคลองนาทวี
ระดับนํ้าท่วมในพื้นที่ลุ่มนํ้าคลองนาทวี เมื่อปี พ.ศ.2543
ขอบเขตพื้นที่น้ าํ ท่วมจากการสํารวจในลุ่มนํ้าคลองเทพา
ระบบคลองในลุ่มนํ้าเทพา - นาทวี
ความลาดชันคลองในลุ่มนํ้าเทพา - นาทวี
พื้นที่เสี่ ยงภัยนํ้าท่วม
แสดงตําแหน่งหมู่บา้ นที่มีปัญหานํ้าท่วมซึ่ งได้จากการประชุมประชาคม
ขอบเขตพื้นที่น้ าํ ท่วมในลุ่มนํ้าคลองเทพาตอนล่าง ตามข้อมูลจากการ
ประชุมประชาคมและการสํารวจภาคสนาม
ขอบเขตพื้นที่น้ าํ ท่วมในลุ่มนํ้าคลองเทพาตอนบน (โครงการสะบ้าย้อย)
เส้นชั้นปริ มาณนํ้าท่าเฉลี่ยรายปี ต่อหน่วยพื้นที่รับนํ้าฝนในลุ่มนํ้าที่ศึกษา
และข้างเคียง
แหล่งนํ้าบาดาลในพื้นที่ลุ่มนํ้าเทพา - นาทวี
แผนที่แสดงที่ต้ งั โครงการศักยภาพในระยะสั้น
แผนที่แสดงที่ต้ งั โครงการศักยภาพในระยะกลางและระยะยาว
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5.5 – 1
6.4 – 1
6.4 – 2
6.6 – 1

8.

หมู่บา้ นที่มีศกั ยภาพในการนํานํ้าบาดาลมาใช้เพื่อการอุปโภคบริ โภค
แผนดําเนินงานโครงการแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาแหล่งนํ้าในลุ่มนํ้า
เทพา - นาทวี
แสดงแผนงบประมาณประจําปี สําหรับการก่อสร้างโครงการในแผนแม่บทฯ
รู ปแบบองค์กรที่ควรมีการจัดตั้งในลุ่มนํ้าฯ

ผลลัพธ์ ทไ่ี ด้ จากการดําเนินการ

ผลจากการศึกษาวางแผนพัฒนาลุ่มนํ้า จะได้บญั ชี รายชื่อโครงการตลอดจนแผนการดําเนินงาน
ของทุกโครงการภายในลุ่มนํ้าที่สอดคล้องกับแผนการพัฒนาพื้นที่ลุ่มนํ้าอย่างบูรณาการ และนําไปสู่ เป้ าหมาย
การพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ และการเกษตรเดียวกัน ต่อไป
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1.2 การศึกษาโครงการเบือ้ งต้ น
(Reconnaissance Study : RS)
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การศึกษาโครงการเบือ้ งต้ น (Reconnaissance Study : RS)
1.

วัตถุประสงค์

การศึกษาโครงการเบื้องต้น มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นการตรวจสอบอย่างรวดเร็ วถึงความเป็ นไปได้
ทางวิศวกรรมของโครงการ ตรวจสอบแผนที่ช้ ันคุณภาพลุ่มนํ้า แผนที่ป่าไม้ ประกาศพื้นที่ลุ่มนํ้า ฯลฯ
หากโครงการมีความเป็ นไปได้ก็จะกําหนดขอบเขตการสํารวจเพื่อเป็ นข้อมูลใช้ในการศึกษาขั้นต่อไป

2.

ลักษณะและขอบเขตของงาน

การศึ กษานี้ มี วตั ถุ ประสงค์ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเป็ นไปได้เบื้ องต้นทางวิศวกรรม
ของโครงการที่ได้จากการศึกษาแผนพัฒนาลุ่ม นํ้า ในขั้น Desk Study หากโครงการมีค วามเป็ นไปได้
จะใช้ผลจากการศึกษานี้ในการกําหนดขอบเขตของการสํารวจด้านต่างๆ เพื่อใช้เป็ นข้อมูลประกอบการศึกษา
แผนพัฒนาลุ่มนํ้าในระดับ Preliminary Study หรื อ การศึกษาแผนพัฒนาโครงการพัฒนาแหล่งนํ้าในระดับ
Prefeasibility Study ต่อไป

3.

หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง

3.1 ประชาชนผูม้ ี ส่ ว นได้เ สี ย เช่ น เกษตรกร ผู้ นํา ชุ ม ชน นัก ธุ ร กิ จ นัก อุ ต สาหกรรม
หอการค้า และองค์ก รเอกชนต่ า งๆ ลัก ษณะของความร่ ว มมื อ เป็ นการใช้ข ้อ มู ล และ ร่ ว มหารื อ กับ
หน่วยงานดังกล่าว
3.2 หน่ ว ยงานของกรมชลประทาน ได้แ ก่ สํ า นัก บริ ห ารโครงการ สํ า นัก ชลประทาน
โครงการชลประทานจังหวัด เป็ นการดําเนินการศึกษาร่ วมกัน

4.

กฎระเบียบและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง

5.

ขั้นตอนการดําเนินงาน

-

5.1 การศึกษาเรื่องเดิม
ในขั้นนี้ ควรรวบรวมความเป็ นมาทั้งหมดของโครงการ เพือ่ ทําความเข้าใจต่อโครงการและ
วิเ คราะห์ เ ป้ าหมาย ตลอดจนวัต ถุ ป ระสงค์ข องโครงการให้ช ัด เจน ขั้น ตอนนี้ มี ค วามสํา คัญ มาก
หากเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการไม่ชดั เจน การศึกษาที่ตอ้ งดํา เนิ นการต่อมาอาจผิดพลาด
จนทําให้โครงการไม่ประสบความสําเร็ จ และเป็ นการลงทุนที่สูญเปล่าได้
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5.2 กําหนดทีต่ ้ งั ของโครงการ
ในขั้นนี้เป็ นการกําหนดตําแหน่งที่ต้ งั โครงการโดยประมาณ ตําแหน่งที่ต้ งั โครงการที่แน่นอน
จะกําหนดภายหลัง ในขั้นตอนการออกแบบหัวงาน แต่ใ นขั้นนี้ ตอ้ งกํา หนดตํา แหน่ ง ในเบื้ องต้นก่อน
เพือ่ ใช้ในการหาขนาดของพื้นที่รับนํ้าฝนและปริ มาณนํ้าท่า รวมทั้งใช้ในการคํานวณเบื้ องต้น ก่อนที่จะ
ดําเนินการศึกษาต่อ จนกระทัง่ ถึงขั้นออกแบบหัวงาน อีกทั้งเพื่อใช้ตรวจสอบเบื้องต้นในเรื่ องผลกระทบ
ต่อสิ่ งแวดล้อม
5.3 ตรวจสอบคุณสมบัติทวั่ ไปของลุ่มนํา้
คุ ณ สมบัติทว่ั ไปที ่ตรวจสอบ ได้แก่ พิก ัดของหัวงาน พื้ นที ่รับ นํ้า ฝน ความยาวลํา นํ้า และ
Drainage Density
5.4 ความต้ องการใช้ นํา้ ของโครงการ
ความต้องการใช้น้ าํ ของโครงการ เพือ่ การอุปโภค-บริ โภคใช้ 200 ลิตร/คน/วัน เพือ่ การอุตสาหกรรม
ใช้ 10 ลม.ม./ไร่ /วัน ส่ วนความต้องการใช้น้ าํ ทางด้านการเกษตรคํานวณจากค่า ETo และ ค่า Kc
5.5 นํา้ ต้ นทุน
(ก) ในกรณี ที่ใช้น้ าํ ฝน ให้คาํ นวณจากสถิติน้ าํ ฝน
(ข) ในกรณี ใ ช้แ หล่ ง นํ้า นํ้า ใต้ ดิน ให้ค าํ นวณจากค่ า ความสามารถในการให้น้ าํ ของ
ชั้นนํ้าใต้ดิน (Yield)
(ค) ในกรณี ที่เป็ นนํ้าท่าคํานวณปริ มาณนํ้าท่าเฉลี่ยรายเดือนโดยวิธี
1. อ่านค่า Specific Yield จากแผนที่
2. คํานวณปริ มาณนํ้าท่าเฉลี่ยจากค่า Yield
3. กระจายนํ้าท่ารายปี เป็ นนํ้าท่ารายเดือนโดยมี 3 วิธีคือ
- กระจายตาม % การกระจายของสถานีวดั นํ้าที่อยูใ่ กล้เคียง
- กระจายตามปริ มาณฝนโดย Rational Formular Q = CIA
- กระจายโดยใช้ % การกระจายโดยเฉลี่ยของทั้ง 2 วิธีขา้ งต้น
5.6 กําหนดประเภทโครงการ
การกําหนดประเภทของโครงการให้พิจารณาจากปริ มาณความต้องการนํ้าเทียบกับนํ้าต้นทุน
ตลอดทั้งปี หากพบว่ามี น้ าํ ต้นทุ นเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ าํ ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง ก็ไม่จาํ เป็ นต้อง
สร้างอ่างเก็บนํ้า ลักษณะโครงการควรเป็ นฝายทดนํ้า เขื่อนทดนํ้า หรื อสถานี สูบนํ้า หากไม่มีปัญหาอะไร
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ลักษณะโครงการมักเป็ นโครงการฝายทดนํ้า แต่หากมีปัญหานํ้าท่วมควรมีลกั ษณะโครงการเป็ นเขื่อนทดนํ้า
เพื่อให้ส ามารถระบายนํ้าได้มากและเร็ วในช่ วงฤดู น้ าํ หลาก หากมีปั ญหาเรื่ องระดับ นํ้า อยู่ต่ าํ กว่าพื้นที่
ชลประทานควรเป็ นโครงการสถานีสูบนํ้า
ในกรณี ที่มีการขาดแคลนนํ้าบ้างในบางช่ วงและมีน้ าํ เหลื อใช้ในเวลาอื่น ควรก่ อสร้ า งเป็ น
อ่างเก็บนํ้าเพือ่ กักเก็บนํ้าในช่วงเวลาที่มีน้ าํ เหลือใช้เพือ่ นํามาใช้ในช่ วงเวลาที่ขาดแคลนนํ้า
5.7 การกําหนดตําแหน่ งทีต่ ้งั หัวงาน
- กําหนดตําแหน่ งที่ต้ งั หัวงานลงในแผนที่มาตราส่ วน 1:50,000 ให้เหมาะสมกับลักษณะ
ของโครงการ
- ในกรณี ที่เป็ นฝายทดนํ้า หรื อเขื่อนทดนํ้าควรเลือกทําเลที่เป็ นลํานํ้าตรง หรื อเมื่อขุดช่องลัด
แล้วได้ลาํ นํ้าตรง ตลิ่งสู ง แข็งแรง และไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพลํานํ้า ลักษณะท้องนํ้าแข็งแรงสามารถ
รองรับตัวอาคารได้และมีช้ นั ทึบนํ้าอยูเ่ พื่อให้สามารถป้ องกันการรั่วซึ มลอดใต้อาคารได้ง่าย
- ในกรณี ที่เป็ นสถานี สูบนํ้าควรพิจารณาเลือกตําแหน่งที่ต้ งั คล้ายโครงการฝายทดนํ้า โดย
เลือกบริ เวณลํานํ้าค่อนข้างตรง และมักไม่มีการขุดช่องลัด
- ในกรณี ที่เป็ นเขื่อนกักเก็ บนํ้าควรพิจารณาเลื อกตํา แหน่ งที่มี เนิ นดิ นใกล้กนั 2 ฝั่ งลํานํ้า
เพื่อให้เป็ นแนวสันทํานบ ซึ่ งจะช่วยให้ประหยัดค่าก่อสร้างลงได้ สภาพธรณี ควรมีความมัน่ คงแข็งแรงเพียง
พอที่จะรั บนํ้าหนักตัวอาคารได้และมี สันทึบนํ้าอยู่ในระดับตื้ น ควรหลี ก เลี ่ยงบริ เวณที ่เป็ นภูเขาหิ นปู น
เนื่องจากมีโอกาสเกิดรอยรั่วได้มาก
5.8 การออกแบบอาคารหัวงาน
ในขั้นนี้ ย งั ไม่ มี รายละเอี ยดมากนัก เป็ นเพีย งการกําหนดตํา แหน่ ง ทีต่ ้ งั บนพื้ นทีม่ าตราส่ วน
1:50,000 และกําหนดขอบเขตการสํารวจหัวงาน ในกรณี ที่เป็ นอ่างเก็บนํ้าจะกําหนดระดับ Dead Storage
และระดับเก็บกัก การกําหนดระดับ Dead Storage ได้จากการคํานวณปริ มาณตะกอนสะสมในเวลา 50 ปี
ส่ วนการกําหนดระดับเก็บกัก ได้จากการศึกษา Reservoir Operation Study
5.9 ออกแบบระบบส่ งนํา้ /ระบายนํา้
ในขั้นนี้ ยงั ไม่มีก ารออกแบบระบบส่ งนํ้าและระบบระบายนํ้า แต่จะเป็ นการตีขอบเขตการ
สํารวจภูมิประเทศบนแผนที่มาตราส่ วน 1:50,000 ให้ครอบคลุมพื้นที่ส่งนํ้าเพือ่ ใช้ในการออกแบบระบบ
ส่ งนํ้า/ระบายนํ้า ซึ่ งจะใช้ในสําหรับการศึกษาในขั้นต่อไป
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5.10 การศึกษาระบบบรรเทาอุทกภัย
เป็ นการศึกษาบนแผนที่มาตราส่ วน 1:50,000 ได้แก่ การกําหนดขอบเขตพื้นที่ปัญหาอุทกภัยที่
จะต้องแก้ไขคํานวณขนาดของอุทกภัยคือ Flood Peak และเสนอแนะแนวทางในการบรรเทาอุทกภัย อาจมี
การคํา นวณประกอบบ้ างเพื อ่ ให้เห็ นถึ ง ขนาดโดยประมาณของอาคาร ซึ่ ง เป็ นองค์ป ระกอบของระบบ
บรรเทาอุทกภัยและกําหนดขอบเขตการสํารวจเพื่อการศึกษาในขั้นต่อไป
มาตรการในการบรรเทาอุทกภัยมี 3 หลักการใหญ่ๆ คือ การชะลอนํ้าให้เข้าสู่ พ้ืนที่น้ าํ ท่วม
ให้ชา้ ลงเช่น การก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าเป็ นต้น การระบายนํ้าออกจากพื้นที่ให้ไวขึ้นเช่น ระบบระบายนํ้า เป็ นต้น
และการเปลี่ยนทิศทางการไหลเช่น ขุดคลองอ้อมเมือง เป็ นต้น นอกจากนี้ การบริ หารจัดการอาคารเหล่านี้
ให้ได้ประสิ ทธิ ภาพสู งก็มีความสําคัญมาก และควรมีการวางแผนปฏิบตั ิการในกรณี ต่างๆ ไว้ล่วงหน้า
5.11 การกําหนดขอบเขตการสํ ารวจ
การกํา หนดขอบเขตการสํา รวจจะทําบนแผนที ่ม าตราส่ วน 1:50,000 โดยการตี ก รอบให้
ครอบคลุ มพื้นที่ หัวงาน พื้นที่อ่างเก็บนํ้า และพื้นที่นาท้ายอ่าง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแผนที่มาตราส่ วน
1:50,000 อาจมีความคลาดเคลื่อนไปได้มาก ทําให้การกําหนดขอบเขตดังกล่าว อาจไม่ครอบคลุมพื้นที่ที่
ต้องการทั้งหมด จึงควรกําหนดกํากับลงไปด้วยว่าให้ทาํ การสํารวจให้ครอบคลุมถึงระดับเท่าใด โดยเทียบ
กับแผนที่มาตราส่ วน 1:50,000
สามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ จากเอกสาร ดังนี้
1. มาตรฐานการศึ กษา เพื่อวางแผนพัฒนาลุ่มนํ้า และโครงการพัฒนาแหล่ งนํ้า (ฉบับปรั บปรุ งครั้ งที่
1) ,กลุ่มมาตรฐานวางโครงการ สํานักบริ หารโครงการ กรมชลประทาน ,พฤษภาคม พ.ศ. 2550
2. คู่มือการจัดทํารายงานการวางแผนพัฒนาลุ่มนํ้าและโครงการพัฒนาแหล่ งนํ้า , กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , กันยายน พ.ศ.2537
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เริ่ มโครงการ

ศึกษาเรื่ องเดิม

-การคํานวณที่ต้ งั หัวงาน
-คํานวณปริ มาณนํ้าท่า
-การคํานวณความต้องการใช้น้ าํ

มีน้ าํ เพียงพอ

นํ้าไม่เพียงพอ

เปรี ยบเทียบปริ มาณนํ้าท่า
กับความต้องการใช้น้ าํ
ขาดนํ้าบางเดือนแต่

โดยรวมทั้งปี แล้วเพียงพอ

ลักษณะโครงการเป็ นฝาย
หรื อ ปตร. หรื อสถานี สูบนํ้า
- กําหนดระดับสันฝาย
- กําหนดระดับเก็บกัก
- กําหนดระดับนํ้านองสู งสุด
- กําหนดขอบเขตพื้นที่ชลประทาน

ลดกิจกรรมการใช้น้ าํ

ลักษณะโครงการเป็ นอ่างเก็บนํ้า
- การกําหนดระดับ Dead storage
- กําหนดระดับเก็บกัก
- กําหนดระดับนํ้านองสู งสุ ด
- กําหนดระดับสันเขื่อน
- กําหนดขอบเขตพื้นที่ชลประทาน

เหมาะสม

ความเหมาะสม
ไม่เหมาะสม

กําหนดขอบเขตการสํารวจ

จัดทํารายงาน

ภาพที่ 1.3 ขั้นตอนการศึกษาโครงการเบือ้ งต้ น
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6.

หลักเกณฑ์ /ความรู้ ทนี่ ํามาใช้ ในการดําเนินการ
หัวข้ อศึกษา

ตารางที่ 1.2 วิธีการศึกษาโครงการเบือ้ งต้ น
รายงานเบือ้ งต้ น
ระดับการศึกษา

1. การศึกษาเรื่ องเดิม

ศึกษาโดยละเอียดและชัดเจนที่สุด

2. กําหนดที่ต้ งั โครงการ

บนแผนที่มาตราส่ วน 1:50,000
แผนที่ป่าไม้ ,แผนที่ช้ นั คุณภาพลุ่มนํ้า
,แผนที่พ้ืนที่ชุ่มนํ้า ฯลฯ
เฉลี่ยรายเดือนตามแผนบูรณาการ
เฉลี่ยรายเดือน
ตามระดับของการศึกษาความต้องการ
ใช้น้ าํ และนํ้าต้นทุน
บนแผนที่มาตราส่ วน 1: 50,000
แผนที่ป่าไม้,แผนที่ช้ นั คุณภาพลุ่มนํ้า
,แผนที่พ้ืนที่ชุ่มนํ้า ฯลฯ
ไม่มีการศึกษา
บนแผนที่มาตราส่ วน 1:50,000

3. ความต้องการใช้น้ าํ
4. นํ้าต้นทุน
5. การกําหนดประเภท
ของโครงการ
6. กําหนดที่ต้ งั หัวงาน
7. การออกแบบหัวงาน
8.ออกแบบระบบส่ งนํ้า/
ระบายนํ้า
9. การศึกษาระบบบรรเทา
อุทกภัย
10. การชดเชยทรัพย์สิน
และการอพยพตั้งถิ่นฐาน
11.ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
12. การวางแผนงานก่อสร้าง
13. ผลประโยชน์โครงการ
14. ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
15. การวิเคราะห์โครงการ
16. เศรษฐกิจ - สังคม

รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหาและ
เป้ าหมายของโครงการ
กําหนดที่ต้ งั ของโครงการโดยประมาณ
ให้สามารถใช้น้ าํ ได้โดยสะดวก
ค่ามาตรฐานที่กาํ หนดโดย กม.บก.
Yield Map และ Distribution Pattern
ถ้ามีน้ าํ เพียงพอตลอดปี เป็ นฝาย
ถ้าขาดนํ้าในฤดูแล้งเป็ นอ่างเก็บนํ้า
ตามลักษณะที่เหมาะสมของหัวงานแต่
ละประเภท
กําหนดขอบเขตเพื่อการสํารวจ
กําหนดขอบเขตเพื่อการสํารวจ
- ขอบเขตพื้นที่อทุ กภัย
- การวิเคราะห์ Flood
- แนวทางในการบรรเทาอุทกภัย
ไม่มีการศึกษา

บนแผนที่มาตราส่ วน 1:50,000
ไม่มีการศึกษา
ไม่มีการศึกษา
ไม่มีการศึกษา
ไม่มีการศึกษา
แผนที่คุณภาพลุ่มนํ้า,ป่ าสงวนและ
พื้นที่ชุ่มนํ้า
ไม่มีการศึกษา
ข้อมูลทุติยภูมิ
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7.

ตัวอย่ างสารบัญการศึกษาโครงการเบือ้ งต้ น
ตัวอย่างหัวข้อการศึกษารายงานเบื้องต้น แบ่งออกเป็ น 6 บท และภาคผนวก ดังนี้
1. บทนํา
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

ความเป็ นมา
เหตุผลและความจําเป็ น
วัตถุประสงค์ของรายงาน
ที่ต้ งั และวัตถุประสงค์ของโครงการ
การดําเนิ นงานสํารวจและศึกษา

2. ลักษณะทัว่ ไปของพืน้ ที่โครงการ
2.1 ความเป็ นมา ที่ต้ งั และ สภาพภูมิประเทศ
2.2 สภาพภูมิอากาศ
2.3 ทรัพยากรธรรมชาติ
2.4 การปกครองและประชากร
2.5 เศรษฐกิจ สังคม
2.6 ด้านการสื่ อสาร
2.7 ด้านการรักษาความสงบเรี ยบร้อย
2.8 เส้นทางคมนาคม
2.9 หน่วยงานราชการทีต่ ้งั อยูใ่ นพื้นที่
2.10 สภาพปั ญหาที่สาํ คัญ
3. สภาพแหล่ งนํา้ และการพัฒนาในปัจจุบัน
3.1 ระบบลํานํ้าและการวัดข้อมูลอุทกวิทยา
3.2 แผนพัฒนาลุ่มนํ้าและสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบนั
3.3 สภาพอุทกวิทยาทัว่ ไป
3.4 การใช้น้ าํ และความต้องการนํ้าโดยทัว่ ไป
4. การพิจารณาลักษณะโครงการเบือ้ งต้ น
4.1 ความต้องการใช้น้ าํ จากโครงการ
4.2 การกําหนดประเภทของโครงการ
4.3 การศึกษาปริ มาณนํ้าท่า
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5. การวิเคราะห์ โครงการเบือ้ งต้ น
5.1 ผลประโยชน์ของโครงการ
5.2 ผลกระทบของโครงการ
6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
6.1 สรุ ปผลการศึกษาเบื้องต้นโครงการฯ
6.2 ขอบเขตงานสํารวจ
ภาคผนวก

8.

ผลลัพธ์ ทไ่ี ด้ จากการดําเนินการ

เป้ าหมายของการศึกษารายงานเบื้องต้น คือ การตรวจสอบเบื้องต้นทางด้านวิศวกรรมว่าโครงการ
มีความเป็ นไปได้หรื อไม่ หากมีความเป็ นไปได้ก็จะกําหนดขอบเขตของการสํารวจ เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการ
ศึกษาขั้นต่อไป ดังนั้นการกําหนดขอบเขตของการสํารวจจึงนับเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญสําหรับการศึกษานี้

1-34

คู่มือวิธีการปฏิบตั งิ านกระบวนการพัฒนาแหล่งนํ้า

กระบวนงานศึกษาโครงการพัฒนาแหล่งนํ้า

1.3 งานว่ าจ้ างทีป่ รึกษา ด้ านการศึกษาความเหมาะสม
และหรือ ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
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งานว่ าจ้ างทีป่ รึกษา ด้ านการศึกษาความเหมาะสม
และหรือ ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
1.

วัตถุประสงค์

เพือ่ ให้การดําเนิ นการจ้างที่ปรึ กษาเพื่อศึกษาความเหมาะสม และ/หรื อ ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
เป็ นไปตามระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีข้ นั ตอนการ
ดําเนินงานที่ชดั เจนและเป็ นมาตรฐานเดียวกัน

2.

ลักษณะและขอบเขตของงาน

หลักเกณฑ์ในการจ้างที่ปรึ กษาที่เป็ นนิ ติบุคคลโดยวิธีตกลงและวิธีคดั เลื อก และขั้นตอนหรื อ
กระบวนการในการดําเนิ นการจ้างที่ปรึ กษา รายละเอียดเพิ่มเติมศึ กษาได้จาก คู่มือขั้นตอนการจ้ างที่ปรึ กษา
ด้ านการศึกษาความเหมาะสม และหรื อ ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม , กลุ่มมาตรฐานวางโครงการ สํานักบริ หาร
โครงการ กรมชลประทาน ,กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

3.

หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง

-

- สํานักบริ หารโครงการ
กองพัสดุ

4.

กฎระเบียบและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

5.

ขั้นตอนในการดําเนินงาน
5.1 หลักเกณฑ์ ในการจ้ างทีป่ รึกษา
5.1.1 รูปแบบในการศึกษา

การศึ กษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่ งแวดล้อมของโครงการพัฒนาแหล่งนํ้า สามารถ
ดําเนินการได้ในหลายรู ปแบบ เช่น การศึกษาโดยดําเนิ นการเอง หรื อการศึกษาโดยการจ้างที่ปรึ กษาที่เป็ น
นิ ติบุคคล ส่ วนวิธีการในการจ้างที่ปรึ กษาสามารถใช้วิธีคดั เลื อกหรื อวิธีตกลงก็ได้ การตัดสิ นใจเลื อก
ดํา เนิ นการวิธี ใ ดขึ้ น กับ ความเหมาะสมของงาน โดยให้พิจ ารณาว่า การศึ ก ษาดั งกล่ า วอยู่ใ นวิสั ย ที ่จ ะ
ดําเนินการเองได้หรื อไม่ หากไม่สามารถดําเนินการเองได้ จึงจะดําเนินการโดยการจ้าง การดําเนินการโดย
การจ้างนี้ ผูร้ ับผิดชอบดําเนิ นการจะต้องจัดทํารายงานเหตุผลและความจําเป็ นที่ตอ้ งจ้างที่ปรึ กษาเสนอต่อ
ผูม้ ีอาํ นาจ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม [ข้อ 78(1)]
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5.1.2 การคัดเลือกประเภทของทีป่ รึกษา
ที่ปรึ กษามี 2 ประเภท คือ ประเภทรายบุคคลและประเภทนิติบุคคล การตัดสิ นใจเลือกที่จะใช้
ที่ปรึ กษาประเภทใดขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมกับงานที่จะจ้าง
-

-

การจ้างที่ปรึ กษานิติบุคคล มีขอ้ ควรพิจารณาประกอบ ดังนี้
โครงการขนาดใหญ่ หรื อโครงการที่มีความซับซ้อน
งานบางชนิดถูกบังคับโดยกฎหมาย เช่น EIA เป็ นต้น
งานที่ตอ้ งมีการดําเนิ นการด้านมวลชนสัมพันธ์ การมีส่วนร่ วมของประชาชนในพื้นที่
โครงการขนาดใหญ่
- ความสามารถในการประกันผลงาน และระยะเวลาในการประกันผลงาน
อื่นๆ
5.1.3 วิธีการจ้ างทีป่ รึกษา

การจ้างที่ปรึ ก ษาที่เป็ นนิ ติบุ คคล สามารถดําเนิ นการได้ 2 วิธี คื อ การจ้างที่ปรึ ก ษาโดยวิธี
คัดเลื อกและการจ้างที่ปรึ กษาโดยวิธีตกลง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ข้อ 77]
การจ้างที่ปรึ กษาโดยวิธีคดั เลือก ได้แก่ การจ้างที่ปรึ กษาโดยวิธีคดั เลือกที่ปรึ กษาที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมที่จะทํางานนั้นให้เหลื อน้อยราย และเชิ ญชวนที่ปรึ กษาที่ได้รับการคัดเลื อกให้เหลื อน้อยราย
ดังกล่าว ยืน่ ข้อเสนอเข้ารับงานนั้นๆ เพื่อพิจารณาคัดเลือกรายที่ดีที่สุด ในกรณี ที่มีเหตุอนั สมควรและ
หัวหน้าส่ วนราชการเห็นชอบให้เชิ ญที่ปรึ กษาที่มีคุณสมบัติเหมะสมยืน่ ข้อเสนอเข้ารับงาน โดยไม่ตอ้ งทํา
การคัดเลือกให้เหลือน้อยรายก่อนก็ได้ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่
แก้ไขเพิม่ เติม [ข้อ 85]
การจ้างที่ปรึ กษาโดยวิธีตกลงได้แก่ การจ้างทีป่ รึ กษาที่ผวู้ า่ จ้างตกลงจ้างรายใดรายหนึ่ ง ซึ่ งเคย
ทราบหรื อเคยเห็ นความสามารถและผลงานแล้ว และเป็ นผูท้ ี่ให้บริ การที่เชื่ อถื อได้ ตามระเบี ยบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ข้อ 82]
ตามระเบี ยบดังกล่าวข้อ 83 ได้กาํ หนดให้การจ้างทีป่ รึ กษาโดยวิธีตกลงให้ดาํ เนิ นการได้ใน
กรณี ใดกรณี หนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) เป็ นการจ้างที่มีค่างานจ้างไม่เกิน 100,000 บาท
(2) เป็ นการจ้างเพื่อทํางานต่อเนื่องจากงานที่ได้ทาํ อยูแ่ ล้ว
(3) เป็ นการจ้างในกรณี ที่ทราบแน่ชัดว่า ผูเ้ ชี่ยวชาญในงานที่จะให้บริ การตามที่ตอ้ งการมี
จํา นวนจํากัด ไม่เหมาะสมทีจ่ ะดําเนิ นการโดยวิธี คดั เลื อก และเป็ นการจ้ างทีม่ ี ค่า จ้า ง
ไม่เกิน 2,000,000 บาท
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(4) เป็ นการจ้างส่ ว นราชการ รั ฐวิส าหกิ จ หน่ วยงานตามกฎหมายว่า ด้วยระเบี ย บบริ หาร
ราชการส่ วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่ งมีกฎหมายหรื อมติคณะรัฐมนตรี ให้การ สนับสนุน
ให้ดาํ เนินการจ้างได้โดยตรง
(5) การจ้างที่ตอ้ งกระทําโดยเร่ งด่วน หากล่าช้าอาจเสี ยหายแก่ราชการและมีความจําเป็ นต้อง
ดําเนินการาจ้างโดยวิธีตกลง ให้กระทําได้โดยหัวหน้าส่ วนราชการจะต้องทํารายงานชี้ แจง
เหตุผลและความจําเป็ นของการจ้างโดยตกลงให้ กวพ. ทราบภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วนั ที่
มีการจ้าง
การจ้างโดยวิธีคดั เลือก
เปิ ดโอกาสให้มีการแข่งขันกันของที่ปรึ กษา เพือ่ ให้ได้ขอ้ เสนอที่ดีท่ ีสุด
การจ้างโดยวิธีตกลง
-

สามารถระบุที่ปรึ กษาที่มีความเหมาะสมได้
- สามารถดําเนินการได้รวดเร็ ว
วิธีจา้ งงานที่ซบั ซ้อนและไม่ซบั ซ้อน

การจ้างที่ปรึ กษาต้องกําหนดลักษณะงานว่าเป็ นงานซับซ้อนหรื อไม่ ขั้นตอนการจ้างของงานที่
ซับซ้อนและงานที่ไม่ซบั ซ้อนแตกต่างกันเล็กน้อยในเรื่ องของการพิจารณาข้อเสนอทางด้านราคา หากเป็ นงาน
ที่ซบั ซ้อนจะพิจารณาเฉพาะที่ปรึ กษาที่เสนอข้อเสนอทางด้านเทคนิคที่ดีที่สุด แต่หากเป็ นงานที่ไม่ซบั ซ้อน
จะพิจารณาข้อเสนอทางด้านราคาของที่ปรึ กษาทุกรายที่ผา่ นเกณฑ์การคัดเลือกทางด้านเทคนิค แล้วเลือกที่
ปรึ กษาที่เสนอราคาตํ่าสุ ด
อนึ่ง กรมฯ ได้เคยทําหนังสื อหารื อสํานักนายกรัฐมนตรี กรณี การว่าจ้างที่ปรึ กษาที่ผา่ นเกณฑ์ที่
กําหนดทุกรายแล้วต่อรองราคาจากรายตํ่าสุ ดแล้ว และสํานักนายกฯ ได้มีหนังสื อที่ นร (กวพ) 1305/ร 493
ลว.19 มิ.ย.43 มีความเห็นว่าการพิจารณาคัดเลือกที่ปรึ กษาตามระเบียบสํานักนายกฯ ข้อ 88 และข้อ 89 มุ่ง
หมายจะคัดเลื อกที่ปรึ กษาโดยพิจารณาจากเทคนิ คเป็ นสําคัญมากกว่าการพิจารณาการพิจารณาด้านราคา
ดังนั้นการที่กรมฯ เห็นสมควรจะให้คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึ กษาโดยวิธีเลือกดําเนินการเปิ ดซอง
ข้อเสนอด้านราคาของที่ปรึ กษาทั้งหมดที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิ ค ตามเกณฑ์ที่กรมฯ
กํา หนดไว้แล้วเจรจาต่ อรองราคากับ รายที ่เสนอราคาตํ่า สุ ด จึ ง เป็ นการดํา เนิ นการที ่ไ ม่ ส อดคล้อ งกับ
เจตนารมณ์ ในการจัดจ้างที่ปรึ กษาที่มุ่งเน้นด้านเทคนิ คเป็ นสําคัญ หากกรมฯ มีเหตุผลจําเป็ นไม่สามารถ
ดําเนินการตามระเบียบฯ ดังกล่าว กรมฯ อาจชี้แจงเหตุผลและความจําเป็ นเพือ่ ขอยกเลิกการดําเนินการ ให้
เป็ นไปตามระเบียบได้เฉพาะราย
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จัดโครงการเข้าแผน

งานจ้างที่ปรึ กษา

งานศึกษาเอง

นิติบุคคล

คัดเลือก

ตกลง

ภาพที่ 1.4 รู ปแบบในการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการพัฒนาแหล่งนํา้

5.2 กระบวนการในการจ้ างทีป่ รึกษา
5.2.1 การเตรียมการจ้ าง
หลังจากที่ได้จดั โครงการเข้าแผนแล้ว หน่วยงานเจ้าของงานและเจ้าหน้าที่พสั ดุ จะประสานงานกัน
ดําเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
1. การทําใบเบิกขอจ้างและเหตุผลความจําเป็ น
ก่อนดําเนิ นการจ้างที่ปรึ กษา ให้เจ้าหน้าที่พสั ดุรวบรวมรายละเอียด/จัดทํารายงานเสนอ
หัวหน้าส่ วนราชการตามรายการดังต่อไปนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

เหตุผลและความจําเป็ นที่ตอ้ งจ้างที่ปรึ กษา
ขอบเขตรายละเอียดของงานที่จะจ้าง (TOR)
คุณสมบัติของที่ปรึ กษาที่จะจ้าง
วงเงินค่าจ้างที่ปรึ กษาโดยประมาณ
กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็ จของงาน
วิธีจา้ งที่ปรึ กษาและเหตุผลที่ตอ้ งจ้างที่ปรึ กษาโดยวิธีน้ นั

โดยหน่วยงานเจ้าของงานเป็ นผูจ้ ดั เตรี ยมรายละเอียดทางด้านเทคนิ ค และเจ้าหน้าที่พสั ดุ
เป็ นผูร้ วบรวมรายละเอียด สรุ ปเสนอผูบ้ งั คับบัญชา เพือ่ เสนอกรมฯ หรื อผูไ้ ด้รับมอบอํานาจต่อไป
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2. การจัดทําเอกสารประกอบการจ้าง (TOR)
หน่ ว ยงานเจ้า ของงานเป็ นผูจ้ ดั เตรี ย มเอกสารประกอบการจ้า ง โดยทัว่ ไปเอกสาร
ประกอบการจ้าง จะประกอบด้วย 6 บท คือ
2.1 เอกสารประกอบการจ้างที่ปรึ กษา
2.2 ตัวอย่างสัญญาจ้าง
2.3 เงื่อนไขและขอบเขตการศึกษา
2.4 รายละเอียดการควบคุมงานสํารวจและการออกแบบรายละเอียด
2.5 บทนิยาม
2.6 แบบบัญชีเอกสาร
สํ า หรั บ ในขั้น ตอนนี้ ยัง ไม่ จ ํ าเป็ นต้อ งจัด ทํา เอกสารประกอบการจ้า งครบทั้ง 6 บท
แต่ในส่ วนของบทที่ 3 เงื่อนไขและขอบเขตในการศึกษา ซึ่ งแสดงปริ มาณงานที่จะว่าจ้างควรจะต้องมี
ความสมบูรณ์ครบถ้วน
3. การขอบัญชีรายชื่อที่ปรึ กษา
เพื่อให้ได้รายชื่อของที่ปรึ กษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมากรายมากที่สุด (Long List)
หน่วยงานเจ้าของ หรื อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจะต้องจัดทําหนังสื อขอรายชื่อที่ปรึ กษาจากศูนย์ขอ้ มูลที่
ปรึ กษาสํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ
พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ข้อ 85 (2) วรรค 1]
ในกรณี ที่เป็ นการจ้างที่ปรึ กษาเพือ่ ศึกษาผลกระทบสิ่ งแวดล้อม จะต้องขอบัญชี รายชื่อ
ที่ปรึ กษาจากสํานักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมด้วย เนื่องจากที่ปรึ กษาที่จะ
สามารถดําเนิ นการศึกษาผลกระทบสิ่ งแวดล้อมได้ นอกจากนี้ จะต้องขึ้นทะเบียนกับสํานักงานบริ หารหนี้
สาธารณะ กระทรวงการคลัง และ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ด้วย
4. การแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึ กษา
การแต่งตั้งรายชื่อคณะกรรมการดํา เนิ นการจ้า งที่ปรึ กษาเพือ่ เสนอกรมฯ อนุ มตั ิ ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ข้อ 79] คณะกรรมการดังกล่าว
จะต้องประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอย่างน้อย 4 คน โดยปกติ ให้แต่ งตั้งจาก
ข้าราชการในสังกัดตั้งแต่ระดับ 6 หรื อเทียบเท่าขึ้นไปอย่างน้อย 2 คน ในกรณี จาํ เป็ นหรื อเพื่อประโยชน์แก่
ทางราชการ ให้แต่งตั้งผูแ้ ทนจากส่ วนราชการอื่นหรื อบุคคล ทีไ่ ม่ใช่ขา้ ราชการซึ่ งเป็ นผูช้ าํ นาญการ หรื อ
ผูท้ รงคุณวุฒิในงานที่จะจ้างที่ปรึ กษาเป็ นกรรมการด้วย และในกรณี จา้ งที่ปรึ กษาดําเนิ นการด้วยเงินกูใ้ ห้มี
ผูแ้ ทนจากสํานักงานเศรษฐกิจการคลังด้วย 1 คน
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5. การแต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลที่ปรึ กษาด้านวิชาการ
การแต่งตั้งรายชื่อคณะกรรมการชุ ดนี้ มิได้กาํ หนดไว้ในระเบียบสํานักนายกฯ แต่เป็ นการ
แต่ ง ตั้ง ภายในกรมฯ เพื อ่ กํา กับ ดู แ ลผลการศึ ก ษาให้เ ป็ นไปตามเงื ่อนไขขอบเขตของงานตามสั ญ ญา
นอกจากนี้อาจเสนอแต่งตั้งผูช้ ่วยเลขานุการ เพื่อทําหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการได้ดว้ ย
6. เสนอกรมฯ อนุมตั ิการจ้างที่ปรึ กษา
เมื่อได้จดั เตรี ยมเอกสารต่างๆ ครบแล้ว เจ้าหน้าที่พสั ดุทาํ บันทึกเสนอผูบ้ งั คับบัญชาเพื่อ
เสนอให้กรมฯ อนุมตั ิต่อไป
5.2.2 การคัดเลือกทีป่ รึกษา
1. การเชิญที่ปรึ กษา
เมื่อได้รับ การอนุ ม ตั ิใ ห้ดาํ เนิ นการว่าจ้างที่ปรึ กษาแล้ว ในขั้นตอนต่ อไปเป็ นการส่ ง
หนังสื อกรมฯ เชิ ญชวนที่ปรึ กษาตามบัญชี รายชื่อให้เข้าร่ วมดํา เนิ นโครงการ โดยในหนังสื อเชิ ญชวน
มีสาระสําคัญ ดังนี้
- ชื่อโครงการและขอบเขตที่ต้งั
- สรุ ปลักษณะงานที่ตอ้ งการจะจ้าง
- กําหนดให้ที่ปรึ กษาส่ งข้อมูล
# จํานวนบุคลากรหลักที่ทาํ งานเต็มเวลา
# จํานวนบุคลากรหลักที่ทาํ งานเต็มเวลาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงาน
# ประสบการณ์การทํางานของที่ปรึ กษา ย้อนหลัง 5 ปี
# งานที่อยูร่ ะหว่างดําเนินการ
# ข้อมูลอื่นๆ ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ
- หลักเกณฑ์การคัดเลือก (ไม่แจ้งคะแนนในแต่ละส่ วนที่จะพิจารณา โดยคณะกรรมการ
ดําเนินการจ้างฯ อาจประชุมเพื่อพิจารณาหัวข้อที่สาํ คัญในการให้คะแนน)
- จํานวนเอกสารที่ให้ท่ีปรึ กษายืน่ เสนอ จํานวนเป็ น ชุด
- เวลา และ สถานที่ท่ีให้ท่ีปรึ กษายืน่ เสนอเอกสาร โดยประมาณ 15 วัน นับจากที่กรมฯ
ส่ งหนังสื อเชิญ
- ชื ่ อ และเบอร์ โ ทรศั พ ท์ ข องบุ ค คลที ่ที ่ป รึ กษาสามารถสอบถามรายละเอี ย ดได้
หากมีขอ้ สงสัยซึ่ งมักจะเป็ นกรรมการและเลขานุการฯ
โดยผูล้ งนามในหนังสื อเชิญชวน คือผูท้ ี่ได้รับมอบอํานาจแทนกรมฯ
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2. การพิจารณาจัดทําบัญชีรายชื่อที่ปรึ กษาให้เหลือน้อยราย (Short List)
คณะกรรมการดําเนินการจ้างฯ จัดประชุมเพือ่ พิจารณาเกณฑ์การให้คะแนน หลังจากที่
ที่ปรึ กษาได้ยน่ื เสนอเอกสารแล้ว เมื่อคณะกรรมการดําเนิ นการจ้างฯ แต่ละท่านใช้ดุลยพินิจในการให้คะแนน
ที่ปรึ กษาตามเกณฑ์ท่ีกาํ หนดไว้ ฝ่ ายเลขานุการคณะกรรมการฯ นําคะแนนมาจัดลําดับที่ปรึ กษาที่ได้คะแนน
จากมากไปหาน้อย และจัดประชุ มคณะกรรมการดําเนิ นการว่าจ้างเพือ่ สรุ ปผลการคัดเลือกที่ปรึ กษาอย่าง
มาก 6 ราย พร้อมจัดทําบันทึกการประชุม
จากนั้นจัดทํา บันทึ ก สรุ ป ผลการคัดเลื อกเสนอกรมฯ เพื่อขออนุ ม ตั ิรายชื่ อที่ป รึ ก ษา
ที่ เหลือน้อยราย (Short List)
3. การพิจารณาคัดเลือกและจัดลําดับที่ปรึ กษา
เมื่อกรมฯ อนุ มตั ิ รายชื่อที่ปรึ กษาที่เหลื อน้อยราย ( short List) แล้ว คณะกรรมการ
ดําเนิ นการจ้างฯ จัดเตรี ยมออกหนังสื อเชิ ญที่ปรึ กษาฯ ให้ยืน่ ข้อเสนอทางเทคนิ ค และข้อเสนอด้านราคา
โดยแยกเป็ น 2 ซอง รวมทั้งเอกสารนอกซอง ซึ่ งแสดงคุณสมบัติของที่ปรึ กษา และหนังสื อเชิญนี้ ลงนาม
โดยกรมฯ หรื อผูท้ ่ีได้รับมอบอํานาจ
สาระสํ าคัญของหนังสื อเชิญ
- ชื่อโครงการ
- สรุ ปวัตถุประสงค์ของการศึกษาโครงการ
- จํานวนเอกสารที่ให้ท่ีปรึ กษายืน่ เสนอ (กําหนดตามจํานวนคณะกรรมการดําเนิ นการจ้างฯ
อาจเผือ่ เกินไว้ประมาณ 2 ชุด)
- กําหนดวันเวลาให้ที่ปรึ กษาแจ้งยืน่ ข้อเสนอ ประมาณ 7 วัน นับจากวันทีส่ ่ งเอกสาร
ให้ที่ปรึ กษา
- กําหนดเวลา สถานที่ที่ให้ที่ปรึ กษายืน่ เสนอทางด้านเทคนิ ค และข้อเสนอทางด้าน
ราคาโดยประมาณ 21 วันทําการ หรื อ 30 วัน นับจากที่กรมฯ ส่ งหนังสื อเชิญชวน
เอกสารประกอบหนังสื อเชิญ ประกอบด้วย
- เอกสารประกอบการจ้าง (TOR)
เมื่อทีป่ รึ กษายืน่ ข้อเสนอให้คณะกรรมการดําเนิ นการว่าจ้างภายในระยะเวลาที่กาํ หนด
แล้ว คณะกรรมการดําเนิ นการจ้างฯ จะดําเนิ นการตรวจสอบคุ ณสมบัติของที่ปรึ กษาผูเ้ สนอราคาว่า มี
ผลประโยชน์ร่วมกันหรื อไม่ (ซึ่ งเป็ นเอกสารนอกซอง) ก่อนอันดับแรก และติดประกาศรายชื่อที่ปรึ กษาที่
มีคุณสมบัติถูกต้องในที่สาธารณะ นอกจากนั้นคณะกรรมการดําเนินการจ้างจะจัด ชุดประชุมเพื่อพิจารณา
หลักเกณฑ์การให้คะแนนข้อเสนอทางด้านเทคนิคก่อนการเปิ ดซองข้อเสนอทางด้านเทคนิ ค และเมื่อเปิ ด
ซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว จะต้องไม่มีการแก้ไขหลักเกณฑ์ การให้คะแนน
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กรรมการแต่ละท่านจะให้คะแนนตามหลักเกณฑ์การให้คะแนนที่ได้พิจารณาร่ วมกัน
และส่ งผลการให้คะแนนให้ฝ่ายเลขานุ การ เพือ่ สรุ ปผลการพิจารณา คณะกรรมการดําเนิ นการจ้างจะจัด
ประชุ มเพื่อสรุ ปผลการให้คะแนนแต่ละราย โดยใช้เกณฑ์คะแนนผ่านไม่ต่ าํ กว่า 70 เปอร์ เซ็ นต์ และจะ
พิจารณาให้ท่ีปรึ กษาที่มีคะแนนสู งที่สุด ได้รับการพิจารณาให้เปิ ดซองข้อเสนอทางด้านราคาต่อไป
4. การเจรจาต่อรอง
คณะกรรมการดําเนินการจ้างฯ จะดําเนินการเปิ ดซองข้อเสนอทางด้านราคาของที่ปรึ กษา
รายที่ขอ้ เสนอทางด้านเทคนิ คดีที่สุดเป็ นลําดับแรก (ส่ วนรายอื่นๆ ฝ่ ายเลขานุ การจะส่ งซองเสนอราคาคืน
โดยไม่เปิ ดซองหลังจากที่กรมฯ ได้ทาํ สัญญาว่าจ้างกับรายที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว) และเชิ ญที่ปรึ กษามา
เจรจาต่อรอง ทั้งนี้ การเจรจาต่อรองจะพิจารณาราคาตามความเหมาะสมของงานแต่ละรายการและในการ
เจรจาจะเป็ นการเจรจาด้านราคาเท่านั้น โดยไม่มีการลดเนื้ องานลง แล้วจึงหายอดรวม พร้อมทั้งกําหนด
วิธีการเบิกจ่ายเงิน
5. การขออนุมตั ิรับราคาจ้างที่ปรึ กษา
เมื ่อคณะกรรมการดํา เนิ นการจ้ างฯ ได้ดาํ เนิ นการต่ อรองราคาในรายการงานต่า งๆ
ตลอดจนเงื่อนไขทีม่ ีร่วมกันกับที่ปรึ กษา และอยูใ่ นวงเงินงบประมาณแล้ว คณะกรรมการดําเนินการจ้างฯ
จะทําบันทึกรายงานผลการพิจารณาโดยละเอียด เสนอกรมฯ หรื อผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิ อนุมตั ิรับราคา
5.2.3 การจัดทําสั ญญาจ้ างทีป่ รึกษา
เมื่อกรมฯ หรื อผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิ อนุมตั ิรับราคาแล้ว กองพัสดุและกองแผนงานจะตรวจสอบ
เอกสารการดําเนิ นการจ้า ง และเสนอเรื่ องให้สํา นักงบประมาณเห็นชอบในราคา พร้ อมอนุ ม ตั ิวงเงิน
ขณะเดี ยวกันเจ้าหน้าที่พสั ดุร่วมกับฝ่ ายเลขานุ การคณะกรรมการดําเนิ นการจ้างฯ จะดําเนิ นการร่ างและ
ตรวจสอบสัญญาจ้างเพือ่ ผูม้ ีอาํ นาจลงนามในสัญญาต่อไป
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1. การเตรี ยมการจ้างที่ปรึ กษา
1.1 การทําใบเบิกขอจ้างและเหตุผลความจําเป็ น
1.2 การจัดทํา TOR
1.3 การขอ Long List จากกระทรวงการคลังและ
สํานักนโยบายและแผน
1.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนิน
การจ้างที่ปรึ กษาด้านวิชาการ
1.5 การแต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแล
ที่ปรึ กษาด้านวิชาการ
1.6 การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ
งานเพือ่ เบิกจ่ายเงิน(มีหรื อไม่ก็ได้)
1.7 เสนอกรมฯ อนุมตั ิขอ้ 1.1-1.6
2. การคัดเลือกที่ปรึ กษา
2.1 การเชิญที่ปรึ กษา
2.1.1)ส่ งหนังสื อกรมฯเชิญที่ปรึ กษาให้ส่งข้อมูล
2.2 การพิจารณาจัดทํา Short List
2.2.1)ประชุมเกณฑ์การให้คะแนน
2.2.2)ประชุมคัดเลือกที่ปรึ กษาให้เหลือน้อยราย
2.2.3)สรุ ปผลการคัดเลือก Short List
เสนอกรมฯ เพื่ออนุมตั ิ
2.3 การพิจารณาคัดเลือกและจัดลําดับที่ปรึ กษา
2.3.1)ส่ งหนังสื อกรมฯแจ้งที่ปรึ กษา
ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเชิญชวนให้ยน่ื ข้อ
ข้อเสนอทางเทคนิคและราคา
2.3.2)ประชุมคณะกรรมการฯเพื่อตรวจสอบ
คุณสมบัติที่ปรึ กษาที่ยนื่ ข้อเสนอด้านเทคนิค
และราคา
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2.3.3)ปิ ดประกาศในที่สาธารณะแสดงรายชื่อ
ที่ปรึ กษาที่ผา่ นคุณสมบัติ
2.3.4)ประชุมกรรมการเพื่อกําหนดเกณฑ์ในการ
ให้คะแนนทางด้านเทคนิค
2.3.5)คณะกรรมการฯตรวจสอบและพิจารณา
ข้อเสนอทางด้านเทคนิ ค
2.3.6)ประชุมคณะกรรมการฯ
-ลงคะแนนตัดสิ นข้อเสนอทางด้านเทคนิค
-เปิ ดซองข้อเสนอด้านราคา
2.4 การเจรจาต่อรอง
2.4.1)ส่ งหนังสื อกรมฯแจ้งที่ปรึ กษาผูไ้ ด้รับการ
การคัดเลือกทราบ
2.4.2)ประชุมคณะกรรมการฯเพื่อเจรจาต่อรอง
ทางด้านเทคนิ คและราคากับที่ปรึ กษา
2.5 การขออนุมตั ิรับราคาจ้างที่ปรึ กษา
2.5.1)สรุ ปเรื่ องเสนอกรมฯเพื่ออนุมตั ิการจ้าง
พร้อมให้กรมฯเสนอเรื่ องให้สาํ นักงาน
งบประมาณพิจารณาเห็นชอบ
3. การทําสัญญาจ้าง
3.1 ร่ างสัญญาเสนอให้คณะกรรมการจ้างตรวจสอบ
3.2 เสนอสัญญาว่าจ้างให้กรมฯลงนามร่ วมกับ
ที่ปรึ กษา
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หมายเหตุ
/ ต้องดําเนินการ

x ไม่ตอ้ งดําเนินการ

* หากมีการจ้างวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (EIA) ต้องขอบัญชีรายชื่อที่ปรึ กษาจากสํานักนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
*1 คัดเลือกที่ปรึ กษาที่มีขอ้ เสนอทางด้านเทคนิคที่ผา่ นเกณฑ์
*2 คัดเลือกที่ปรึ กษาที่มีขอ้ เสนอทางด้านเทคนิ คผ่านเกณฑ์ และจัดอันดับคุ ณภาพของข้อเสนอจากดีท่ีสุดไป
ยังตํ่าสุ ด
*3 เปิ ดซองเฉพาะรายที่ยนื่ ข้อเสนอที่ดีท่ีสุดเพื่อเจรจาต่อรอง
*4 เปิ ดซองทุกรายที่ผา่ นเกณฑ์เพือ่ คัดเลือกที่ปรึ กษาที่เสนอราคาตํ่าสุ ดมาเจรจาต่อรอง
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ภาพที่ 1.5 ขั้นตอนการจ้ างทีป่ รึกษาโดยวิธีคัดเลือก
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1.4 งานสํ ารวจเพือ่ ศึกษาวางโครงการ

1-49

คู่มือวิธีการปฏิบตั งิ านกระบวนการพัฒนาแหล่งนํ้า

กระบวนงานศึกษาโครงการพัฒนาแหล่งนํ้า

งานสํ ารวจเพือ่ ศึ กษาวางโครงการ
1.

การสํ ารวจภูมปิ ระเทศ
1.1 วัตถุประสงค์
เป็ นกระบวนการจัดหาข้อมูลด้านการสํารวจแผนที่ภูมิประเทศเพื่อการวางโครงการ
1.2 ลักษณะและขอบเขตของงาน
กระบวนการสํารวจเป็ นงานวิชาการด้านวิศวกรรมสํารวจและปฏิบตั ิงานภาคสนาม
ประกอบด้วย

-

- การสํารวจวางโครงข่ายหมุดหลักฐาน
การสํารวจทําแผนที่ทางภาคพื้นดิน
การสํารวจทําแผนที่ดว้ ยภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายดาวเทียมตามมติ ครม. 2546
1.3 หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ประกอบด้วย
-

สํานักบริ หารโครงการ
สํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปั ตยกรรม
สํานักโครงการขนาดใหญ่
สํานักชลประทาน
กองกฎหมายและที่ดิน

1.4 กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
- มาตรฐานหลักการสํารวจและทําแผนที่ สํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณี วทิ ยา
กรมชลประทาน
1.5 ขั้นตอนในการดําเนินงาน/ผู้รับผิดชอบ
1.
2.
3.
4.

จัดแผนตามความต้องการของโครงการในปี งบประมาณ
จัดทําแผนงานและงบประมาณ ค่าดําเนิ นการสํารวจ
จัดหาข้อมูลสนับสนุนการดําเนินการสํารวจ
ตรวจสอบผลการสํารวจ และจัดทําแผนที่
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5. จัดพิมพ์แผนที่มาตราส่ วนต่างๆ ส่ งต่อผูใ้ ช้งาน
6. ผูร้ ับผิดชอบสํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณี วทิ ยา
1.6 หลักเกณฑ์ ความรู้ ทนี่ ํามาใช้ ดําเนินการ
ความรู ้ดา้ นวิศวกรรมและวิชาชีพต่างๆ ดังนี้
-

2.

วิศวกรรมสํารวจ
วิศวกรรมชลประทาน
การจัดทําแผนที่ภูมิประเทศ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี่ ด้านคอมพิวเตอร์ เพือ่ จัดทําแผนที่ดิจิตอล

การสํ ารวจธรณีวทิ ยาและปฐพีกลศาสตร์
2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ได้ขอ้ มูลทางธรณี วทิ ยาและปฐพีกลศาสตร์ นําไปประกอบรายงานทั้งขั้นวางโครงการ
(Pre-feasibility) และรายงานความเหมาะสม (Feasibility)
2.2 ลักษณะและขอบเขตของงาน
ขั้นรายงานวางโครงการและรายงานความเหมาะสม เป็ นการสํารวจธรณี วิทยาและปฐพีกลศาสตร์
เบื้องต้นหาข้อมูลกว้างๆ ใช้ประกอบการพิจารณาโครงการ ที่ต้ งั เขื่อน ชนิ ดและขนาดเขื่อน เพื่อศึกษา
ความเป็ นไปได้ของโครงการ เพื่อให้ได้ทางเลื อกที่ดีที่สุด โดยจะมีขอบเขตในการสํารวจหาข้อมูลทาง
ธรณี วทิ ยาและปฐพีกลศาสตร์ ดังต่อไปนี้
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
ฉ.

ชื่อหิ นและชนิดของดิน
ลําดับชั้นหิ นและธรณี วทิ ยาโครงสร้าง
จําแนกคุณภาพหิ นฐานราก
คุณสมบัติดา้ นวิศวกรรมของดินและหิ น
สภาพธรณี สัณฐานวิทยาสําคัญ ที่มีผลกระทบต่อเขื่อนและอ่างเก็บนํ้า
แหล่งวัสดุก่อสร้าง

2.3 หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ประกอบด้วย
สํานักชลประทาน
โครงการชลประทานจังหวัด
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-

-

สํานักบริ หารโครงการ
สํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปั ตยกรรม
สํานักโครงการขนาดใหญ่
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ
สํานักอุทกวิทยาและบริ หารนํ้า
- อื่นๆ
หน่วยงานสนับสนุน ประกอบด้วย
สํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณี วทิ ยา
สํานักวิจยั และพัฒนา
อื่นๆ

2.4 กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
-

-

มาตรฐานการสํารวจทางวิทยาการธรณี เขื่อนเก็บกักนํ้าและอาคารประกอบ ( พ.ศ.2529)
แนวทางการจัดทําและหลักเกณฑ์การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการพัฒนาแหล่งนํ้า
- มาตรฐานหลักการสํารวจและทําแผนที่ สํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณี วทิ ยา
บันทึกข้อตกลงระหว่างกรมชลประทานกับกรมที่ดินฯ

2.5 ขั้นตอนในการดําเนินงาน/ผู้รับผิดชอบ
การสํารวจ มีข้ นั ตอนการดําเนินงานสํารวจ ดังนี้
1. การสํารวจแผนที่โครงการ และแผนที่หวั งาน
2. การสํารวจธรณี วิทยาพื้นผิว เป็ นการสํารวจธรณี วิทยาทัว่ ไป จากรายงานที่มีอยูเ่ ดิมจาก
การศึกษาภาพถ่ายทางอากาศ รวมทั้งการสํารวจเก็บข้อมูลในสนามโดยศึกษาจากหิ นโผล่ เพื่อวัดค่าที่จาํ เป็ น
ต่างๆ ทางด้านธรณี วทิ ยา
3. การสํ า รวจธรณี ฟิ สิ ก ส์ เป็ นการสํ า รวจบนผิ ว ดิ น แต่ ใ ห้ ไ ด้ข ้อ มู ล ทางธรณี วิ ท ยาและ
ปฐพีวิทยาใต้พ้ืนผิว โดยอาศัยคุณสมบัติทางกายภาพของชั้นดินและหิ น โดยเฉพาะคุณสมบัติดา้ นความยึด
หยุน่ และคุณสมบัติทางไฟฟ้ า
4. การสํารวจธรณี วิทยาและปฐพีกลศาสตร์ ใต้ผิวดิน เป็ นการเก็บข้อมูลทางธรณี วิทยาและ
ปฐพีกลศาสตร์ ใต้ผิวดิ นโดยการขุดเจาะสํารวจ ขุดบ่อสํารวจ เพือ่ นําข้อมูลมาศึกษา วิเคราะห์สภาพทาง
ธรณี วทิ ยาและปฐพีกลศาสตร์ ใต้ผวิ ดิน
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5. การทดสอบ เป็ นการทดสอบคุ ณสมบัติด้านต่างๆ ของชั้นดิ นและหิ น ทั้งในสนามและ
ห้องปฏิบตั ิการ
6. จัดทํารายงานผลการสํารวจ เมื่อการสํารวจเสร็ จสิ้ นแล้ว ผลการสํารวจและข้อมูลต่างๆ
ต้องรวบรวมจัดทําเป็ นรู ปเล่มรายงาน ที่ประกอบด้วย
- ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะโครงการ และการคมนาคม
- แผนที่ธรณี วทิ ยา
- สภาพธรณี วทิ ยาและปฐพีกลศาสตร์
- วิธีการสํารวจ
- ผลการเจาะสํารวจ บ่อสํารวจ ร่ องสํารวจ และธรณี ฟิสิ กส์ จะแสดงลงบนรู ปตัดตามยาว
- วัสดุก่อสร้าง
- การสรุ ปผล
- รายชื่อผูร้ ับผิดชอบ
2.6 หลักเกณฑ์ ความรู้ ทนี่ ํามาใช้ ดําเนินการ
ความรู ้ทางด้านธรณี วทิ ยาสาขาต่างๆ ดังนี้
-

ธรณี วทิ ยา
ธรณี ฟิสิ กส์
อุทกธรณี วทิ ยา
ธรณี วทิ ยาสิ่ งแวดล้อมด้านแผ่นดินไหว
วิศวกรรมธรณี
วิศวกรรมปฐพีกลศาสตร์
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1.5 การศึกษาวางโครงการ
(Pre-feasibility Study : PS)
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การศึกษาวางโครงการ (Pre-feasibility Study : PS)
1.

วัตถุประสงค์
รายงานวางโครงการมีวตั ถุประสงค์ 2 ประการขึ้นอยูก่ บั ขนาดของโครงการ

- กรณี ที่เป็ นโครงการขนาดกลาง รายงานฉบับนี้จะใช้ประกอบการตัดสิ นใจดําเนิ นโครงการ
หากโครงการมีความเหมาะสมก็จะจัดเข้าแผนเพือ่ ออกแบบ และก่อสร้าง หรื อศึกษาทางด้านสิ่ งแวดล้อม
และระบบนิเวศน์ต่อหากมีความจําเป็ น
- กรณี ที่เป็ นโครงการขนาดใหญ่ รายงานฉบับนี้ จะเป็ นการตรวจสอบถึ งความเป็ นไปได้
ทางด้า นวิศ วกรรมของโครงการโดยละเอีย ด รวมทั้ง ตรวจสอบเบื้ องต้นถึง ความคุ ม้ ทุนของโครงการ
หากมีความเหมาะสมก็จะศึกษาโดยละเอียดทุกด้านในขั้นรายงานความเหมาะสมต่อไป

2.

ลักษณะและขอบเขตของงาน

เป็ นการศึกษาวางแผนพัฒนาโครงการ โดยมีรายละเอียดในการศึกษาเพิ่มขึ้นจากการศึกษาใน
ระดับ Reconnaissance Study การศึกษาในขั้นตอนนี้ จะเน้นรายละเอียดทางวิศวกรรม และการวิเคราะห์
ความเหมาะสมของโครงการทางด้า นเศรษฐศาสตร์ ผลที ่ไ ด้จ ากการศึ ก ษาในขั้น นี้ สามารถนํา ไปใช้
ดําเนิ นการต่อได้ใน 3 ลัก ษณะ คื อ ลัก ษณะที่ 1 หากเป็ นโครงการขนาดกลางสามารถดํา เนิ นการต่อใน
ขั้นตอนออกแบบรายละเอียด และก่อสร้ างได้เลย ลักษณะที่ 2 หากเป็ นโครงการขนาดใหญ่ให้ดาํ เนินการ
ศึกษาในระดับ Feasibility Study แล้วจึงจะดําเนิ นการออกแบบรายละเอียด และก่อสร้ าง ลักษณะที่ 3
ใช้เป็ นข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับการศึกษาแผนพัฒนาลุ่มนํ้า (Comprehensive Study)

3.

หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง

3.1 ประชาชนผูม้ ี ส่ ว นได้เ สี ย เช่ น เกษตรกร ผู้ นํา ชุ ม ชน นัก ธุ ร กิ จ นัก อุ ต สาหกรรม
หอการค้า และองค์กรเอกชนต่างๆ ลักษณะของความร่ วมมือ เป็ นการใช้ขอ้ มูลและร่ วมหารื อกับหน่วยงาน
ดังกล่าว
3.2 หน่ ว ยงานของกรมชลประทาน ได้แ ก่ สํา นัก บริ ห ารโครงการ สํ า นัก ชลประทาน
โครงการชลประทานจังหวัด เป็ นการดําเนินการศึกษาร่ วมกัน

4.

กฎระเบียบและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง

-
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5.

ขั้นตอนการดําเนินงาน
5.1 การทบทวนรายงานการศึกษาเดิม

เนื่องจากการศึ กษาในขั้นนี้ มักเกิ ดขึ้นหลังจากที่ได้มีการศึกษาในขั้นก่ อนหน้านี้ มาแล้ว เช่ น
รายงานเบื้องต้น เป็ นต้น ดังนั้นการศึกษาในขั้นนี้ ควรมีการทบทวนให้เข้าใจโดยชัดเจนถึงความเป็ นมาของ
โครงการ เป้ าหมาย วัตถุประสงค์ของโครงการ รวมทั้งที่ต้ งั ของโครงการ และคุณสมบัติโดยทัว่ ไปของลุ่มนํ้า
ส่ วนการศึกษาทางด้านอื่นๆ นอกจากจะต้องทบทวนแล้วยังจะต้องศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียดให้มากขึ้น
5.2 ความต้ องการใช้ นํา้
ศึกษาความต้องการใช้น้ าํ ในระดับที่ละเอียดขึ้นจากค่าเฉลี่ยรายเดือน เป็ นค่าความต้องการใช้น้ าํ
รายเดือน สําหรับความต้องการใช้น้ าํ เพือ่ การเพาะปลูกสามารถใช้โปรแกรม WASAM หรื อวิธีการอื่นที่
เทียบเท่า
5.3 ปริมาณนํา้ ต้ นทุน
ศึ กษาปริ มาณนํ้าต้นทุ นในระดับที่ ละเอียดขึ้ นจากค่าเฉลี่ ยรายเดื อน เป็ นปริ มาณนํ้าต้นทุ นรายเดื อน
สําหรับการคํานวณปริ มาณนํ้าท่าสามารถใช้โปรแกรม Tank Model หรื อ HEC-4 หรื อวิธีอ่ืนที่เทียบเท่า
5.4 การกําหนดประเภทโครงการ
ประเภทของโครงการมักไม่มีการเปลี่ยนแปลงในขั้นนี้ แต่อย่างไรก็ตามควรมีการทบทวน
เพื่อความรอบคอบอีกครั้งหนึ่ง
5.5 การกําหนดตําแหน่ งทีต่ ้งั ของหัวงาน
ทบทวนตําแหน่งที่ต้ งั โดยละเอียดบนแผนที่สาํ รวจมาตราส่ วน 1:2,000 และ 1:10,000 แล้วจึงนํา
ตําแหน่ งที่แน่ นอนไปลงบนแผนทีม่ าตราส่ วน 1:50,000 ในขั้นนี้ ควรตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
และระบบนิเวศน์ดว้ ย
5.6 การออกแบบอาคารหัวงาน
เป็ นการออกแบบบนแผนที่สํารวจมาตราส่ วน 1:2,000 ในกรณี ที่เป็ นฝายจะต้องกําหนดระดับ
สันฝายให้สูงพอที่จะส่ งนํ้าให้แก่พ้ืนที่ชลประทานได้ และระดับนํ้าสู งสุ ดเมื่อ Flood รอบ 25 ปี ไหลผ่าน
จะต้องไม่ท่วมล้นตลิ่ง รู ปร่ างของฝายเป็ นตามแบบมาตรฐาน
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ในกรณี ที่เป็ นอ่างเก็บนํ้าจะต้องทบทวนระดับ Dead Storage การกําหนดระดับเก็บกักให้ใช้วิธี
Model Simulasion เช่ น HEC-3 หรื อวิธี อื่นที่เทีย บเท่า การกํา หนดระดับ นํ้า นองสู ง สุ ดใช้ Recervoir
Routing เช่น Good Rich เป็ นต้น การกําหนดระดับสันเขื่อนใช้วิธีการหาความสู งของคลื่น ลักษณะตัวเขื่อน
กําหนดให้เป็ น Zone Dam Spillway ส่ วนใหญ่มกั เป็ น Side Channel เว้นแต่ในกรณี ท่ีไม่มีทาํ เลที่เหมาะสม
5.7 การออกแบบระบบส่ งนํา้ /ระบายนํา้
การออกแบบระบบส่ งนํ้า/ระบายนํ้าทําบนแผนที่สํารวจมาตราส่ วน 1:10,000 ได้แก่ การวาง
แนวคลองส่ งนํ้า การคํานวณปริ มาณนํ้าในคลอง การกําหนดตําแหน่งของอาคารบังคับนํ้ากลางคลอง การ
ออกแบบขนาดคลอง ในกรณี ที่มีการออกแบบระบายนํ้าด้วย จะต้องวางแนวคลองระบายนํ้า คํานวณอัตรา
การไหล และขนาดคลอง
5.8 การศึกษาระบบบรรเทาอุทกภัย
เป็ นการศึกษาบนแผนที่มาตราส่ วน 1:50,000 แผนที่สํารวจ Crossection ลํานํ้า และ Rating
Curve ควรมี การตรวจสอบประสิ ท ธิ ภาพในการบรรเทาอุท กภัย ของระบบว่า มีป ระสิ ท ธิ ภาพเพีย งพอ
ตลอดจนมีแผนที่ดีในการบริ หารจัดการระบบระบายนํ้า
5.9 การประมาณราคาค่ าก่ อสร้ าง
สําหรับอาคารขนาดใหญ่ และมีราคาสู ง เช่น หัวงานและคลองจะใช้วิธีถอดราคาจากแบบ
ส่ วนอาคารอื่นๆ จะคิดเป็ นราคาเฉลี่ยตามจํานวนของอาคารนั้นๆ
5.10 การวางแผนงานก่ อสร้ าง
จัดทําเป็ น Bar Chart
5.11 ประโยชน์ ของโครงการ
ผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่ได้รับจากโครงการเขื่อนเอนกประสงค์ มีดงั นี้
• ผลประโยชน์ทางตรง
-

ผลประโยชน์ดา้ นการผลิตพลังงานไฟฟ้ าพลังนํ้า
ผลประโยชน์ดา้ นการชลประทาน
ผลประโยชน์การบรรเทาอุทกภัย
ผลประโยชน์เพื่อการอุปโภค-บริ โภค และการอุตสาหกรรม
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- ผลประโยชน์จากการคมนาคมทางนํ้า
- ผลประโยชน์จากการเพาะพันธุ์ปลา และสัตว์ป่า
- ผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ
• ผลประโยชน์ทางอ้อม มี หลายประการ เช่ น การกระจายรายได้ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีความเป็ นอยูด่ ีข้ ึน การคมนาคมดีข้ ึน การศึกษาและสุ ขภาพอนามัยดีข้ ึน
แต่อย่างไรก็ตามผลประโยชน์ทางอ้อมนี้ยากต่อการประเมินออกมาเป็ นมูลค่า
5.12 การศึกษาผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และระบบนิเวศน์
โครงการ

เป็ นการตรวจสอบข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้อม และระบบนิ เวศน์ ที่คาดว่าอาจได้รับผลกระทบเนื่ องจาก
5.13 การวิเคราะห์ โครงการ
คํานวณค่า B/C Ratio และ EIRR
5.14 จัดทํารายงาน

สามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ จากเอกสาร ดังนี้
1. มาตรฐานการศึกษา เพือ่ วางแผนพัฒนาลุ่มนํา้ และโครงการพัฒนาแหล่ งนํา้ (ฉบับปรับปรุ งครั้ งที่ 1) ,
กลุ่มมาตรฐานวางโครงการ สํานักบริ หารโครงการ กรมชลประทาน ,พฤษภาคม พ.ศ. 2550
2. คู่มือการจัดทํารายงานการวางแผนพัฒนาลุ่มนํ้าและโครงการพัฒนาแหล่ งนํ้า , กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , กันยายน พ.ศ.2537
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เริม่ โครงการ

กระบวนการมีส่วนร่วม
สํารวจ, สอบถามปญั หาของ
ราษฎรทีร่ อ้ งเรียน

- ศึกษาเรื่องเดิม
- รวบรวมข้อมูลภาคสนาม
- กําหนดรูปแบบของการพัฒนา

การสํารวจภูมปิ ระเทศ
จัดทําแผนที่

การศึกษาข้อมูลดิน การใช้ทด่ี นิ
การปลูกพืชทีเ่ หมาะสม
การเกษตร

การศึกษาด้านอุทกวิทยา
อุทกวิทยาประยุกต์
การใช้น้ําของพืช

การสํารวจธรณีวทิ ยา และ
ปถพีวทิ ยา

การรวบรวมผลการสํารวจ ศึกษา
วิเคราะห์ดา้ นต่างๆ เพื่อนํามา
วิเคราะห์ดา้ นวิศวกรรม

การออกแบบเบือ้ งต้น

การตรวจสอบด้านสิ งแวดล้อมเบื้องต้น

กระบวนการมีส่วนร่วม
ความคิดเห็นของราษฎรต่อ
โครงการ

การประเมินค่าลงทุน
ผลประโยชน์ และวิเคราะห์
ด้านเศรษฐศาสตร์

การจัดทํารายงาน

ภาพที่ 1.7 ขั้นตอนการศึกษาวางโครงการ
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6.

หลักเกณฑ์ /ความรู้ ทนี่ ํามาใช้ ในการดําเนินการ
ตารางที่ 1.4 วิธีการศึกษาวางโครงการพัฒนาแหล่ งนํา้
หัวข้อศึกษา

1. การศึกษาเรื่ องเดิม
2. กําหนดที่ต้ งั โครงการ

รายงานวางโครงการ
ระดับการศึกษา
ศึกษาโดยละเอียดและชัดเจนที่สุด

3. ความต้องการใช้น้ าํ
4. นํ้าต้นทุน

บนแผนที่มาตราส่ วน 1:50,000
,1:10,000 แผนที่ ป่ าไม้, แผนที่ ชั้น
คุณภาพลุ่มนํ้า,แผนที่พ้ืนที่ชุ่มนํ้า
ฯลฯ
รายเดือน ตามแผนบูรณาการ
รายเดือน

5. การกําหนดประเภทของ
โครงการ

ตามระดับของการศึกษาความ
ต้องการใช้น้ าํ และนํ้าต้นทุน

6. กําหนดที่ต้ งั หัวงาน

บนแผนที่มาตราส่ วน 1:4,000 ,
1: 2,000
แผนที่ป่าไม้
แผนที่ช้ นั คุณภาพลุ่มนํ้า
แผนที่พ้ืนที่ชุ่มนํ้าฯลฯ

7. การออกแบบหัวงาน
7.1 การออกแบบฝาย
- กําหนดระดับสันฝาย
- ระดับนํ้านองสูงสุ ด

- ออกแบบฝาย/อาคาร
ประกอบ/ทางปลาผ่าน

บนแผนที่มาตราส่ วน 1:10,000 ,
1:2,000 และ Cross Section
ลํานํ้า
Cross Section ลํานํ้า

บนแผนที่มาตราส่ วน1 : 2,000
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วิธีการศึกษา
ทบทวนการศึกษาเดิมและรวบรวม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ทบทวนการศึกษาเดิม

Model WUSMO หรื อเทียบเท่า
Tank Model หรื อ HEC-4
หรื อเทียบเท่า
หากมีน้ าํ เพียงพอตลอดปี ลักษณะ
โครงการเป็ นฝาย หากขาดนํ้าในฤดู
แล้ง ลักษณะโครงการเป็ นอ่างเก็บนํ้า
ตามลักษณะที่เหมาะสมของหัวงาน
แต่ละประเภท

ให้ระดับนํ้าสูงเพียงพอต่อการส่ งนํ้า
เข้าพื้นที่เพาะปลูก
- Flood 25 ปี
- Back Water Curve
- ระดับนํ้าไม่ลน้ ตลิ่ง
ออกแบบเฉพาะตัว
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ตารางที่ 1.4 วิธีการศึกษาวางโครงการพัฒนาแหล่ งนํา้ (ต่ อ)
หัวข้อศึกษา
7.2 การออกแบบเขื่อนและ
อาคารประกอบ
- ระดับ Dead Storage

รายงานวางโครงการ
ระดับการศึกษา
บนแผนที่มาตราส่ วน 1:4,000

วิธีการศึกษา

- ระดับเก็บกัก

บนแผนที่มาตราส่ วน 1:4,000

ปริ มาณตะกอนในรอบ 50-100 ปี
หรื อตามความเหมาะสม
HEC-3 หรื อเทียบเท่า

- ระดับนํ้านองสูงสุ ด

บนแผนที่มาตราส่ วน 1:4,000

Reservoir Routing

- ระดับสันเขื่อน

บนแผนที่มาตราส่ วน 1:4,000

ความสูงของคลื่น

- ออกแบบเขื่อน/อาคาร
ประกอบ/ทางผ่านปลา
7.3 การออกแบบทางปลา
8. ออกแบบระบบส่ งนํ้า/
ระบายนํ้า

บนแผนที่มาตราส่ วน 1:2,000 ,
1:4,000

ส่ วนใหญ่เป็ น Zone Dam

บนแผนที่มาตราส่ วน 1: 4,000

- วางแนวคลอง
- แบ่งแฉก
- กําหนดอาคารกลางคลอง
- คํานวณขนาดคลอง
- ขอบเขตพื้นที่อทุ กภัย Flood
Hydrograph
- ประสิ ทธิ ภาพในการบรรเทา
อุทกภัย
สํารวจภายในพื้นที่นา้ ท่วม

9. การศึกษาระบบบรรเทา
อุทกภัย

บนแผนที่มาตราส่ วน 1: 50,000
Cross Section

10.การชดเชยทรัพย์สินและ
การอพยพตั้งถิ่นฐาน
11. ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

บนแผนที่มาตราส่ วน 1: 4,000

12. การวางแผนงานก่อสร้าง
13. ผลประโยชน์โครงการ
14. ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
15. การวิเคราะห์โครงการ
16. เศรษฐกิจ-สังคม

ตามรายละเอียดของการออกแบบ - ออกแบบอาคาร
- ถอดราคาหัวงาน
- ประมาณราคาตามแบบมาตรฐาน
วางแผนเบื้องต้น
Bar Chart
ใช้ค่ามาตรฐาน
ศึกษาในระดับจังหวัด
ตรวจสอบและชี้ประเด็นปัญหา
แผนที่คุณภาพลุ่มนํ้า,ป่ าสงวน,
พื้นที่ชุ่มนํ้าและตรวจสอบสภาพ
พื้นที่
ใช้วิธีการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
ศึกษาในระดับจังหวัด หรื อ
โครงการ
รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล
ข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิ
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7.

ตัวอย่ างสารบัญการศึกษาวางโครงการ
สารบัญ
บทที่ 1 บทนํา
1.1 ความเป็ นมาของโครงกร
1.2 วัตถุประสงค์รายงาน
1.3 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.4 ทบทวนการศึกษาที่มีอยูเ่ ดิมในระดับลุ่มนํ้า
1.4.1 ลักษณะทัว่ ไปของลุ่มนํ้า
1.4.2 ลุ่มนํ้าย่อยและระบบลํานํ้า
1.4.3 ศักยภาพในการพัฒนาและสถานการณ์ของลุ่มนํ้า
1.4.4 แนวทางในการพัฒนาทรัพยากรนํ้ามนพื้นที่ลุ่มนํ้า
บทที่ 2 ลักษณะทัว่ ไปของพืน้ ที่โครงการ
2.1 ที่ต้ งั และขอบเขตลุ่มนํ้า
2.2 สภาพภูมิประเทศ
2.3 สภาพภูมิอากาศ
2.4 สภาพธรณี วทิ ยาโดยทัว่ ไป
2.5 ทรัพยากรป่ าไม้
2.6 ทรัพยากรดิน
2.7 แหล่งนํ้าตามธรรมชาติและคุณภาพนํ้า
บทที่ 3 สภาพเศรษฐกิจสั งคม
3.1 ประวัติพ้ืนที่โครงการ
3.2 ประชากรและการปกครอง
3.3 ระบบคมนาคมและสาธารณู ปโภค
3.4 การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.5 สภาพเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ
3.6 การใช้ท่ีดิน
3.7 การเกษตรกรรมและผลผลิต
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3.8 สภาพปั ญหาทัว่ ไปในพื้นที่และแนวทางแก้ไข
3.8.1 ปั ญหาในด้านเศรษฐกิจ
3.8.2 ปั ญหาการขาดแคลนแหล่งนํ้า
3.8.3 ปั ญหาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
บทที่ 4 สภาพแหล่ งนําและการพัฒนา
4.1 สถานภาพการพัฒนาแหล่งนํ้าจากอดีตถึงปั จจุบนั
4.2 แผนพัฒนาลุ่มนํ้าลุ่มนํ้าและสถานภาพการพัฒนาปั จจุบนั
4.3 แนวทางในการพัฒนาแหล่งนํ้าในอนาคต
4.4 ผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมในเบื้องต้น
บทที่ 5 การศึกษาด้ านวิศวกรรมโครงการ
5.1 งานสํารวจแลจัดทําแผนที่ภมู ิประเทศ
5.2 ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาโดยทัว่ ไป
5.3 การศึกษาด้านอุทกวิทยาของโครงการ
5.3.1 ระบบลํานํ้า
5.3.2 สภาพฝน
5.3.3 ปริ มาณนํ้าท่า
5.3.4 การะเหยและการรั่วซึ ม
5.3.5 การศึกษาอุทกวิทยาของนํ้าหลาก
5.3.6 การศึกษาปริ มาณตะกอน
5.4 การศึกษาธรณี วทิ ยาฐานรากของโครงการ
5.5 การศึกษาปถพีกลศาสตร์
บทที่ 6 การศึกษาด้ านความต้ องการใช้ นํา้ และแผนการใช้ นํา้ จากอ่ างเก็บนํา้
6.1 ความต้องการใช้น้ าํ เพื่อการอุปโภค บริ โภค
6.2 ความต้องการใช้น้ าํ ด้านการชลประทาน
6.2.1 ปริ มาณนํ้าที่พืชต้องการ
6.2.2 ปริ มาณนํ้าที่ซึมเลยเขตรากพืช
6.2.3 ฝนใช้การ
6.2.4 ประสิ ทธิ ภาพการชลประทาน
6.2.5 ปฏิทินการปลูกพืช
6.2.6 แผนการปลูกพืชในอนาคต
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บทที่ 7 การออกแบบลักษณะโครงการ
7.1 การกําหนดประเภทโครงการ
7.2 การกําหนดจุดที่ต้งั หัวงานและแนวทํานบ
7.3 ขนาดอ่างเก็บนํ้าที่เหมาะสม
7.4 ทํานบดินและอาคารประกอบ
7.4.1 ทํานบดิน
7.4.2 อาคารระบายนํ้าล้น
7.4.3 ท่อส่ งนํ้า
7.5 ระบบส่ งนํ้า
7.6 การประมาณราคาค่าก่อสร้าง
7.7 แผนดําเนินการก่อสร้าง
บทที่ 8 การวิเคราะห์ ทางด้ านเศรษฐกิจและการเงิน
8.1 วิธีการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ
8.2 ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจและการเงิน
8.3 การประเมินผลทางเศรษฐกิจ
8.4 สรุ ปผลการศึกษาด้านเศรษฐกิจ
บทที่ 9 สรุ ปผลการศึกษา
9.1 ข้อมูลด้านวิศวกรรมของโครงการ
9.2 ลักษณะอ่างเก็บนํ้าและหัวงาน
9.3 ระบบส่ งนํ้าและความต้องการใช้น้ าํ ของโครงการ
9.4 ผลประโยชน์และพื้นที่รับประโยชน์
9.5 ราคาค่าก่อสร้างโครงการและระยะเวลาดําเนินการ
9.6 การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจ
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สารบัญตาราง
ตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.2
ตารางที่ 2.1
ตารางที่ 3.1
ตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.2
ตารางที่ 5.1
ตารางที่ 5.2
ตารางที่ 5.3
ตารางที่ 5.4
ตารางที่ 5.5
ตารางที่ 5.6
ตารางที่ 5.7
ตารางที่ 5.8
ตารางที่ 5.9
ตารางที่ 5.10
ตารางที่ 5.11
ตารางที่ 5.12
ตารางที่ 6.1
ตารางที่ 6.2
ตารางที่ 6.3
ตารางที่ 6.4
ตารางที่ 7.1
ตารางที่ 7.2
ตารางที่ 7.3

การแบ่งพื้นที่ลุ่มนํ้าชีออกเป็ นลุ่มนํ้าย่อย
ดัชนีวดั ในเชิงพื้นที่และเชิงปริ มาณนํ้า
กลุ่มลุ่มนํ้าย่อยและลุ่มนํ้าหลักต่างๆ ในเขต จ.หนองบัวลําภู
สถิติขอ้ มูลการเกษตร อ.ศรี บุญเรื อง จ.หนองบัวลําภู
โครงการชลประทานที่ก่อสร้างเสร็ จในเขตจังหวัดหนองบัวลําภู
โครงการขนาดกลางที่เข้าแผนหลักงานพัฒนาแหล่งนํ้าในจังหวัดหนองบัวลําภู
สถิติทางอุตุนิยมวิทยาที่สถานี 48354 จ.อุดรธานี
ปริ มาณฝนเฉลี่ยที่ อ.ศรี บุญเรื อง จ.หนองบัวลําภู
ปริ มาณฝนรายเดือนและรายปี เฉลี่ยของสถานีวดั นํ้าฝนในจังหวัดหนองบัวลําภู
ปริ มาณฝนรายเดือนและรายปี เฉลี่ยของสถานีหลักในจังหวัดหนองบังลําภูที่ได้
จากการต่อขยายและทําข้อมูลให้สมบูรณ์ช่วงปี พ.ศ.2504-2538
ปริ มาณนํ้าที่ไหลลงอ่างเก็บนํ้าห้วยพวย อ.ศรี บุญเรื อง จ.หนองบัวลําภู
ปริ มาณนํ้าท่ารายเดือนและรายปี เฉลี่ยของสถานีหลักในจังหวัดหนองบัวลําภู
ปริ มาณนํ้าท่ารายเดือนและรายปี เฉลี่ยของสถานีหลักในจังหวัดหนองบัวลําภูที่ได้
จากการต่อขยายและทําข้อมูลให้สมบูรณ์ช่วงปี พ.ศ.2503-2539
การระเหยและการรั่วซึ ม
ปริ มาณนํ้านองสู งสุ ดรอบปี ต่างๆ
ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดอาคารระบายนํ้าล้นกับปริ มาณนํ้านองที่ไหลผ่าน
รายละเอียดปริ มาณดินแต่ละชนิดที่สาํ รวจพบ โครงการอ่างเก็บนํ้าห้วยพวย
อ.ศรี บุญเรื อง จ.หนองบัวลําภู
ปริ มาณงานและปริ มาณดินโครงการอ่างเก็บนํ้าห้วยพวย อ.ศรี บุญเรื อง
จ.หนองบัวลําภู
จํานวนประชากรและความต้องการใช้น้ าํ เพื่อการอุปโภค บริ โภค
ปริ มาณฝนใช้การสําหรับพืชไร่
แผนการปลูกพืชโครงการอ่างเก็บนํ้าห้วยพวย (ก่อนมีโครงการฯ)
แผนการปลูกพืชโครงการอ่างเก็บนํ้าห้วยพวย (หลังมีโครงการฯ)
รายละเอียดคลงอส่ งนํ้าฝั่งซ้ายและฝั่งขวา
ราคาค่าก่อสร้างโครงการอ่างเก็บนํ้าห้วยพวย อ.ศรี บุญเรื อง จ.หนองบัวลําภู
การจัดสรรงบประมาณก่อสร้างในแต่ละปี
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ตารางที่ 7.4
ตารางที่ 7.5
ตารางที่ 8.1
ตารางที่ 8.2

การประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการอ่างเก็บนํ้าห้วยพวย อ.ศรี บุญเรื อง
จ.หนองบัวลําภู
แผนงานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บนํ้าห้วยพวย อ.ศรี บุญเรื อง จ.หนองบัวลําภู
Benefit Cost Ratio
Net Present value (NPV) & Economic Internal Rate of return (EIRR)
สารบัญรูป

รู ปที่ 1.1
รู ปที่ 1.2
รู ปที่ 2.1
รู ปที่ 2.2
รู ปที่ 2.3
รู ปที่ 2.4
รู ปที่ 2.5
รู ปที่ 5.1
รู ปที่ 5.2
รู ปที่ 5.3
รู ปที่ 5.4
รู ปที่ 5.5
รู ปที่ 5.6
รู ปที่ 5.7
รู ปที่ 6.1
รู ปที่ 7.1

8.

ระบบลุ่มนํ้า ลํานํ้าของพื้นที่ลุ่มนํ้าชี
สภาพภูมิประเทศลุ่มนํ้าชี
แสดงที่ต้ งั โครงการอ่างเก็บนํ้าห้วยพวย อ.ศรี บุญเรื อง จ.หนองบัวลําภู
ร่ องมรสุ มและทางเดินพายุหมุนที่ผา่ นประเทศไทย
ขอบเขตลุ่มนํ้าหลักและลุ่มนํ้าย่อยในจังหวัดหนองบัวลําภู
แผนที่แสดงการจําแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่ าไม้
แผนที่แสดงการจําแนกชั้นคุณภาพลุ่มนํ้า
การผันแปรรายเดือนของของตัวแปรภูมิอากาศที่สถานีตรวจอากาศ อ.เมืองอุดรธานี
ระบบลํานํ้าห้วยพวย อ.ศรี บุญเรื อง จ.หนองบังลําภู
แผนภูมิแสดงปริ มาณนํ้าฝนที่สถานีวดั นํ้าฝนใน จ.หนองบัวลําภู
แผนภูมิแสดงปริ มาณนํ้าท่าที่สถานีวดั นํ้าท่าใน จ.หนองบัวลําภู
ที่ต้ งั สถานีวดั นํ้าฝนและนํ้าท่าในพื้นที่ จ.หนองบังลําภู และบริ เวณใกล้เคียง
Flood Routing ในรอบ 50, 100 และ 500 ปี
โค้งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับนํ้า – ความจุ – พื้นที่ผวิ นํ้า
ความสัมพันธ์ระหว่างฝนเฉลี่ยรายเดือนและฝนใช้การสําหรับนาข้าว
แผนผังระบบส่ งนํ้าโครงการอ่างเก็บนํ้าห้วยพวย

ผลลัพธ์ ทไ่ี ด้ จากการดําเนินการ

หากเป็ นโครงการขนาดกลางสามารถดําเนิ นการต่อไป ในขั้นตอนออกแบบรายละเอียด และ
ก่อสร้าง ลักษณะที่ 2 หากเป็ นโครงการขนาดใหญ่ให้ดาํ เนิ นการศึกษาในระดับ Feasibility Study แล้วจึง
ดํ าเนิ น การออกแบบรายละเอี ย ด และก่ อ สร้ า ง ลัก ษณะที ่ 3 ใช้เ ป็ นข้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม สํ า หรั บ การศึ ก ษา
แผนพัฒนาลุ่มนํ้า (Comprehensive Study)
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1.5 งานศึกษาผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
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การศึกษาผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อมโครงการพัฒนาแหล่ งนํา้
การวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม (Environmental Impact Assessment; EIA) หมายถึง
การใช้ หลัก วิชาการในการทํา นาย หรื อคาดการณ์ผลกระทบทั้ง ในทางบวกและทางลบของการดํา เนิ น
โครงการพัฒนาที่จะมีต่อสิ่ งแวดล้อมในทุก ๆ ด้าน ทั้งทางทรัพยากรธรรมชาติ และทางเศรษฐกิ จ สังคม
เพื่อจะได้หาทางป้ องกันผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมในทางลบที่อาจเกิดขึ้นให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด
การวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมเบือ้ งต้ น (Initial Environmental Examination; IEE)
เป็ นการประเมินผลกระทบเบื้องต้น โดยอาศัยข้อมูลพื้นฐานระดับทุติยภูมิ แผนที่ภูมิประเทศ ที่ต้ งั โครงการ
ความเข้าใจในลักษณะโครงการ และการออกภาคสนามสํารวจพื้นที่

1.

วัตถุประสงค์ ของการศึกษาผลกระทบสิ่ งแวดล้อม

1.1 เพือ่ ศึกษาสภาพปั จจุบนั ตลอดจนแนวโน้มในอดีตและในอนาคตของทรัพยากรสิ่ งแวดล้อม
ต่างๆ ในพื้นที่โครงการ ซึ่ งจะได้รับผลกระทบโดยตรงหรื อทางอ้อมจากการก่อสร้ า ง และดํา เนิ นการ
องค์ประกอบต่าง ๆ ของโครงการ เช่น เขื่อนและอ่างเก็บนํ้า อาคารควบคุมนํ้า คลองส่ งนํ้า และคลองชลประทาน
และการระบายนํ้าจากพื้นที่ เป็ นต้น
1.2 เพื่อประเมิ นผลกระทบที่โครงการที่จะมีต่อทรัพ ยากรสิ่ ง แวดล้ อม และผลกระทบที ่
สภาวะแวดล้อมจะมีต่อโครงการ เช่ น ปริ มาณนํ้าฝนต่อขนาดพื้นที่ชลประทาน เป็ นต้น โดยพิจารณา
ผลกระทบดังนี้
- ผลกระทบระยะสั้ น หรื อ ชั่ว คราวระหว่า งการก่อ สร้ า ง และผลกระทบระยะยาว
หลังการ ก่อสร้าง
- ผลกระทบหรื อการใช้ทรัพยากรที่ไม่สามารถฟื้ นฟูให้กลับสู่ สภาพเดิมได้
1.3 การจัดทําข้อเสนอแนะและมาตรการต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
- เพิ่มพูนผลดีหรื อผลประโยชน์ของโครงการ
- ลดผลกระทบด้านลบของโครงการหรื อผลกระทบทางด้านลบที่มีต่อโครงการ
- พิจารณาทางเลือกหรื อองค์ประกอบต่างๆ ของโครงการโดยพิจารณาข้อดีและผลเสี ย
ต่อทรัพยากรสิ่ งแวดล้อม และเสนอทางเลือกที่เหมาะสม โดยพิจารณาการออมชอม
ระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่ งแวดล้อมและการพัฒนาโครงการ
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2.

ขอบเขตการศึกษาและหลักเกณฑ์ ในการดําเนินงานด้ านสิ่ งแวดล้อม

การจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม เป็ นการศึกษาผลกระทบของกิจกรรม
ทีจ่ ะเกิดขึ้นอันอาจส่ งผลกระทบต่อสภาพสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรบริ เวณพื้นที่โครงการพัฒนา และรอบ
โครงการ ทั้งในลักษณะของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่ งมีชีวิต ไม่มีชีวิต ในธรรมชาติและรอบตัวมนุ ษย์
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนั้นการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมจึงต้องศึกษาข้อมูล
หลายด้าน เช่น พืช สัตว์ ดิน นํ้า อากาศ สุ ขภาพอนามัยของมนุษย์ การจ้างงานและอื่นๆ การศึกษาจะต้อง
มีประเด็น และระดับความละเอียดของการศึกษาแตกต่างกันไป ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะและที่ต้ งั ของโครงการ
เป็ นสําคัญ การจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมนับเป็ นงานทางเทคนิค ซึ่ งอยูบ่ นพื้นฐาน
ของการคาดการณ์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นตามหลักวิชาการ คือ จะต้องชี้ ให้เห็นถึงผลกระทบ
ที่จะเกิ ดขึ้ นต่อสิ่ งแวดล้อมและทรั พยากรต่างๆ อย่างชัดเจนและต้องเสนอมาตรการป้ องกันและแก้ไ ข
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อมไว้อย่างเหมาะสม
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาโดยทัว่ ไปจะพิจารณาผลกระทบที่จะเกิดกับสภาพแวดล้อม 4 ด้าน คือ
1)
2)
3)
4)

3.

ทรัพยากรสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Resources)
ทรัพยากรสิ่ งแวดล้อมทางชีวภาพ (Biological Resources)
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (Human Use Value)
คุณค่าต่อคุณภาพชีวติ (Quality of Life Value)

โครงการของกรมชลประทานทีจ่ ะต้ องทําการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามพระราชบัญญัติส่ งเสริ มและรั กษาคุ ณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ พ.ศ. 2535 เมื่อวันที่
29 มีนาคม 2535 โดยประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อม ได้กาํ หนดประเภทและ
ขนาดของโครงการพัฒนาของกรมชลประทาน ที่จะต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
เมื่ อ วันที่ 24 สิ ง หาคม 2535 นอกจากนี้ ไ ด้มีม ติค ณะรัฐมนตรี เรื่ อง การจํา แนกเขตการใช้ป ระโยชน์
ทรัพยากรและที่ดินป่ าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 และ 17 มีนาคม 2535 ได้กาํ หนดรายละเอียด
ของระดับการศึกษาโครงการเขื่อน หรื ออ่างเก็บนํ้ากับระดับค่าลงทุนของโครงการ เป็ นการเพิ่มเติมจาก
รายละเอียดที่กาํ หนดไว้ใน พ.ร.บ. 2535 เดิม รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับป่ าอนุรักษ์เพิ่มเติม เรื่ องของ
การขออนุ มตั ิในหลักการเกี่ยวกับการขออนุ ญาตให้เข้าทําประโยชน์ หรื ออาศัยภายในป่ าสงวนแห่ งชาติ
เมื่ อวันที่ 13 กันยายน 2537 และมติคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2536
สรุ ปได้ดงั นี้
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ประเภทที่ 1 โครงการที่ตอ้ งเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (Environmental
Impact Assessment; EIA) มีดงั นี้
1. โครงการเขื่อนหรื ออ่างเก็บนํ้า ที่มีปริ มาตรเก็บกักนํ้าตั้งแต่ 100 ล้าน ลบ.ม. ขึ้นไป
หรื อมีพ้ืนทีเก็บกักนํ้าตั้งแต่ 15 ตร.กม. ขึ้นไป (กําหนดตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่ งแวดล้อม เมื่อวันที่ 24 สิ งหาคม 2535)
2. โครงการชลประทาน ที่มีพ้ืนที่การชลประทานตังแต่ 80,000 ไร่ ขึ้นไป ( กําหนดตาม
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อม เมื่อวันที่ 24 สิ งหาคม 2535 )
3. โครงการทุกประเภทที่อยู่ในพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบ กําหนดให้เป็ น
พื้นที่ลุ่มนํ้าชั้น 1B ( กําหนดตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการในการกําหนดชั้นคุณภาพลุ่มนํ้า
และข้อเสนอแนะมาตรการใช้ท่ีดินในเขตลุ่มนํ้า )
4. โครงการในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม ซึ่ งเป็ นโครงการที่มีระยะเวลาการก่อสร้าง
เกินกว่า 1 ปี และมีค่าก่อสร้างเกินกว่า 200 ล้านบาท ( กําหนดตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่ องการจําแนกเขตการ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่ าไม้พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 และ 17 มีนาคม 2535 )
5. โครงการไฟฟ้ าพลังนํ้าขนาดเล็กประเภทเขื่อนกับกักนํ้า มีอ่างเก็บนํ้านํ้า และประเภท
ฝายนํ้าล้น ไม่มีอ่างเก็บนํ้า มีมีวงเงินค่าก่อสร้างเกินกว่า 200 ล้านบาท (ไม่รวมค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้ า)
6. โครงการในเขตพื้นที่ชุ่มนํ้าที่มีความสําคัญระดับชาติ 48 แห่ ง และระดับนานาชาติ
61 แห่ ง ( กําหนดตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่ องทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มนํ้าที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ
ระดับชาติ และมาตรการอนุรักษ์ เมื่อวันที่ 1 สิ งหาคม 2543 )
7. โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าที่อยูใ่ นพื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 1A ( กําหนดตามมติคณะรัฐมนตรี
เรื่ อง กรณี จาํ เป็ นที่ตอ้ งขอผ่อนผันการใช้พ้นื ที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 1A ต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2546)
ประเภทที่ 2 โครงการที่ตอ้ งเสนอรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่ งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial
Environmental Examination; IEE) ตามมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับป่ าอนุ รักษ์เพิ่มเติม เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2537
มีดงั นี้
1. โครงการเขื่อนเก็บกักนํ้า หรื ออ่างเก็บนํ้า หรื อการชลประทาน ที่มีวงเงินค่าก่อสร้าง
เกินกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท หรื อมีระยะเวลาการก่อสร้างเกินกว่า 1 ปี
2. โครงการก่อสร้างท่อลําเลียงต่างๆ ที่ผา่ นป่ าอนุรักษ์เกินกว่า 5 กิโลเมตร
3. โครงการไฟฟ้ าพลังนํ้าขนาดเล็กประเภทเขื่อนเก็บกักนํ้ามีอ่างเก็บนํ้า และประเภท
ฝายนํ้าล้นไม่มีอ่างเก็บนํ้า ที่มีวงเงินค่าก่อสร้างเกินกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท (ไม่รวมค่า
ก่อสร้างโรงไฟฟ้ า)
4. โครงการฝายนํ้าล้นเพื่อการเกษตร (ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม)
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ประเภทที่ 3 โครงการที่ต อ้ งจัด ทํา รายการข้อ มูล ทางด้ านสิ่ ง แวดล้ อม (Environmental
Checklist; EC) โดยจัดทําแบบฟอร์ มที่กาํ หนด ตามมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับป่ าอนุรักษ์เพิ่มเติม เมื่อวันที่
13 กันยายน 2537 มีดงั นี้
1. โครงการเขื่อนเก็บกักนํ้า หรื ออ่างเก็บนํ้า หรื อการชลประทา ที่มีวงเงินค่าก่อสร้าง
ไม่เกินกว่า 50 ล้านบาท หรื อมีระยะเวลาการก่อสร้างไม่เกิน 1 ปี
2. โครงการก่อสร้างท่อลําเลียงต่างๆ ที่ผา่ นป่ าอนุรักษ์ไม่เกินกว่า 5 กิโลเมตร
3. โครงการไฟฟ้ าขนาดเล็กประเภทเขื่อนเก็บกักนํ้ามีอ่างเก็บนํ้า และประเภทฝายนํ้าล้น
ไม่มีอ่างเก็บนํ้า ที่มีวงเงินค่าก่อสร้างไม่เกิน 50 ล้านบาท (ไม่รวมค่าก่อสร้างโรงงานไฟฟ้ า)
4. โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานความร้อน และโครงการเหมืองแร่ ลิกไนท์

4.

ระยะเวลาในการดําเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (EIA) ระยะเวลาศึกษาประมาณ 15 เดือน
2. ราบงานการศึกษาผลกระทบสิ่ งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ระยะเวลาศึกษาประมาณ 8 เดือน
3. รายงานข้อมูลทางด้านสิ่ งแวดล้อม (EC) ระยะเวลาการศึกษาประมาณ 4 เดือน

5.

หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
5.1 หน่ วยงานทีด่ าํ เนินการศึกษา
สํานักบริ หารโครงการ
5.2 หน่ วยงานผู้พจิ ารณาอนุมัติรายงานฯ
หน่วยงานในการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ดังนี้

ประเภทที่ 1 ให้คณะกรรมการผูช้ าํ นาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม (คชก.) ภายใต้คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) เป็ นผูพ้ ิจารณา
เป็ นผูพ้ ิจารณา

ประเภทที่ 2 ให้สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ ง แวดล้อม (สผ.)
ประเภทที่ 3 ให้กรมป่ าไม้/กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็ นผูพ้ ิจารณา
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6.

ขั้นตอนในการพิจารณาอนุมตั ิรายงาน

ขั้นตอนเสนอและผูร้ ับผิดชอบในการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมในการ
ขอใช้พ้ืนที่ป่าเพือ่ การอนุรักษ์เพิ่มเติมนั้น สผ. ได้กาํ หนดไว้ดงั นี้
1) โครงการประเภทที่ 1 (EIA) ตรม พรบ. ส่ งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม พ.ศ.2535
ให้ส่วนราชการเจ้าของโครงการเสนอรายงานฯ ให้ สผ. ตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นของรายงานฯ ก่อน
เพือ่ นําเข้าสู่ การพิจารณาจาก คชก. ส่ วนโครงการตาม มติ ครม. เกี่ยวกับป่ าอนุ รักษ์เพิ่มเติม ให้ผา่ นกรมป่ าไม้/
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่ งเป็ นหน่วยงานผูอ้ นุญาต และส่ งให้ สผ. เป็ นผูพ้ ิจารณาและ
เมื่อผลการพิจารณาเป็ นประการใด สผ. จะแจ้งให้ส่ วนราชการเจ้าของโครงการทรายโดยผ่านกรมป่ าไม้/
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เช่นเดียวกัน
2) โครงการประเภทที่ 2 (IEE) ให้ส่วนราชการเจ้าของโครงการเสนอรายงานฯ ผ่านกรมป่ าไม้/
กรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่ งเป็ นหน่วยงานผูอ้ นุ ญาต และส่ งให้ สผ. เป็ นผูพ้ ิจารณา
และเมื่อผลการพิจารณาเป็ นประการใด สผ. จะแจ้งให้ส่วนราชการเจ้าของโครงการทราบโดยผ่านกรมป่ าไม้/
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เช่นเดียวกัน
3) โครงการประเภทที่ 3 (EC) ให้ส่วนราชการเจ้าของโครงการเสนอรายงานฯ ให้กรมป่ าไม้/
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในขั้นตอนการขออนุญาตใช้พ้ืนที่
และเมื่อผลการพิจารณาเป็ นประการใด กรมป่ าไม้/กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะแจ้งให้
ส่ วนราชการเจ้าของโครงการทราบได้โดยตรง
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กระบวนงานออกแบบโครงการชลประทาน

2.1 งานดําเนินการ
โดยสํ านักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
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งานดําเนินการ โดยสํ านักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
ประกอบด้วยกระบวนงานย่อย ดังนี้

o กระบวนงานเตรียมความพร้ อม
 การจัดทําแผนงานและงบประมาณค่าดําเนินการ
 การเตรี ยมความพร้อม ศึกษา ตรวจสอบ และวิเคราะห์ ข้อมูล ประกอบด้วย
• สํารวจภูมิประเทศเพื่อการออกแบบ (สรธ.)
• รายงานวางโครงการ (สบก.)
• รายงานผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (สบก.)
• รายงานศึกษาอุทกวิทยา (สอน.)
• รายงานสํารวจธรณี – ปฐพีวทิ ยา (สรธ.)
• รายงานทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ (สวพ.)
 การตรวจสอบสภาพภูมิประเทศ

o กระบวนการออกแบบและจัดทําแบบ
 การจัดทํารายงานแนวคิด และเกณฑ์การออกแบบ
 การสรุ ปลักษณะโครงการและขออนุมตั ิในหลักการ
 การจัดทํารายการคํานวณด้านวิศวกรรม และจัดทําแบบแปลนเค้าโครง
เบื้องต้น
 การตรวจสอบวิเคราะห์ ข้อมูลขั้นออกแบบรายละเอียด และจัดทําแบบ
แปลนเค้าโครงเบื้องต้น
 การออกแบบคํานวณและจัดทําแบบร่ าง
 การพิจารณาข้อมูลการออกแบบขั้นสุ ดท้าย
 การจัดทําแบบฉบับสมบูรณ์ ตรวจแบบ และเสนอแบบ

o กระบวนการเห็นชอบและอนุมตั ิ
 การให้ความเห็นชอบ และการอนุมตั ิแบบต้นฉบับ
 การจัดทํารายงานสรุ ปการออกแบบ

2-4

คู่มือวิธีการปฏิบตั งิ านกระบวนการพัฒนาแหล่งนํ้า

กระบวนงานออกแบบโครงการชลประทาน

2.1 งานดําเนินการ โดยสํ านักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
2.1.1 จัดทําแผนงานแผนงบประมาณค่าดําเนินการ
2.1.2 เตรี ยมความพร้อม ศึกษา ตรวจสอบ และวิเคราะห์ขอ้ มูล
2.1.3 ตรวจสอบสภาพภูมิประเทศ
2.1.4 จัดทํารายงานแนวคิด และเกณฑ์การออกแบบ
2.1.5 สรุ ปลักษณะโครงการและขออนุมตั ิในหลักการ
2.1.6 จัดทํารายการคํานวณด้านวิศวกรรม และจัดทําแบบแปลนเค้าโครงเบื้องต้น
2.1.7 ตรวจสอบวิเคราะห์ ข้อมูลขั้นออกแบบรายละเอียด และกําหนดขอบเขตการสํารวจเพิ่มเติม
2.1.8 คํานวณออกแบบ และจัดทําแบบร่ าง
2.1.9 พิจารณาข้อมูลการออกแบบขั้นสุดท้าย
2.1.10 จัดทําแบบฉบับสมบูรณ์ ตรวจแบบและเสนอแบบ

2.1.11 การให้ความเห็นชอบ และการอนุมตั ิแบบต้นฉบับ
2.1.12 จัดทํารายงานสรุ ปการออกแบบ

ภาพที่ 2.2 แผนผังงานดําเนินการเอง โดยสํ านักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
2-5

คู่มือวิธีการปฏิบตั งิ านกระบวนการพัฒนาแหล่งนํ้า

กระบวนงานออกแบบโครงการชลประทาน

2.1.1 การจัดทําแผนงาน แผนงบประมาณ และค่ าดําเนินการ
1.

วัตถุประสงค์ /ลักษณะและขอบเขตงาน

การจัดทําแผนงานการออกแบบเพือ่ ให้สอดคล้องกับแผนงานการก่อสร้างของหน่วยงานที่เป็ น
เจ้าของโครงการเนื่องจากแบบก่อสร้างจําเป็ นต้องอนุมตั ิก่อนดําเนิ นการในขั้นตอนเตรี ยมการก่อสร้าง พร้อม
ทั้ง จั ดทํา แผนงบประมาณและค่ า ดํา เนิ น การที ่สํา นัก ออกแบบต้อ งให้ ห น่ ว ยงานเจ้า ของโครงการเป็ น
ผูส้ นับสนุ นซึ่ งจะเป็ นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าค่าที่พกั เพื่อตรวจ
สภาพภูมิประเทศ และเก็บข้อมูลต่างที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ

2.

หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง

หน่ ว ยงานเจ้า ของโครงการ ได้แ ก่ สํา นัก ชลประทาน โครงการชลประทานจั งหวัด หรื อ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เป็ นเจ้าของโครงการ

3.

กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง

เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ มาตรฐานค่าออกแบบโครงการชลประทาน
ที่ดาํ เนินการโดยสํานักออกแบบฯ

4.

ขั้นตอนในการดําเนินงาน/ผู้รับผิดชอบ
จัดทําแผนร่ วมกับหน่วยงานเจ้าของโครงการ และสํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปั ตยกรรม

5.

หลักเกณฑ์ ความรู้ ทนี่ ํามาใช้ ดําเนินการ
ความรู ้ดา้ นวิศวกรรมสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง
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2.1.2 การเตรียมความพร้ อม ศึกษา ตรวจสอบ และวิเคราะห์ ข้อมูล
1.

วัตถุประสงค์ /ลักษณะและขอบเขตงาน

การเตรี ยมความพร้อม ตรวจสอบ วิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อให้มนั่ ใจว่าข้อมูลต่างๆ ที่จาํ เป็ นต้องใช้ใน
การออกแบบ ครบถ้วน มีผรู ้ ับรองความถูกต้อง ประกอบด้วย ขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
(1) จัดหาและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น ในการออกโครงการพัฒนาแหล่งนํ้าจําเป็ นต้องทราบ
ข้อมูลด้านต่างๆ อย่างครบถ้วนและชัดเจน วิศวกรผูอ้ อกแบบจะต้องจัดหาและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น เพื่อ
นําไปใช้ในการพิจารณาประกอบการออกแบบต่อไป ข้อมูลเหล่านั้นได้แก่ รายงานวางโครงการ รายงาน
ลักษณะทางอุท กวิท ยา แผนที่สํารวจภูมิป ระเทศรายงานการสํารวจแหล่ งดิ นและการทดสอบคุ ณสมบัติ
รายงานการสํารวจธรณี วิทยาฐานราก รายงานการสํารวจและทดสอบวัสดุก่อสร้างและการเดินทางไปตรวจ
สภาพที่ต้ งั หัวงานเขื่อนในสนาม เป็ นต้น
(2) ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้ อมูล ในขั้นตอนนี้ วิศวกรผูอ้ อกแบบจะต้องทํา การพิจารณา
ตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้ มูลที่จดั หาและรวบรวมได้ ตามที่กล่าวไว้ในข้อ (1) ทั้งนี้เพือ่ ให้ทราบว่า ข้อมูลที่
รวบรวมได้มีความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และความครบถ้วนมากน้อยเพียงใดรวมทั้งจะได้ทราบรายละเอียด
ของข้อมูลแต่ละส่ วนด้วยว่าเป็ นอย่างไร การตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้ มูลแต่ละประเภท มีวิธีการพิจารณาที่
แตกต่างกัน โดยขึ้นกับชนิดของข้อมูลนั้นๆ นอกจากนั้นจะต้องตรวจสอบข้อมูลร่ วม ที่ปรากฏในรายงาน
หรื อเอกสารที่จดั ทําขึ้ นโดยหน่ วยงานต่างกัน เช่ น ค่าระดับดิ นเดิ มตามแนวศูนย์กลางเขื่อนที่ปรากฏใน
รายงานการสํารวจธรณี วิทยาฐานราก กับที่ ปรากฏในแผนที่สํารวจภูมิประเทศว่ามีความถูกต้องตรงกัน
หรื อไม่ หากยังคลาดเคลื่อนกันจะต้องประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลที่มีความ
ชัดเจน จนสามารถนําไปใช้ในการออกแบบได้
(3) พิจารณาศักยภาพและวัตถุ ประสงค์ของโครงการ วิศวกรผูอ้ อกแบบจะต้องศึกษาและ
พิจารณาข้อมูลจากรายงานวางโครงการหรื อรายงานการศึกษาความเหมาะสม และแผนที่สํารวจภูมิประเทศ
เกี่ยวกับศักยภาพของโครงการว่า มีการกําหนดให้อ่างเก็บนํ้ามีความจุมากน้อยเท่าใดเหมาะสมกับสภาพภูมิ
ประเทศตลอดจนศักยภาพของแหล่งนํ้าต้นทุนทีไ่ หลเข้าอ่างเก็บนํ้าหรื อไม่ หากเห็นว่าน่ าจะออกแบบและ
ก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าให้มีขนาดใหญ่หรื อเล็กกว่าที่ได้แสดงไว้ในรายงานก็ควรปรึ กษาหารื อกับสํานักออกแบบ
วิศวกรรมและสถาปัตยกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป เพือ่ ให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง
และได้ขอ้ สรุ ปที่ชดั เจนเหมาะสม สอดคล้องกับศักยภาพที่ควรจะเป็ น นอกจากนั้นจะต้องศึกษาและพิจารณา
วัตถุ ป ระสงค์ข องโครงการ ให้เกิ ดความเข้ าใจเป็ นอย่า งดี เพือ่ จะได้สามารถกํา หนดขอบเขตงานและ
องค์ประกอบของโครงการ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมมากที่สุด
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(4) พิจารณาทบทวนความเหมาะสมและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการผูอ้ อกแบบจะต้อง
ทําการพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ ของโครงการให้ครบถ้วน และชัดเจน เช่น ตําแหน่งที่ต้ งั หัวงาน
เขื่อนและอาคารประกอบ องค์ประกอบของโครงการ รู ปแบบอาคารทีไ่ ด้ศึกษาไว้แต่เดิม ผลกระทบด้าน
ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น หากมีการสํารวจออกแบบและก่อสร้างโครงการ เป็ นต้น หากพบว่ามีความเหมาะสมและ
ความเป็ นไปได้ตามที่กาํ หนดไว้ ก็ให้ดาํ เนินการต่อไป แต่ถา้ หากพบว่าเรื่ องใดที่ไม่มีความเหมาะสม จะต้อง
พิจารณาปรับเปลี่ยนแก้ไขหรื อเพิ่มเติมให้ครบถ้วนและเกิดความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งหารื อกับผูท้ ี่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจตรงกัน และได้ขอ้ ยุติที่สามารถทําให้ใช้ในการดําเนินการในขั้นตอน
ต่อไปได้

2.

หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง

หน่ ว ยงานเจ้า ของโครงการ ได้แ ก่ สํา นัก ชลประทาน โครงการชลประทานจั งหวัด หรื อ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เป็ นเจ้าของโครงการหน่วยงานสนับสนุนข้อมูล ได้แก่ สํานักบริ หารโครงการ สํานักสํารวจ
ด้านวิศวกรรมและธรณี วทิ ยา สํานักอุทกวิทยาและบริ หารนํ้า สํานักวิจยั และพัฒนา หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3.

กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง

4.

หลักเกณฑ์ ความรู้ ทนี่ ํามาใช้ ดําเนินการ

- มาตรฐานหลักการสํารวจและทําแผนที่
สํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณี วทิ ยา กรมชลประทาน
- มาตรฐานการสํารวจทางวิทยาการธรณี เขื่อนเก็บกักนํ้าและอาคารประกอบ

ความรู ้ ดา้ นวิศวกรรมสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่ น ความรู้ทางด้านธรณี วิทยาสาขาต่างๆ ด้าน
วิศวกรรมสํารวจ ด้านภูมิศาสตร์ แผนที่ วิศวกรรมชลประทาน
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2.1.3 การตรวจสอบสภาพภูมปิ ระเทศ
1.

วัตถุประสงค์ /ลักษณะและขอบเขตงาน

การตรวจสอบสภาพภูมิประเทศ เพื่อให้มองเห็ นสภาพพื้นที่จริ ง เพื่อใช้ประกอบข้อมูลต่างๆ
ทีจ่ ะใช้ในการออกแบบ อีกทั้งยังสามารถเก็บข้อมูลเพิ่มเติมด้านสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมต่างๆ รวมทั้ง
ข้อมูลด้านวิศวกรรมต่างๆ ในพื้นที่ที่จะใช้ในการก่อสร้าง

2.

หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง

หน่ ว ยงานเจ้า ของโครงการ ได้แ ก่ สํา นัก ชลประทาน โครงการชลประทานจั งหวัด หรื อ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เป็ นเจ้าของโครงการหน่วยงานสนับสนุนข้อมูล ได้แก่ สํานักบริ หารโครงการ สํานักสํารวจ
ด้านวิศวกรรมและธรณี วทิ ยา สํานักอุทกวิทยาและบริ หารนํ้า สํานักวิจยั และพัฒนา หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3.

กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
- เทศบัญญัติและพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร ปี พ.ศ.2522
- พระราชบัญญัติวศิ วกรรมควบคุม พ.ศ.2542
- มาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
- แนวทางและหลักเกณฑ์การออกแบบโครงการชลประทาน (ตามบัญชีรายชื่อหนังสื อ ที่
หน้า 2-25)
- มาตรฐานหลักการสํารวจและทําแผนที่
สํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณี วทิ ยา กรมชลประทาน

4.

หลักเกณฑ์ ความรู้ ทนี่ ํามาใช้ ดําเนินการ
ความรู ้ดา้ นวิศวกรรมสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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2.1.4 จัดทํารายงานแนวคิด และเกณฑ์ การออกแบบ
1.

วัตถุประสงค์ /ลักษณะและขอบเขตงาน

รายงานแนวความคิดการออกแบบ (Conceptual Design Report) เป็ นเอกสารที่วิศวกร
ผูอ้ อกแบบควรจัดทําขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงขั้นตอน หรื อ ขบวนการวิธีการพิจารณาและแนวคิดในการ
กําหนดองค์ประกอบของโครงการรู ปแบบและส่ วนประกอบของอาคารต่างๆ โดยพิจารณาจากข้อมูลสําคัญ
รู ปแบบและส่ วนประกอบของอาคารต่างๆ โดยพิจารณาจากข้อมูลสําคัญด้านต่างๆ ที่จาํ เป็ น เพื่อให้ผูท้ ี่
เกี่ยวข้องได้พิจารณารายละเอียดในเบื้องต้นและให้ความเห็นชอบ ก่อนที่วิศวกรผูอ้ อกแบบจะดําเนิ นการ
คํา นวณออกแบบและจั ดทํา แบบแปลนในขั้น รายละเอี ย ดต่ อ ไป การจั ดทํา แนวความคิ ด การออกแบบ
(Conceptual Design) ขั้นตอนนี้ จะเป็ นการกําหนด ตําแหน่ งที่ต้ งั อาคารหัวงานทั้งตัวเขื่อน และอาคาร
ประกอบหรื ออาคารหัวงานอื่นๆ ของโครงการพัฒนาแหล่งนํ้า ของรวมทั้งการกําหนดรู ปแบบและชนิ ด
อาคารที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับสภาพข้อมูลและวัตถุ ประสงค์ของโครงการตามที่กาํ หนดไว้ วิศวกร
ผูอ้ อกแบบจะต้องจัดทําแบบเค้าโครง ผังอาคารหัวงาน (Layout) รู ปร่ างเขื่อน อาคารทางระบายนํ้าล้น อาคาร
ท่อส่ ง นํ้า ถนนบํา รุ ง รั ก ษาท้ ายเขื ่อน เป็ นต้ น รวมทั้ง คํา อธิ บ าย รายละเอี ย ดวิธี ก ารพิจารณากํา หนดที ่ต้ งั
รู ปแบบ ชนิด และองค์ประกอบ ของอาคารแต่ละประเภทให้ครบถ้วน แล้วจัดทําเป็ นเล่มรายงานนําเสนอให้
หัวหน้ากลุ่มเพื่อพิจารณาความเหมาะสม

2.

หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง

หน่ ว ยงานเจ้า ของโครงการ ได้แ ก่ สํา นัก ชลประทาน โครงการชลประทานจั งหวัด หรื อ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เป็ นเจ้าของโครงการหน่วยงานสนับสนุนข้อมูล ได้แก่ สํานักบริ หารโครงการ สํานักสํารวจ
ด้านวิศวกรรมและธรณี วทิ ยา สํานักอุทกวิทยาและบริ หารนํ้า สํานักวิจยั และพัฒนา หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3.

กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
-

เทศบัญญัติและพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร ปี พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติวศิ วกรรมควบคุม พ.ศ.2542
มาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง
แนวทางและหลักเกณฑ์การออกแบบโครงการชลประทาน
(ตามบัญชี รายชื่อหนังสื อ ที่หน้า 2-25)
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คู่มือวิธีการปฏิบตั งิ านกระบวนการพัฒนาแหล่งนํ้า

กระบวนงานออกแบบโครงการชลประทาน

4.

หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
หน่ ว ยงานเจ้า ของโครงการ ได้แ ก่ สํา นัก ชลประทาน โครงการชลประทานจั งหวัด หรื อ

หน่วยงานอื่นๆ ที่เป็ นเจ้าของโครงการ

5.

หลักเกณฑ์ ความรู้ ทน่ี ํามาใช้ ดําเนินการ
ความรู ้ดา้ นวิศวกรรมสาขาต่างๆ ดังนี้
-

วิศวกรรมชลประทาน
วิศวกรรมโยธาวิศวกรรมปฐพี
วิศวกรรมโครงสร้าง
วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม และแหล่งนํ้า
ความรู ้ดา้ นการเขียนแบบมาตรฐานกรมชลประทาน
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คู่มือวิธีการปฏิบตั งิ านกระบวนการพัฒนาแหล่งนํ้า

กระบวนงานออกแบบโครงการชลประทาน

2.1.5 สรุ ปลักษณะโครงการและขออนุมัตใิ นหลักการ
1.

วัตถุประสงค์ /ลักษณะและขอบเขตงาน
สรุ ปลักษณะโครงการและขออนุ มตั ิในหลักการ เมื่อขั้นตอนที่กล่ าวถึงในข้อที่ 2.1.4 เสร็ จ

เรี ยบร้อยแล้ว จะเป็ นการสรุ ปลักษณะโครงการและขออนุ มตั ิในหลักการ จากสํานักออกแบบวิศวกรรมและ
สถาปั ตยกรรม เพื่อดําเนินการในขั้นคํานวณออกแบบรายละเอียดต่อไป การดําเนินการในขั้นตอนนี้ จะทําให้
ผูบ้ งั คับบัญชา ทราบรายละเอียดลักษณะ ตลอดจนองค์ประกอบของโครงการรวมทั้งวัตถุ ประสงค์ของ
โครงการได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้ น นอกจากนั้นผูบ้ งั คับ บัญชาในระดั บต่า งๆ ยังสามารถให้คาํ แนะนํ าหรื อ
ข้อคิดเห็ นเพิ่มเติมให้เกิ ดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นได้อีกด้วย การสรุ ปลักษณะโครงการและขออนุ มตั ิใน
หลักการจะต้องมีการจัดทํารายงานพร้อมแบบเค้าโครงเบื้องต้นที่มีความละเอียดชัดเจน เพื่อใช้ประกอบการ
พิ จ ารณาได้โ ดยสะดวกและรวดเร็ ว นอกจากนั้น ยัง สามารถใช้เ ป็ นเอกสารหลั กฐานและข้ อมู ล ในการ
ดําเนินงานขั้นต่อไป รวมทั้งใช้สาํ หรับการเผยแพร่ โครงการให้ผสู ้ นใจทัว่ ไปได้รับทราบ

2.

หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ได้แก่ สํานักชลประทาน โครงการชลประทานจังหวัด หรื อ

หน่วยงานอื่นๆ ที่เป็ นเจ้าของโครงการหน่วยงานสนับสนุ นข้อมูล ได้แก่ สํานักบริ หารโครงการ สํานักสํารวจ
ด้านวิศวกรรมและธรณี วทิ ยา สํานักอุทกวิทยาและบริ หารนํ้า สํานักวิจยั และพัฒนา หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3.

กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
-

4.

เทศบัญญัติและพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร ปี พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติวศิ วกรรมควบคุม พ.ศ.2542
มาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
แนวทางและหลักเกณฑ์การออกแบบโครงการชลประทาน
(ตามบัญชี รายชื่อหนังสื อ ที่หน้า 2-25)

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มออกแบบ สํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปั ตยกรรม
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คู่มือวิธีการปฏิบตั งิ านกระบวนการพัฒนาแหล่งนํ้า

กระบวนงานออกแบบโครงการชลประทาน

5.

หลักเกณฑ์ ความรู้ ทนี่ ํามาใช้ ดําเนินการ
ความรู ้ดา้ นวิศวกรรมสาขาต่างๆ ดังนี้
-

วิศวกรรมชลประทาน
วิศวกรรมโยธาวิศวกรรมปฐพี
วิศวกรรมโครงสร้าง
วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม และแหล่งนํ้า
ความรู ้ดา้ นการเขียนแบบมาตรฐานกรมชลประทาน
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คู่มือวิธีการปฏิบตั งิ านกระบวนการพัฒนาแหล่งนํ้า
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2.1.6 การจัดทํารายการคํานวณด้ านวิศวกรรม และจัดทําแบบแปลนเค้ าโครงเบือ้ งต้ น
1.

วัตถุประสงค์ /ลักษณะและขอบเขตงาน

การจัดทํารายงานคํานวณด้านวิศวกรรม ในขณะที่ยงั ไม่ได้รับผลสํารวจเพิ่มเติมที่ขอไป วิศวกร
ผูอ้ อกแบบควรจะต้องพิจารณาคํานวณออกแบบ เพือ่ กําหนดขนาดและตรวจสอบความแข็งแรงของอาคาร
ต่างๆ ให้ครบถ้วนโดยการพิจารณาใช้ค่าตัวแปรหรื อค่า Parameter ที่จาํ เป็ นจากข้อมูลที่มีอยูเ่ ดิม หรื อจาก
ข้อมูลของโครงการอื่นในบริ เวณใกล้เคียงไปก่อน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและความก้าวหน้าในการ
ปฏิบตั ิงาน การคํานวณออกแบบในขั้นนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรื อไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ ทั้งนี้ข้ ึนกับ
ข้อมูลใหม่ทีจ่ ะได้รับเพิม่ เติม อย่างไรก็ตามขอแนะนําและมีความเห็นว่า ควรดําเนินการคํานวณออกแบบใน
ส่ วนที่ดาํ เนินการได้ไปก่อน เช่น การคํานวณด้านชลศาสตร์ ของอาคารทางระบายนํ้าล้น และอาคารท่อส่ งนํ้า
หรื อการวิเคราะห์ ความมัน่ คงของตัวเขื่อน เป็ นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิ ดความก้าวหน้าในการดําเนิ นงานอย่าง
ต่อเนื่องและไม่หยุดชะงัก เมือ่ ได้ผลการคํานวณในขั้นนี้แล้วจะสามารถกําหนดขนาดอาคาร และนําไปจัดทํา
แบบแปลนได้ต่อไปซึ่ งถ้าหากรอให้ขอ้ มูลทั้งหมดครบถ้วนจะทําให้เกิดความล่าช้าในการดําเนิ นงานได้ จึง
ไม่น่าจะเป็ นผลดีกบั โครงการนัก การคํานวณออกแบบไปก่อนโดยใช้ขอ้ มูลที่มีอยูบ่ า้ งแล้วนั้นไม่น่าจะเกิด
ความผิดพลาดมากนัก แต่หากเกิดความคลาดเคลื่อนไปจากข้อมูลใหม่ที่จะได้รับเพิ่มเติมก็สามารถปรับแก้ไข
ให้สอดคล้องตรงกันได้โดยไม่เกิดความยุง่ ยากอย่างไร ซึ่ งในภาพรวมแล้ว น่าจะมีผลดีมากกว่าผลเสี ย

2.

หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง

หน่ ว ยงานเจ้า ของโครงการ ได้แ ก่ สํา นัก ชลประทาน โครงการชลประทานจั งหวัด หรื อ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เป็ นเจ้าของโครงการหน่วยงานสนับสนุนข้อมูล ได้แก่ สํานักบริ หารโครงการ สํานักสํารวจ
ด้านวิศวกรรมและธรณี วทิ ยา สํานักอุทกวิทยาและบริ หารนํ้า สํานักวิจยั และพัฒนา หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.

กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
-

เทศบัญญัติและพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร ปี พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติวศิ วกรรมควบคุม พ.ศ.2542
มาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
แนวทางและหลักเกณฑ์การออกแบบโครงการชลประทาน
(ตามบัญชี รายชื่อหนังสื อ ที่หน้า 2-25)
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4.

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มออกแบบ สํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปั ตยกรรม

5.

หลักเกณฑ์ ความรู้ ทนี่ ํามาใช้ ดําเนินการ
ความรู ้ดา้ นวิศวกรรมสาขาต่างๆ ดังนี้
-

วิศวกรรมชลประทาน
วิศวกรรมโยธาวิศวกรรมปฐพี
วิศวกรรมโครงสร้าง
วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม และแหล่งนํ้า
ความรู ้ดา้ นการเขียนแบบมาตรฐานกรมชลประทาน
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2.1.7 ตรวจสอบวิเคราะห์ ข้ อมูลขั้นออกแบบรายละเอียด
และกําหนดขอบเขตการสํ ารวจเพิม่ เติม
1.

วัตถุประสงค์ /ลักษณะและขอบเขตงาน

การกําหนดขอบเขตการสํารวจเพิ่มเติม ในขั้นนี้วิศวกรผูอ้ อกแบบจะต้องพิจารณาด้วยความ
ละเอียดรอบคอบว่า มีขอ้ มูลส่ วนใดที่ยงั ไม่เพียงพอหรื อไม่ครบ ซึ่ งจะทําให้เกิดปั ญหาและอุปสรรคกับการ
ออกแบบต่ อไปได้จะต้ องทํา การกํา หนดขอบเขตและปริ ม าณงานการสํา รวจข้ อมูล เหล่ า นั้นเพิ่ ม เติ ม ให้
ครบถ้วน โดยจัดทําคําขอให้สํารวจเพิ่มเติมไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรื อจัดทําข้อมูลนั้นๆ ข้อมูลที่จะ
ขอให้มีการสํารวจเพิม่ เติมส่ วนมาก ได้แก่ ข้อมูลสํารวจสภาพภูมิประเทศบริ เวณหัวงานเขื่อนและตามอาคาร
ประกอบต่างๆ โดยจะเป็ นการสํารวจผังบริ เวณ (Site Plan) รู ปตัดตามยาว (Profile) และรู ปตัดตามขวาง
(Cross Section) หรื ออาจจะมีการขอให้สาํ รวจขอบเขตอ่างเก็บนํ้าเพิ่มเติมด้วยก็ได้ หากตรวจพบว่าข้อมูลเดิม
ไม่ครอบคลุมขอบเขตอ่างเก็บนํ้าทั้งหมด รวมทั้งการสํารวจแนวถนนขอบอ่างเก็บนํ้าหรื อถนนทดแทนนํ้า
ท่วมเพิ่มเติม เป็ นต้น นอกจากนั้นยังมีการขอให้สํารวจสภาพธรณี วิทยาฐานรากตามแนวศูนย์กลางอาคาร
การขอให้มีการสํารวจแหล่งดินและทดสอบคุณสมบัติดิน รวมทั้งวัสดุก่อสร้างเพิม่ เติมอีกด้วยเช่นกัน

2.

หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง

หน่ ว ยงานเจ้า ของโครงการ ได้แ ก่ สํา นัก ชลประทาน โครงการชลประทานจั งหวัด หรื อ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เป็ นเจ้าของโครงการหน่วยงานสนับสนุนข้อมูล ได้แก่ สํานักบริ หารโครงการ สํานักสํารวจ
ด้านวิศวกรรมและธรณี วทิ ยา สํานักอุทกวิทยาและบริ หารนํ้า สํานักวิจยั และพัฒนา หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.

กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
-

4.

เทศบัญญัติและพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร ปี พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติวศิ วกรรมควบคุม พ.ศ.2542
มาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
แนวทางและหลักเกณฑ์การออกแบบโครงการชลประทาน
(ตามบัญชี รายชื่อหนังสื อ ที่หน้า 2-25)

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มออกแบบ สํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปั ตยกรรม
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คู่มือวิธีการปฏิบตั งิ านกระบวนการพัฒนาแหล่งนํ้า

กระบวนงานออกแบบโครงการชลประทาน

5.

หลักเกณฑ์ ความรู้ ทนี่ ํามาใช้ ดําเนินการ
ความรู ้ดา้ นวิศวกรรมสาขาต่างๆ ดังนี้
-

วิศวกรรมชลประทาน
วิศวกรรมโยธาวิศวกรรมปฐพี
วิศวกรรมโครงสร้าง
วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม และแหล่งนํ้า
ความรู ้ดา้ นการเขียนแบบมาตรฐานกรมชลประทาน
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คู่มือวิธีการปฏิบตั งิ านกระบวนการพัฒนาแหล่งนํ้า

กระบวนงานออกแบบโครงการชลประทาน

2.1.8 การออกแบบคํานวณและจัดทําแบบร่ าง
1.

วัตถุประสงค์ /ลักษณะและขอบเขตงาน

การจัดทําแบบแปลนฉบับร่ าง เมื่อได้จดั ทํารายการคํานวณตามที่กล่าวไว้แล้ว จะทําให้ทราบ
ขนาดและรายละเอียดต่างๆ ของอาคารเพียงพอทีจ่ ะนําไปจัดทําแบบแปลนได้เป็ นอย่างดี ซึ่ งแบบแปลนใน
ขั้นนี้ จะถือว่าเป็ นแบบแปลนฉบับร่ าง โดยจะมีรายละเอียดต่างๆ ครบถ้วนตามหลักวิศวกรรมและหลักการ
เขียนแบบทุกประการ หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่ง หากข้อมูลไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก ก็สามารถนําแบบแปลนฉบับ
ร่ างชุดนี้ไปใช้ในการก่อสร้างได้เลย ซึ่ งถือได้วา่ เป็ นระดับความละเอียดถูกต้องขั้นสุ ดท้ายของการจัดทําแบบ
แปลนในขั้นนี้ วิศวกรผูอ้ อกแบบจะต้องจัดทําแบบแปลนฉบับร่ างนี้ ด้วยความละเอียดรอบคอบชัดเจนและ
ถู ก ต้อ ง เป็ นไปตามรายการคํา นวณที ่จ ั ดทํา ไว้พ ร้ อ มจะนํา ไปใช้เ พื ่อ การก่ อ สร้ า งได้ท ัน ที โดยจะต้อ ง
ตรวจสอบความเรี ยบร้อย ก่อนจัดส่ งให้ผตู้ รวจแบบพิจารณา หากมีขอ้ สงสัยหรื อปั ญหาในระหว่างการจัดทํา
แบบแปลนจะต้องปรึ กษาหารื อ ขอความเห็นและคําชี้แนะ จากผูต้ รวจแบบหรื อหัวหน้าฝ่ ายทันที ทั้งนี้เพื่อให้
การจัดทําแบบแปลนสําเร็ จเรี ยบร้ อยโดยรวดเร็ ว การทีว่ ิศวกรผูอ้ อกแบบจัดทําเฉพาะแบบรู ปโดยไม่แสดง
รายละเอียดให้ครบถ้วน แล้วจัดส่ งให้ผตู ้ รวจแบบพิจารณาถือได้วา่ เป็ นการไม่รับผิดชอบในการทํางานเพราะ
การกระทําดังกล่าวถือว่าเป็ นการผลักภาระให้ผตู ้ รวจแบบโดยไม่ถูกต้อง ซึ่ งหากผูป้ ฏิบตั ิงานทุกคนทํางานใน
ลัก ษณะนี้ จะทํา ให้ก ารจัดทํา และพิ จารณาตรวจแบบเกิ ดความล่ า ช้า ขึ้ นอย่า งมาก การจัดทํา แบบแปลน
นอกจากจะต้องให้มีความถูกต้องตามหลักวิศวกรรมแล้วยังจะต้องให้มีความถูกต้องเป็ นระเบี ยบเรี ยบร้อย
ตามมาตรฐาน การเขียนแบบของสํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปั ตยกรรมอีกด้วย

2.

หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ได้แก่ สํานักชลประทาน โครงการชลประทานจังหวัด หรื อหน่วยงาน
อื่นๆ ที่เป็ นเจ้าของโครงการหน่ วยงานสนับสนุ นข้อมู ล ได้แก่ สํานักบริ หารโครงการ สํานักสํารวจด้าน
วิศวกรรมและธรณี วทิ ยา สํานักอุทกวิทยาและบริ หารนํ้า สํานักวิจยั และพัฒนา หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.

กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
-

เทศบัญญัติและพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร ปี พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติวศิ วกรรมควบคุม พ.ศ.2542
มาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
แนวทางและหลักเกณฑ์การออกแบบโครงการชลประทาน
(ตามบัญชี รายชื่อหนังสื อ ที่หน้า 2-25)
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คู่มือวิธีการปฏิบตั งิ านกระบวนการพัฒนาแหล่งนํ้า

กระบวนงานออกแบบโครงการชลประทาน

4.

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มออกแบบ สํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปั ตยกรรม

5.

หลักเกณฑ์ ความรู้ ทนี่ ํามาใช้ ดําเนินการ
ความรู ้ดา้ นวิศวกรรมสาขาต่างๆ ดังนี้
-

วิศวกรรมชลประทาน
วิศวกรรมโยธาวิศวกรรมปฐพี
วิศวกรรมโครงสร้าง
วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม และแหล่งนํ้า
ความรู ้ดา้ นการเขียนแบบมาตรฐานกรมชลประทาน
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คู่มือวิธีการปฏิบตั งิ านกระบวนการพัฒนาแหล่งนํ้า

กระบวนงานออกแบบโครงการชลประทาน

2.1.9 พิจารณาข้ อมูลออกแบบขั้นสุ ดท้ าย
1.

วัตถุประสงค์ /ลักษณะและขอบเขตงาน

การพิจารณาข้อมูลการออกแบบขั้นสุ ดท้าย ในระหว่างการจัดทําแบบแปลนฉบับร่ างหรื อหาก
ได้จดั ทําเสร็ จเรี ยบร้ อยไปแล้ว วิศวกรผูอ้ อกแบบจะต้องทําการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลที่ได้รับเพิ่มเติมรวมทั้งพิจารณาตรวจสอบว่ามีความแตกต่างไปจากข้อมูลที่มีอยูเ่ ดิมหรื อไม่แล้วจึง
ทําการสรุ ปข้อมูลที่ใช้ในการคํานวณออกแบบทั้งหมดหากข้อมูลมีความแตกต่างๆกันมากจะต้องรายงานให้
ผูต้ รวจแบบหรื อหัวหน้าฝ่ ายทราบและพิจารณา ซึ่ งโดยทัว่ ไปจะต้องทําการแก้ไขปรับปรุ งแบบแปลนฉบับ
ร่ างให้ถูกต้อง สอดคล้องกับข้อมูลใหม่ที่ได้รับเพิม่ เติม

2.

หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ได้แก่ สํานักชลประทาน โครงการชลประทานจังหวัด หรื อหน่วยงาน
อื่นๆ ที่เป็ นเจ้าของโครงการหน่ วยงานสนับสนุ นข้อมู ล ได้แก่ สํานักบริ หารโครงการ สํานักสํารวจด้าน
วิศวกรรมและธรณี วทิ ยา สํานักอุทกวิทยาและบริ หารนํ้า สํานักวิจยั และพัฒนา หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.

กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
-

4.

เทศบัญญัติและพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร ปี พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติวศิ วกรรมควบคุม พ.ศ.2542
มาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
แนวทางและหลักเกณฑ์การออกแบบโครงการชลประทาน
(ตามบัญชี รายชื่อหนังสื อ ที่หน้า 2-25)

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มออกแบบ สํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปั ตยกรรม

5.

หลักเกณฑ์ ความรู้ ทนี่ ํามาใช้ ดําเนินการ

ความรู ้ ด้านวิศวกรรมสาขาต่ างๆ ดังนี้ วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมโยธาวิศวกรรมปฐพี
วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม และแหล่งนํ้า ความรู ้ดา้ นการเขียนแบบมาตรฐานกรมชลประทาน
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คู่มือวิธีการปฏิบตั งิ านกระบวนการพัฒนาแหล่งนํ้า

กระบวนงานออกแบบโครงการชลประทาน

2.1.10 จัดทําแบบฉบับสมบูรณ์ ตรวจแบบ และเสนอแบบ
1.

วัตถุประสงค์ /ลักษณะและขอบเขตงาน

การตรวจแบบและเสนอแบบ ผูต้ รวจแบบจะทําการตรวจพิจารณาความถูกต้อง ความเหมาะสม
และความเรี ยบร้อยให้เป็ นไปตามหลักวิศวกรรมเพื่อให้นาํ ไปใช้ในการก่อสร้างได้โดยไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้ น
รวมทั้ง จะต้ อ งให้ แ บบแปลนเป็ นไปตามมาตรฐานการเขี ย นแบบที ่สํ า นั ก ออกแบบวิ ศ วกรรมและ
สถาปั ตยกรรมกําหนดไว้ดว้ ยเช่นเดียวกัน หากพบข้อบกพร่ องผูต้ รวจแบบจะจัดส่ งแบบแปลนพร้อมอธิ บาย
รายละเอี ย ดการพิ จารณาให้วิศ วกรผูอ้ อกแบบนํ ากลั บไปแก้ไ ขเพิ่ม เติ ม ให้ถู ก ต้ อง แล้วจึ ง ส่ ง กลั บมาให้
พิจารณาใหม่อีกครั้งหนึ่ง หากถูกต้องแล้ว หัวหน้าฝ่ ายจะตรวจพิจารณาความเหมาะสมและความเรี ยบร้อย
โดยทัว่ ไปอีกครั้งก่อนจัดส่ งไปขอความเห็นชอบจากสํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปั ตยกรรม โดยก่อน
จัดส่ งแบบแปลนในขั้นต่อไป ผูป้ ฏิบตั ิงานทุกคนจะต้องลงนามรับรองในช่อง กรอบชื่อแบบให้ครบถ้วน

2.

หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ได้แก่ สํานักชลประทาน โครงการชลประทานจังหวัด หรื อหน่วยงาน
อื่นๆ ที่เป็ นเจ้าของโครงการหน่ วยงานสนับสนุ นข้อมู ล ได้แก่ สํานักบริ หารโครงการ สํานักสํารวจด้าน
วิศวกรรมและธรณี วทิ ยา สํานักอุทกวิทยาและบริ หารนํ้า สํานักวิจยั และพัฒนา หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.

กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
-

4.

เทศบัญญัติและพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร ปี พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติวศิ วกรรมควบคุม พ.ศ.2542
มาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
แนวทางและหลักเกณฑ์การออกแบบโครงการชลประทาน
(ตามบัญชี รายชื่อหนังสื อ ที่หน้า 2-25)

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มออกแบบ สํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปั ตยกรรม

5.

หลักเกณฑ์ ความรู้ ทนี่ ํามาใช้ ดําเนินการ

ความรู ้ ด้านวิศวกรรมสาขาต่างๆ ดังนี้ วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมโยธาวิศวกรรมปฐพี
วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม และแหล่งนํ้าความรู ้ดา้ นการเขียนแบบมาตรฐานกรมชลประทาน
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2.1.11 ให้ ความเห็นชอบ และอนุมตั แิ บบต้ นฉบับ
1.

วัตถุประสงค์ /ลักษณะและขอบเขตงาน

การให้ความเห็ นชอบ และการอนุ มตั ิแบบต้นฉบับ เมื่อหัวหน้ากลุ่ มงานออกแบบเขื่อนจัดส่ ง
แบบแปลนที่ได้พิจารณามาแล้วไปให้หวั หน้ากลุ่มออกแบบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม หากแบบแปลนมี
ความเหมาะสมเรี ยบร้ อยดี แล้ว จะถูกจัดส่ งไปที่ผอู้ าํ นวยการสํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปั ตยกรรม
เพื่อลงนามให้ความเห็นชอบ ต่อจากนั้นจึงจัดส่ งแบบแปลนไปให้กรมชลประทานโดยรองอธิ บดีฝ่ายวิชาการ
ปฏิบตั ิราชการแทนอธิ บดีเป็ นผูล้ งนามอนุมตั ิแบบแปลนต่อไป

2.

หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
สํานักออกแบบฯ รองอธิ บดีฝ่ายวิชาการ

3.

กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวทางและหลักเกณฑ์การออกแบบโครงการชลประทาน
(ตามบัญชี รายชื่อหนังสื อ ที่หน้า 2-25)

4.

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มออกแบบ ที่จดั ทําแบบโครงการฯ

5.

หลักเกณฑ์ ความรู้ ทนี่ ํามาใช้ ดําเนินการ
ประสบการณ์ ความรู ้ดา้ นวิศวกรรมสาขาต่างๆ
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2.1.12 การจัดทํารายงานสรุ ปการออกแบบ
1.

วัตถุประสงค์ /ลักษณะและขอบเขตงาน

หลักๆ ดังนี้

การจัดทํารายงานประกอบแบบแปลนเพื่อการก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งนํ้านั้น มีวตั ถุประสงค์
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

เพื่อเป็ นเอกสารข้อมูลแสดงรายละเอียด แนวคิด วิธีการ ในการพิจารณากําหนดและ
รู ปแบบโครงการ
เพื่อเป็ นเอกสารอ้างอิงในการจัดทําแบบแปลน
เพือ่ เป็ นเอกสารยืนยันความถูกต้องและความเหมาะสมในการดําเนินงานของขั้นตอนต่างๆ
เพือ่ เป็ นเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาตรวจสอบสาเหตุที่ทาํ ให้อาคารเกิ ดการ
ชํารุ ดเสี ยหาย หรื อการวิบตั ิ พังทลาย
เพือ่ เป็ นเอกสารประกอบการพิจารณาซ่อมแซมอาคารที่ชาํ รุ ดเสี ยหายหรื อปรับปรุ งอาคาร
ให้มีประสิ ทธิ ภาพดียงิ่ ขึ้น
เพือ่ เป็ นเอกสารประกอบการก่อสร้างและการบํารุ งรักษา ตลอดจนการตรวจสอบความ
มัน่ คงปลอดภัยของตัวเขื่อนและอาคารประกอบ
เพือ่ เป็ นเอกสารเผยแพร่ ลกั ษณะโครงการให้ผสู ้ นใจทัว่ ไปได้รับทราบ
เพื่อฝึ กฝนให้วิศวกรปฏิ บตั ิ ง านเป็ นระบบ และเป็ นขั้นตอนที่มีความถู ก ต้องเหมาะสม
พร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบความถูกต้องต่อไป
เพื่อเป็ นผลงานทางวิช าการของผูจ้ ดั ทํา ต่อไปจัดทํารายงานสรุ ปการออกแบบ วิศวกร
ผูอ้ อกแบบจะต้องจัดทํารายงานสรุ ปการออกแบบโครงการฯ ภายหลังจากที่ได้จดั ส่ งแบบ
แปลนไปให้ผตู ้ รวจแบบพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง ทั้งนี้เพือ่ ใช้เป็ นข้อมูลประกอบ
แบบแปลนและเผยแพร่ ให้ผสู้ นใจทัว่ ไปได้รับทราบ รวมทั้งเพือ่ ใช้เป็ นฐานข้อมูลในการ
จัดทําประชากรเขื่อนในโอกาสต่อไป แบบแปลนที่ได้รับการอนุมตั ิแล้วจะถูกส่ งกลับมา
ที่หน่ วยงานที่จดั ทํา แบบแปลนชุ ดนั้น ซึ่ งจะต้องลงวันที่อนุ มตั ิแบบ ในแบบแปลนทุก
แผ่นก่อนนําไปเก็บไว้ในตูเ้ ก็บแบบ

2. หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
หน่ ว ยงานเจ้า ของโครงการ ได้แ ก่ สํา นัก ชลประทาน โครงการชลประทานจั งหวัด หรื อ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เป็ นเจ้าของโครงการหน่วยงานสนับสนุนข้อมูล ได้แก่ สํานักบริ หารโครงการ สํานักสํารวจ
ด้านวิศวกรรมและธรณี วทิ ยา สํานักอุทกวิทยาและบริ หารนํ้า สํานักวิจยั และพัฒนา หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
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3.

กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวทางและหลักเกณฑ์การออกแบบโครงการชลประทาน
(ตามบัญชีรายชื่อหนังสื อ ที่หน้า 2-25)

4.

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มออกแบบ ที่จดั ทําแบบโครงการฯ

5.

หลักเกณฑ์ ความรู้ ทนี่ ํามาใช้ ดําเนินการ
ความรู ้ดา้ นวิศวกรรมสาขาต่างๆ ดังนี้
-

วิศวกรรมชลประทาน
วิศวกรรมโยธาวิศวกรรมปฐพี
วิศวกรรมโครงสร้าง
วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม และแหล่งนํ้า
ความรู ้ดา้ นการเขียนแบบมาตรฐานกรมชลประทาน
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บัญชีรายชื่อหนังสื อทีด่ ําเนินการโดยคณะกรรมการพิจารณาแบบมาตรฐาน กรมชลประทาน
และได้ เผยแพร่ เรียบร้ อยแล้ว จํานวน 7 รายการ คือ
1. “แนวทางและหลักเกณฑ์การออกแบบเขื่อนเก็บกักนํ้าและอาคารประกอบ”
คณะทํางานจัดทําแบบมาตรฐานเขื่อนเก็บกักนํ้าและอาคารประกอบ, 2545
2. “คู่มือการออกแบบระบบชลประทานในแปลงนา”
คณะทํางานจัดทําแบบมาตรฐานระบบชลประทานในแปลงนา, 2545
3. “คู่มือการใช้แบบมาตรฐานระบบชลประทานในแปลงนา” พร้อมแบบมาตรฐาน
คณะทํางานจัดทําแบบมาตรฐานระบบชลประทานในแปลงนา, 2545
4. “คู่มือมาตรฐานงานสถาปั ตยกรรม”
คณะทํางานจัดทําแบบมาตรฐานงานสถาปั ตยกรรม, 2545
5. “คู่มือการใช้แบบมาตรฐานงานสถาปั ตยกรรม” พร้อมแบบมาตรฐาน
คณะทํางานจัดทําแบบมาตรฐานงานสถาปั ตยกรรม, 2545
6. “การคํานวณออกแบบระบบส่ งนํ้าและระบายนํ้า” พร้อมแบบมาตรฐาน
คณะทํางานจัดทําแบบมาตรฐานระบบส่ งนํ้าและระบายนํ้า, 2547
7. “คู่มือการใช้แบบมาตรฐานระบบส่ งนํ้าและระบายนํ้า”
คณะทํางานจัดทําแบบมาตรฐานระบบส่ งนํ้าและระบายนํ้า, 2547
…………………….

แผ่ น CD ทีด่ าํ เนินการโดยคณะกรรมการพิจารณาแบบมาตรฐาน
และได้ เผยแพร่ เรียบร้ อยแล้ว จํานวน 2 รายการ คือ
1. แผ่น CD บันทึกข้อมูล ชุดที่ 1 (จํานวน 1 แผ่น) , พฤษภาคม 2547
a. คู่มือการออกแบบระบบส่ งนํ้าและระบายนํ้า
b. คู่มือการใช้แบบมาตรฐานระบบส่ งนํ้าและระบายนํ้า
c. แบบมาตรฐานระบบส่ งนํ้าและระบายนํ้า จํานวน 11 แผ่น
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2. แผ่น CD บันทึกข้อมูล ชุดที่ 2 (จํานวน 2แผ่น), มิถุนายน 2548
a. คู่มือการออกแบบระบบชลประทานในแปลงนา
b. คู่มือการใช้แบบมาตรฐานระบบชลประทานในแปลงนา
c. แบบมาตรฐานระบบชลประทานในแปลงนา จํานวน 39 แผ่น (Thai & English Version)
d. แบบมาตรฐานอาคารในระบบส่ งนํ้าและระบายนํ้า จํานวน 16 แผ่น
e. แบบมาตรฐานโครงการชลประทานขนาดเล็กประเภทอ่างเก็บนํ้า จํานวน 40 แผ่น
………………………
หมายเหตุ หน่วยงานที่ได้รับการเผยแพร่
กรมชลประทาน
1. ผูบ้ ริ หารระดับสู ง
2. สํานักชลประทาน 1-16
3. โครงการส่ งนํ้าและบํารุ งรักษา
4. โครงการชลประทานจังหวัด
5. โครงการปฏิบตั ิการคันคูน้ าํ และจัดรู ปที่ดิน
6. สํานัก กอง ในส่ วนกลางที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานอื่น
1. กรมทางหลวง
2. Department of Irrigation (DOI) สาธารณะรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
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2.2 งานกํากับดูแลบริษทั ทีป่ รึกษาสํ ารวจออกแบบ
โดยสํ านักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
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งานกํากับดูแลบริษทั ทีป่ รึกษาสํ ารวจออกแบบ
โดยสํ านักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
ประกอบด้วยกระบวนงานย่อย ดังนี้

o กระบวนงานเตรียมการ
 การจัดทําแผนงานและงบประมาณค่าดําเนินการ
 การเตรี ยมความพร้อม ประกอบด้วย
• ศึกษาข้อมูลรายงานศึกษาความเหมาะสม รายงานผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม (สบก.)
• จัดทําเอกสารประกอบการจ้างฯ และขออนุมตั ิการจ้างฯ

o กระบวนการจัดจ้ าง





การคัดเลือกบริ ษทั ที่ปรึ กษา
การพิจารณาด้านราคา
การรายงานสรุ ปเสนอกรมฯ และสํานักงบประมาณ
การทําสัญญาว่าจ้างบริ ษทั ที่ปรึ กษาฯ

o กระบวนการงานกํากับดูแล






งานมอบหมายขอบเขตความรับผิดชอบ
งานติดตามผล ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
งานเร่ งรัด และปรับปรุ งแผนการปฏิบตั ิงาน
การให้ความเห็นชอบ และการอนุมตั ิแบบต้นฉบับ
ตรวจสอบเอกสารส่ งมอบ ประกอบด้วย
• BOQ พร้อมราคางาน
• รายการคํานวณเพื่อการออกแบบ
• รายละเอียดด้านวิศวกรรม
• รายงานสรุ ปโครงการขั้นออกแบบรายละเอียด
• รายงานปิ ดโครงการ
• CD บันทึกข้อมูล เอกสารทั้งหมด พร้อมแบบรายละเอียด
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2.2 งาน กํากับดูแลบริษัทที่ปรึกษาสํ ารวจออกแบบโดยสํ านักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
2.2.1 จัดทําแผนงานแผนงบประมาณค่าดําเนินการ
2.2.2 การเตรี ยมความพร้อม

2.2.3 การคัดเลือกบริ ษทั ที่ปรึ กษา
2.2.4 การพิจารณาด้านราคา
2.2.5 การรายงานสรุ ปเสนอกรมฯ และสํานักงบประมาณ
2.2.6 การทําสัญญาว่าจ้างบริ ษทั ที่ปรึ กษา

2.2.7 งานมอบหมายขอบเขตความรับผิดชอบ
2.2.8 งานติดตามผล ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
2.2.9 งานเร่ งรัด และปรับปรุ งแผนการปฏิบตั ิงาน
2.2.10 การให้ความเห็นชอบ และการอนุมตั ิแบบต้นฉบับ
2.2.11 ตรวจสอบเอกสารส่งมอบ
ภาพที่ 2.3 งานกํากับดูแลบริษัททีป่ รึกษาสํารวจออกแบบโดยสํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

2-29 คู่มือวิธีการปฏิบตั งิ านกระบวนการพัฒนาแหล่งนํ้า

กระบวนงานออกแบบโครงการชลประทาน

2.2.1 การจัดทําแผนงานและงบประมาณค่ าดําเนินการ
1.

วัตถุประสงค์/ ลักษณะและขอบเขตงาน
เพื่อที่จะได้ทราบจํานวนโครงการที่มีขอ้ มูลพร้อมที่จะดําเนิ นการออกแบบและทราบงบประมาณ
ที่จะดําเนินการจ้างที่ปรึ กษาฯ พร้อมที่จะของบประมาณจากสํานักงบประมาณผ่านกองแผนงาน

2.

หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
สํานักบริ หารโครงการ และกองแผนงาน

3.

กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2541

4.

ขั้นตอนการดําเนินงาน
1.
2.
3.
4.

5.

รวบรวมข้อมูลรายงานศึกษาความเหมาะสม
ศึกษารายละเอียดโครงการ
กําหนดวงเงินงบประมาณ
จัดทําแผนงานและงบประมาณเสนอ ผูอ้ าํ นวยการสํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปั ตยกรรม

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มวิศวกรรม สํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปั ตยกรรม

6.

หลักเกณฑ์ ความรู้ ทนี่ ํามาใช้ ในการดําเนินการ
-

ความรู ้ดา้ นวิศวกรรมโยธา
ความรู ้ดา้ นวิศวกรรมชลประทาน
ความรู ้ดา้ นวิศวกรรมสํารวจ
ความรู ้ดา้ นวิศวกรรมธรณี วทิ ยาและปถพีกลศาสตร์
ความรู ้ดา้ นการคํานวณปริ มาณงานและราคา
2-30 คู่มือวิธีการปฏิบตั งิ านกระบวนการพัฒนาแหล่งนํ้า

กระบวนงานออกแบบโครงการชลประทาน

-

ความรู ้ดา้ นการจัดทําเอกสารประกวดราคา
ความรู ้ดา้ นระเบียบพัสดุ
ความรู ้ดา้ นวิศวกรรมเครื่ องกล
ความรู ้ดา้ นวิศวกรรมไฟฟ้ า
ความรู ้ดา้ นบริ หารงานและการจัดการ
ความรู ้ดา้ นคอมพิวเตอร์

2-31 คู่มือวิธีการปฏิบตั งิ านกระบวนการพัฒนาแหล่งนํ้า

กระบวนงานออกแบบโครงการชลประทาน

2.2.2 การเตรียมความพร้ อม
1.

วัตถุประสงค์ / ลักษณะและขอบเขตงาน
เพื่อเตรี ยมข้อมูลและเอกสารต่างๆสําหรับดําเนินการจ้างที่ปรึ กษาฯ

2.

หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. สํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปั ตยกรรม
2. สํานักบริ หารโครงการ
3. สํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณี วทิ ยา

3.

กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2541

4.

ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. รวบรวมข้อมูล รายงานศึกษาความเหมาะสม รายงานผลกระทบสิ่ งแวดล้อม แผนที่ภูมิ
ประเทศ ผลการเจาะสํารวจดิน ผลการเจาะสํารวจหิ นและข้อมูลด้านอุทกศาสตร์
2. ศึกษารายละเอียดโครงการจากรายงานความเหมาะสม
3. ร่ างรายการรายละเอียดประกอบสัญญาจ้างฯ ( TOR )
4. คณะกรรมการตรวจร่ างรายการรายละเอียดประกอบการจ้างฯ ( TOR )
5. จัดทําเล่มเอกสารรายการรายละเอียดประกอบสัญญาจ้างฯ ( TOR )
6. ทําหนังสื อขออนุมตั ิกรมฯ

5.

ผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจร่ างรายการรายละเอียดประกอบการจ้างฯ ( TOR ) และกลุ่มวิศวกรรม
สํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปั ตยกรรม

2-32 คู่มือวิธีการปฏิบตั งิ านกระบวนการพัฒนาแหล่งนํ้า

กระบวนงานออกแบบโครงการชลประทาน

6.

หลักเกณฑ์ ความรู้ ทนี่ ํามาใช้ ในการดําเนินการ
-

ความรู ้ดา้ นวิศวกรรมโยธา
ความรู ้ดา้ นวิศวกรรมชลประทาน
ความรู ้ดา้ นวิศวกรรมสํารวจ
ความรู ้ดา้ นวิศวกรรมธรณี วทิ ยาและปถพีกลศาสตร์
ความรู ้ดา้ นการคํานวณปริ มาณงานและราคา
ความรู ้ดา้ นการจัดทําเอกสารประกวดราคา
ความรู ้ดา้ นระเบียบพัสดุ
ความรู ้ดา้ นวิศวกรรมเครื่ องกล
ความรู ้ดา้ นวิศวกรรมไฟฟ้ า
ความรู ้ดา้ นบริ หารงานและการจัดการ
ความรู ้ดา้ นคอมพิวเตอร์

2-33 คู่มือวิธีการปฏิบตั งิ านกระบวนการพัฒนาแหล่งนํ้า

กระบวนงานออกแบบโครงการชลประทาน

2.2.3 การคัดเลือกบริษทั ที่ปรึกษา
1.

วัตถุประสงค์ / ลักษณะและขอบเขตงาน
เพือ่ ให้ได้บริ ษทั ที่ปรึ กษาที่มีความรู ้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบเฉพาะทาง

2.

หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง

สํานักบริ หารโครงการ สํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณี วทิ ยา สํานักชลประทานที่อยูใ่ นเขต
พื้นที่ท่ีจะดําเนิ นการออกแบบ กองแผนงานและกองพัสดุ

3.

กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4.

ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. ขอรายชื ่อ บริ ษ ัท ที ่ป รึ ก ษาในสาขาวิ ช าชี พ ที ่ต้อ งการจากสํ า นัก บริ ห ารหนี้ สาธารณะ
กระทรวงการคลัง
2. ขออนุ มตั ิดาํ เนิ นการจ้างที่ปรึ กษาฯ พร้อมขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนิ นการจ้างที่
ปรึ กษาฯ และคณะกรรมการกํากับดูแลงานจ้างที่ปรึ กษาฯ
3. ขออนุมตั ิรายการรายละเอียดประกอบสัญญาจ้างฯ (TOR)
4. ขออนุมตั ิรายชื่อบริ ษทั ที่ปรึ กษา ที่ได้จากสํานักบริ หารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
5. ส่ ง หนังสื อเชิ ญชวนบริ ษ ทั ที ่ป รึ ก ษาให้ส่ ง ข้ อมูล ให้คณะกรรมการดํา เนิ นการจ้ างฯ เพื อ่
คัดเลือกให้เหลือน้อยราย (SHORT LIST)
6. บริ ษทั ที่ปรึ กษาส่ งข้อมูลให้คณะกรรมการดําเนินการจ้างฯ
7. คณะกรรมการดําเนิ นการจ้างฯ พิจารณาตัดสิ นคัดเลือกบริ ษทั ที่ปรึ กษาที่ผา่ นเกณฑ์การให้
คะแนนเพื่อคัดเลื อกคัดเลือกให้เหลื อน้อยราย (SHORT LIST) ส่ งข้อมูลด้านเทคนิ ค
(PROPOSAL)และราคางาน บริ ษทั ที่ปรึ กษาส่ งข้อมูลด้านเทคนิค (PROPOSAL) และราคา
งานให้ ค ณะกรรมการดํ าเนิ นการจ้า งฯ คณะกรรมการดํ าเนิ นการจ้า งฯพิจ ารณาตัด สิ น
คัดเลื อกบริ ษทั ที่ปรึ กษาที่ส่งข้อมูลด้านเทคนิ ค (PROPOSAL)และราคางาน คัดเลื อกไว้ไม่
เกิน 6 รายโดยเรี ยงลําดับจากลําดับที่ 1-6 และเปิ ดซองข้อเสนอด้านราคาของบริ ษทั ที่ปรึ กษา
ที่ผา่ นเกณฑ์ลาํ ดับที่ 1 ก่อน
2-34 คู่มือวิธีการปฏิบตั งิ านกระบวนการพัฒนาแหล่งนํ้า

กระบวนงานออกแบบโครงการชลประทาน

5.

ผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมการดําเนิ นการจ้างที่ปรึ กษาฯ และกลุ่มวิศวกรรม สํานักออกแบบวิศวกรรมและ
สถาปั ตยกรรม

6. หลักเกณฑ์ ความรู้ ท่นี ํามาใช้ ในการดําเนินการ
-

ความรู ้ดา้ นวิศวกรรมโยธา
ความรู ้ดา้ นวิศวกรรมชลประทาน
ความรู ้ดา้ นวิศวกรรมสํารวจ
ความรู ้ดา้ นวิศวกรรมธรณี วทิ ยาและปถพีกลศาสตร์
ความรู ้ดา้ นการคํานวณปริ มาณงานและราคา
ความรู ้ดา้ นการจัดทําเอกสารประกวดราคา
ความรู ้ดา้ นระเบียบพัสดุ
ความรู ้ดา้ นวิศวกรรมเครื่ องกล
ความรู ้ดา้ นวิศวกรรมไฟฟ้ า
ความรู ้ดา้ นบริ หารงานและการจัดการ
ความรู ้ดา้ นคอมพิวเตอร์

2-35 คู่มือวิธีการปฏิบตั งิ านกระบวนการพัฒนาแหล่งนํ้า

กระบวนงานออกแบบโครงการชลประทาน

2.2.4 การพิจารณาด้ านราคา
1.

วัตถุประสงค์ / ลักษณะและขอบเขตงาน
เพือ่ ให้ได้บริ ษทั ที่ปรึ กษาที่มีความรู ้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบเฉพาะทาง

2.

หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง

สํานักบริ หารโครงการ สํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณี วทิ ยา สํานักชลประทานที่อยูใ่ นเขต
พื้นที่ที่จะดําเนิ นการออกแบบ กองแผนงานและกองพัสดุ

3.

กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4.

ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. คณะกรรมการดําเนินการจ้างฯเปิ ดซองข้อเสนอด้านราคางานของบริ ษทั ที่ปรึ กษาที่ได้ลาํ ดับที่ 1
2. คณะกรรมการดําเนินการจ้างฯพิจารณาต่อรองราคางาน เพือ่ ให้ได้ราคางานที่เหมาะสมกับ
ปริ มาณงานและไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ งั ไว้
3. บริ ษทั ที่ปรึ กษาทําหนังสื อสนองรับราคางานส่ งให้คณะกรรมการดําเนิ นการจ้างฯ

5.

ผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมการดําเนิ นการจ้างที่ปรึ กษาฯ และกลุ่มวิศวกรรม สํานักออกแบบวิศวกรรมและ
สถาปั ตยกรรม

6.

หลักเกณฑ์ ความรู้ ทนี่ ํามาใช้ ในการดําเนินการ
-

ความรู ้ดา้ นวิศวกรรมโยธา
ความรู ้ดา้ นวิศวกรรมชลประทาน
ความรู ้ดา้ นวิศวกรรมสํารวจ
ความรู ้ดา้ นวิศวกรรมธรณี วทิ ยาและปถพีกลศาสตร์
2-36 คู่มือวิธีการปฏิบตั งิ านกระบวนการพัฒนาแหล่งนํ้า

กระบวนงานออกแบบโครงการชลประทาน

-

ความรู ้ดา้ นการคํานวณปริ มาณงานและราคา
ความรู ้ดา้ นการจัดทําเอกสารประกวดราคา
ความรู ้ดา้ นระเบียบพัสดุ
ความรู ้ดา้ นวิศวกรรมเครื่ องกล
ความรู ้ดา้ นวิศวกรรมไฟฟ้ า
ความรู ้ดา้ นบริ หารงานและการจัดการ
ความรู ้ดา้ นคอมพิวเตอร์

2-37 คู่มือวิธีการปฏิบตั งิ านกระบวนการพัฒนาแหล่งนํ้า

กระบวนงานออกแบบโครงการชลประทาน

2.2.5 การรายงานสรุ ปเสนอกรมฯและสํ านักงบประมาณ
1.

วัตถุประสงค์ / ลักษณะและขอบเขตงาน

ทําหนังสื อสรุ ปเสนอกรมฯ เพื่อขออนุ มตั ิผลดําเนินการจ้างและให้ความเห็ นชอบต่อบุคคลากร
หลักและเสนอสํานักงบประมาณเพือ่ ให้ความให้ความเห็นชอบราคางาน ( ถ้าวงเงินเกิ น 50 ล้านบาท ต้อง
เสนอปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขออนุมตั ิรับราคางาน )

2.

หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
สํานักงบประมาณ และ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3.

กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4.

ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. รวบรวมเอกสารในการดําเนินการจ้างฯ
2. สรุ ปทําตารางเปรี ยบเทียบราคางานที่บริ ษทั ที่ปรึ กษาเสนอครั้งแรกกับราคางานที่บริ ษทั ที่
ปรึ กษาสนองรับราคางาน
3. ทําหนังสื อเสนอกรมฯเพือ่ ขออนุมตั ิผลดําเนินการจ้างฯ และเสนอสํานักงบประมาณเพือ่ ให้
ความเห็นชอบราคางาน

5.

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการดําเนิ นการจ้างที่ปรึ กษาฯ และกลุ่มวิศวกรรม

6.

หลักเกณฑ์ ความรู้ ทนี่ ํามาใช้ ในการดําเนินการ
- ความรู ้ดา้ นงานสารบรรณ
- ความรู ้ดา้ นคอมพิวเตอร์
- ความรู ้ดา้ นระเบียบพัสดุ

2-38 คู่มือวิธีการปฏิบตั งิ านกระบวนการพัฒนาแหล่งนํ้า

กระบวนงานออกแบบโครงการชลประทาน

2.2.6 การทําสั ญญาจ้ างกับบริษทั ที่ปรึกษา
1.

วัตถุประสงค์ / ลักษณะและขอบเขตงาน
เพือ่ เป็ นข้อตกลงและข้อผูกพันระหว่างกรมฯและบริ ษทั ที่ปรึ กษา

2.

หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
กองพัสดุ

3.

กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4.

ขั้นตอนการดําเนินงาน

บริ ษทั ที่ปรึ กษาส่ งแผนงานการดําเนิ นการจ้างและแผนงานการเบิกจ่ายเงินพร้อมร่ างสัญญาส่ ง
ให้คณะกรรมการดําเนิ นการจ้างฯและกองพัสดุ พิจารณาตรวจสอบเมื่อตรวจสอบร่ างสัญญาแล้วไม่มีการ
แก้ไขกองพัสดุจะนัดวัน และเวลาให้ผมู ้ ีอาํ นาจเต็มของบริ ษทั ที่ปรึ กษามาลงนามในสัญญา

5.

ผู้รับผิดชอบ
- คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึ กษาฯ
- กลุ่มวิศวกรรม สํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปั ตยกรรม
- กองพัสดุ

6.

หลักเกณฑ์ ความรู้ ทนี่ ํามาใช้ ในการดําเนินการ
- ความรู ้ดา้ นงานสารบรรณ
- ความรู ้ดา้ นคอมพิวเตอร์
- ความรู ้ ระเบี ยบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2-39 คู่มือวิธีการปฏิบตั งิ านกระบวนการพัฒนาแหล่งนํ้า

กระบวนงานออกแบบโครงการชลประทาน

2.2.7 งานมอบหมายขอบเขตความรับผิดชอบ
1.

วัตถุประสงค์ / ลักษณะและขอบเขตงาน

เพื่อให้กรรมการกํากับดูแลงานจ้างที่ปรึ กษาฯรับผิดชอบงานตามความเชี่ยวชาญงานแต่ละสาขา
เช่นงานออกแบบเขื่อน งานออกแบบระบบชลประทาน งานออกแบบเครื่ องกว้านและบานระบายฯ เป็ นต้น

2.

หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง

สํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณี วทิ ยา สํานักชลประทานที่อยูใ่ นพื้นที่ที่จะดําเนินการ
ออกแบบ กองพัสดุ

3.

กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2541

4.

ผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมการกํากับดูแลการจ้างที่ปรึ กษาฯ และกลุ่มวิศวกรรม สํานักออกแบบวิศวกรรมและ
สถาปั ตยกรรม

5.

หลักเกณฑ์ ความรู้ ทนี่ ํามาใช้ ในการดําเนินการ
-

ความรู ้ดา้ นวิศวกรรมโยธา
ความรู ้ดา้ นวิศวกรรมชลประทาน
ความรู ้ดา้ นวิศวกรรมสํารวจ
ความรู ้ดา้ นวิศวกรรมธรณี วทิ ยาและปถพีกลศาสตร์
ความรู ้ดา้ นการคํานวณปริ มาณงานและราคา
ความรู ้ดา้ นการจัดทําเอกสารประกวดราคา
ความรู ้ดา้ นระเบียบพัสดุ
ความรู ้ดา้ นวิศวกรรมเครื่ องกล
ความรู ้ดา้ นวิศวกรรมไฟฟ้ า
ความรู ้ดา้ นบริ หารงานและการจัดการ
ความรู ้ดา้ นคอมพิวเตอร์
2-40 คู่มือวิธีการปฏิบตั งิ านกระบวนการพัฒนาแหล่งนํ้า

กระบวนงานออกแบบโครงการชลประทาน

2.2.8 งานติดตามผล ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
1.

วัตถุประสงค์ / ลักษณะและขอบเขตงาน
ติดตามการตรวจสอบการทํางานของบริ ษทั ที่ปรึ กษาให้ได้ตามมาตรฐานและข้อกําหนดในสัญญา

2.

หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง

ออกแบบ

3.

สํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณี วิทยา และ สํานักชลประทานที่อยูใ่ นพื้นที่ที่จะดําเนิ นการ

กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2541

4.

ผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมการกํากับดูแลการจ้างที่ปรึ กษาฯ และกลุ่มวิศวกรรม สํานักออกแบบวิศวกรรมและ
สถาปั ตยกรรม

5.

หลักเกณฑ์ ความรู้ ทนี่ ํามาใช้ ในการดําเนินการ
-

ความรู ้ดา้ นวิศวกรรมโยธา
ความรู ้ดา้ นวิศวกรรมชลประทาน
ความรู ้ดา้ นวิศวกรรมสํารวจ
ความรู ้ดา้ นวิศวกรรมธรณี วทิ ยาและปถพีกลศาสตร์
ความรู ้ดา้ นการคํานวณปริ มาณงานและราคา
ความรู ้ดา้ นการจัดทําเอกสารประกวดราคา
ความรู ้ดา้ นระเบียบพัสดุ
ความรู ้ดา้ นวิศวกรรมเครื่ องกล
ความรู ้ดา้ นวิศวกรรมไฟฟ้ า
ความรู ้ดา้ นบริ หารงานและการจัดการ
ความรู ้ดา้ นคอมพิวเตอร์

2-41 คู่มือวิธีการปฏิบตั งิ านกระบวนการพัฒนาแหล่งนํ้า

กระบวนงานออกแบบโครงการชลประทาน

2.2.9 งานเร่ งรัดและปรับปรุ งแผนปฏิบตั งิ าน
1.

วัตถุประสงค์ / ลักษณะและขอบเขตงาน
เพื่อติดตามการเร่ งรัดการทํางานให้เป็ นไปตามแผนการทํางานและที่กาํ หนดในสัญญา

2.

หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง

ออกแบบ

3.

สํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณี วิทยา และสํานักชลประทานที่อยูใ่ นพื้นที่ที่จะดําเนิ นการ

กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2541

4.

ผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมการกํากับดูแลการจ้างที่ปรึ กษาฯ และกลุ่มวิศวกรรม สํานักออกแบบวิศวกรรมและ
สถาปั ตยกรรม

5.

หลักเกณฑ์ ความรู้ ทนี่ ํามาใช้ ในการดําเนินการ
-

ความรู ้ดา้ นวิศวกรรมโยธา
ความรู ้ดา้ นวิศวกรรมชลประทาน
ความรู ้ดา้ นวิศวกรรมสํารวจ
ความรู ้ดา้ นวิศวกรรมธรณี วทิ ยาและปถพีกลศาสตร์
ความรู ้ดา้ นการคํานวณปริ มาณงานและราคา
ความรู ้ดา้ นการจัดทําเอกสารประกวดราคา
ความรู ้ดา้ นระเบียบพัสดุ
ความรู ้ดา้ นวิศวกรรมเครื่ องกล
ความรู ้ดา้ นวิศวกรรมไฟฟ้ า
ความรู ้ดา้ นบริ หารงานและการจัดการ
ความรู ้ดา้ นคอมพิวเตอร์

2-42 คู่มือวิธีการปฏิบตั งิ านกระบวนการพัฒนาแหล่งนํ้า

กระบวนงานออกแบบโครงการชลประทาน

2.2.10 การให้ ความเห็นชอบและการอนุมัตแิ บบต้ นฉบับ
1.

วัตถุประสงค์ / ลักษณะและขอบเขตงาน
เพื่อเป็ นการตรวจรับงานให้กบั บริ ษทั ที่ปรึ กษาที่กาํ หนดไว้ในสัญญา

2.

หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
สํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณี วทิ ยา สํานักชลประทานที่อยูใ่ นพื้นที่ท่ีจะดําเนินการออกแบบ

3.

กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
-

4.

ผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมการกํากับดูแลการจ้างที่ปรึ กษาฯ และ ผูอ้ าํ นวยการสํานักออกแบบวิศวกรรมและ
สถาปั ตยกรรม

5.

หลักเกณฑ์ ความรู้ ทนี่ ํามาใช้ ในการดําเนินการ
-

ความรู ้ดา้ นวิศวกรรมโยธา
ความรู ้ดา้ นวิศวกรรมชลประทาน
ความรู ้ดา้ นวิศวกรรมสํารวจ
ความรู ้ดา้ นวิศวกรรมธรณี วทิ ยาและปถพีกลศาสตร์
ความรู ้ดา้ นการคํานวณปริ มาณงานและราคา
ความรู ้ดา้ นการจัดทําเอกสารประกวดราคา
ความรู ้ดา้ นระเบียบพัสดุ
ความรู ้ดา้ นวิศวกรรมเครื่ องกล
ความรู ้ดา้ นวิศวกรรมไฟฟ้ า
ความรู ้ดา้ นบริ หารงานและการจัดการ
ความรู ้ดา้ นคอมพิวเตอร์

2-43 คู่มือวิธีการปฏิบตั งิ านกระบวนการพัฒนาแหล่งนํ้า

กระบวนงานออกแบบโครงการชลประทาน

2.2.11 ตรวจสอบเอกสารส่ งมอบ
1.

วัตถุประสงค์ / ลักษณะและขอบเขตงาน

เพื่อเป็ นการตรวจรับงานให้กบั บริ ษทั ที่ปรึ กษาที่กาํ หนดในสัญญา ซึ่ งจะประกอบไปด้วย BOQ
พร้อมราคางาน รายการคํานวณเพือ่ การออกแบบ รายละเอียดด้านวิศวกรรม รายงานสรุ ปโครงการขั้น
ออกแบบรายละเอียด รายงานปิ ดโครงการ และ CD บันทึกข้อมูลเอกสารทั้งหมด พร้อมแบบรายละเอียด

2.

หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
สํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณี วทิ ยา สํานักชลประทานที่อยูใ่ นพื้นที่ท่ีจะดําเนินการออกแบบ

3.

กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
-

4.

ผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมการกํากับดูแลการจ้างที่ปรึ กษาฯ และผูอ้ าํ นวยการสํานักออกแบบวิศวกรรมและ
สถาปั ตยกรรม

5.

หลักเกณฑ์ ความรู้ ทนี่ ํามาใช้ ในการดําเนินการ
-

ความรู ้ดา้ นวิศวกรรมโยธา
ความรู ้ดา้ นวิศวกรรมชลประทาน
ความรู ้ดา้ นวิศวกรรมสํารวจ
ความรู ้ดา้ นวิศวกรรมธรณี วทิ ยาและปถพีกลศาสตร์
ความรู ้ดา้ นการคํานวณปริ มาณงานและราคา
ความรู ้ดา้ นการจัดทําเอกสารประกวดราคา
ความรู ้ดา้ นระเบียบพัสดุ
ความรู ้ดา้ นวิศวกรรมเครื่ องกล
ความรู ้ดา้ นวิศวกรรมไฟฟ้ า
ความรู ้ดา้ นบริ หารงานและการจัดการ
ความรู ้ดา้ นคอมพิวเตอร์
2-44 คู่มือวิธีการปฏิบตั งิ านกระบวนการพัฒนาแหล่งนํ้า

กระบวนงานที่ 3
กระบวนงานก่ อสร้ างโครงการชลประทาน

3-1

คู่มือวิธีการปฏิบตั งิ านกระบวนการพัฒนาแหล่งนํ้า

3-2

คู่มือวิธีการปฏิบตั งิ านกระบวนการพัฒนาแหล่งนํ้า

ภาพที่ 3.1 กระบวนงานที่ 3 : งานก่อสร้ างโครงการชลประทาน

กระบวนงานก่อสร้างโครงการชลประทาน

คู่มือวิธีการปฏิบตั งิ านกระบวนการพัฒนาแหล่งนํ้า

กระบวนงานก่อสร้างโครงการชลประทาน

คู่มือวิธีการปฏิบตั งิ านกระบวนการพัฒนาแหล่งนํ้า

กระบวนงานก่อสร้างโครงการชลประทาน

คู่มือวิธีการปฏิบตั งิ านกระบวนการพัฒนาแหล่งนํ้า

กระบวนงานก่อสร้างโครงการชลประทาน

คู่มือวิธีการปฏิบตั งิ านกระบวนการพัฒนาแหล่งนํ้า

กระบวนงานก่อสร้างโครงการชลประทาน

คู่มือวิธีการปฏิบตั งิ านกระบวนการพัฒนาแหล่งนํ้า
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3.1 การขออนุมัตเิ ปิ ดโครงการ
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การขออนุมัตเิ ปิ ดโครงการ
โครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลางของกรมชลประทาน ก่อนที่จะเริ่ มดําเนินการ
ก่อสร้างได้น้ นั จะต้องเสนอเรื่ องต่อผูม้ ีอาํ นาจเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิเปิ ดโครงการชลประทานนั้นก่อน โดย
โครงการชลประทานขนาดใหญ่จะต้องเสนอคณะรัฐมนตรี เป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิ ขณะที่โครงการชลประทาน
ขนาดกลางจะต้องเสนออธิ บ ดี ก รมชลประทานเป็ นผูพ้ ิจ ารณาอนุ ม ตั ิ ซึ่ งการขออนุ ม ตั ิ เ ปิ ดโครงการทั้ง
โครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลาง สรุ ปรายละเอียดได้ดงั นี้

1.

การขออนุมตั ิเปิ ดโครงการชลประทานขนาดใหญ่
1.1 วัตถุประสงค์

มีวตั ถุประสงค์เพื่อเสนอเรื่ องต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิให้เริ่ มดําเนิ นการโครงการ
ชลประทานขนาดใหญ่ กรอบระยะเวลาดําเนินการโครงการ และกรอบวงเงินงบประมาณโครงการ รวมทั้ง
แหล่งที่มาของเงินงบประมาณ
1.2 ลักษณะและขอบเขตของงาน
ลักษณะและขอบเขตของานการขออนุมตั ิเปิ ดโครงการขนาดใหญ่ ประกอบด้วย
1. จัดทําร่ างบันทึกและร่ างหนังสื อ เสนอคณะรัฐมนตรี เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิเปิ ดโครงการ เป็ น
ตามลําดับชั้นจากหน่วยงานผูร้ ับผิดชอบ ดังนี้
-

บันทึกเรี ยนอธิ บดีกรมชลประทาน
บันทึกเรี ยนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
บันทึกเรี ยนรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หนังสื อเรี ยนเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรี ต่อไป

2. จัดทําเล่ มสรุ ปรายละเอี ยดของโครงการ เพื่อเป็ นเอกสารประกอบการการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. จัดเตรี ยมข้อมูลเพิ่มเติมให้ผบู้ ริ หารกรมฯเพื่อชี้ แจงต่อคณะกรรมการกลัน่ กรองเรื่ องเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรี และหน่วยงานอื่นที่เลขาธิ การคณะรัฐมนตรี แจ้งขอความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา
อนุมตั ิเปิ ดโครงการ
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1.3 หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบโดยตรง
สํานักโครงการขนาดใหญ่ หรื อ หน่วยงานที่กรมฯ มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
หน่ วยงานสนับสนุนภายในกรม ประกอบด้วย
-

กองแผนงาน
สํานักบริ หารโครงการ
กองกฎหมายและที่ดิน
สํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณี วทิ ยา

หน่ วยงานภายนอกกรม ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิ นการโครงการ ซึ่ งเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี
จะเสนอแจ้งขอความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมตั ิเปิ ดโครงการของคณะรัฐมนตรี อาทิเช่น
-

กระทรวงการคลัง
สํานักงบประมาณ
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กระทรวงคมนาคม (กรณี งานก่อสร้างตัดผ่านพื้นที่ถนนหรื อทางหลวง)
กระทรวงสาธารณสุ ข (กรณี พิจารณาผลกระทบด้านสุ ขภาพอนามัยต่อประชาชนในพื้นที่
โครงการ
- กรมศิลปากร (กรณี พ้ืนที่ก่อสร้างอยูใ่ นเขตอารยะธรรมโบราณ)
- หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรื อได้รับผลกระทบจากการดําเนินการโครงการ

1.4 กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
- มติคณะรัฐมนตรี ต่างๆที่ผา่ นมาซึ่ งเกี่ยวข้องกับโครงการ
1.5 ขั้นตอนในการดําเนินการ ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ดังนี้
1. รัฐบาล/กระทรวงฯมีนโยบายให้เริ่ มดําเนิ นการการก่อสร้างโครงการ หรื อโครงการได้รับ
บรรจุอยูใ่ นแผนงานของกรมชลประทาน
2. ตรวจสอบความพร้อมของโครงการ
-

ความพร้อมด้านรายงานการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
ความพร้อมด้านรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่ งแวดล้อมของโครงการ
ความพร้อมด้านการสํารวจและออกแบบก่อสร้างของโครงการ
ความพร้อมด้านการมีส่วนร่ วมของประชาชนในพื้นที่
ความพร้อมด้านเอกสารรายละเอียดของโครงการ
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3. รวมรวมข้อมูล ที เ่ กี ่ย วข้ องกับ โครงการและจัดทําสรุ ป เล่ มโครงการเพือ่ ใช้ป ระกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเล่มสรุ ปควรจะประกอบด้วยหัวข้อสําคัญดังนี้
-

ความเป็ นมาโครงการ
สภาพทัว่ ไปของพื้นที่โครงการ
ที่ต้ งั โครงการ และแผนที่แสดงที่ต้งั โครงการ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
ลักษณะของโครงการ
งบประมาณโครงการ
กรอบระยะเวลาโครงการ
การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์
ผลประโยชน์ของโครงการ
ผลกระทบจากโครงการ
การมีส่วนร่ วมของประชาชน
สถานภาพความพร้อมของโครงการ
ภาคผนวกแสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ (Master plan) และมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ รวมทั้งเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

4. จัดทําร่ างบันทึกเรี ยนอธิ บดีกรมชลประทาน บันทึกเรี ยนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
บันทึ กเรี ยนรั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหนังสื อเรี ยนเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี
เพือ่ พิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรี ต่อไป ลําดับ
5. จัดเตรี ยมข้อมูลเพิ่มเติมและจัดทําเอกสารนําเสนอ (Power point) ให้ผบู ้ ริ หารกรมฯ เพื่อชี้ แจง
ต่อคณะกรรมการกลัน่ กรองเรื่ องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหน่วยงานอื่นที่เลขาธิ การคณะรัฐมนตรี แจ้งขอ
ความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมตั ิเปิ ดโครงการ
1.6 ผลลัพธ์ ทไี่ ด้ จากการดําเนินการ
คณะรัฐมนตรี มีมติ อนุ มตั ิให้เริ่ มดําเนิ นการโครงการชลประทาน กรอบระยะเวลาดําเนิ นการ
โครงการ และกรอบวงเงินงบประมาณโครงการ รวมทั้งแหล่งที่มาของเงินงบประมาณ
เมื ่อ คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ ม ั ติใ ห้เ ริ่ ม ดํ าเนิ น การโครงการ จะต้อ งเสนอสํ า นัก สํ า รวจด้า น
วิศ วกรรมและธรณี วิท ยา เพื อ่ จัดทํา ภาพถ่ า ยดาวเที ย ม (ภายใน 7 วัน หลังจากคณะรั ฐมนตรี อนุ ม ัต ิ เปิ ด
โครงการ)
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1.7 ข้ อพึงระวัง/บทเรียนทีผ่ ่ านมา
1. ข้อ มูล โครงการที่ส รุ ป เสนอขออนุ ม ตั ิเ ปิ ดโครงการจะต้อ งได้รับ การปรับ ปรุ ง ให้เ ป็ น
ปั จจุบนั ที่สุด
2. จะต้อ งปรั บ ปรุ ง กรอบงบประมาณโครงการให้ เ ป็ นปั จ จุ บ ัน ก่ อ นเสนอขออนุ ม ัติ เ ปิ ด
โครงการ เพื่อมิให้เกิดปั ญหางบประมาณไม่เพียงพอต่อการดําเนินงาน ก่อสร้าง
3. จะต้องดําเนิ นการคํานวณผลการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ ใหม่ หากมีการปรับปรุ ง
เพิ่ม/ลด กรอบงบประมาณโครงการ
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2.

การขออนุมตั ิเปิ ดโครงการชลประทานขนาดกลาง
2.1 วัตถุประสงค์

มี ว ั ตถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เสนอเรื ่ อ งต่ อ กรมฯ เพื ่อ พิ จ ารณาอนุ ม ัติ ใ ห้ เ ริ่ ม ดํา เนิ น การโครงการ
ชลประทานขนาดกลาง แผนงานก่อสร้างโครงการ และกรอบวงเงินงบประมาณโครงการ
2.2 ลักษณะและขอบเขตของงาน
ลักษณะและขอบเขตของานการขออนุมตั ิเปิ ดโครงการขนาดกลาง ประกอบด้วย
1. จัดทํา บันทึ ก เสนอกรมฯ เพื่อพิจารณาอนุ ม ตั ิเปิ ดโครงการ โดยผ่า นกองแผนงาน และ
รองอธิ บดีที่รับผิดชอบ
2. จัดทําเล่มสรุ ปรายละเอียดของโครงการ เพื่อเป็ นเอกสารประกอบการการพิจารณาของ กรมฯ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.3 หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบโดยตรง
สํานักชลประทาน สํานักโครงการขนาดใหญ่ หรื อ หน่ วยงานที่กรมฯ มอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบ
หน่ วยงานสนับสนุนภายในกรม ประกอบด้วย
-

กองแผนงาน
สํานักบริ หารโครงการ
กองกฎหมายและที่ดิน
สํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปั ตยกรรม
สํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณี วทิ ยา

2.4 กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มติคณะรัฐมนตรี ต่างๆที่ผา่ นมาซึ่ งเกี่ยวข้องกับโครงการ
2.5 ขั้นตอนในการดําเนินการ ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ดังนี้
1. โครงการได้รับบรรจุอยูใ่ นแผนงานของกรมชลประทาน หรื อเป็ นโครงการเร่ งด่วนของกรม
ชลประทานซึ่ งมีความจําเป็ นต้องเริ่ มดําเนินการ
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2. ตรวจสอบความพร้อมของโครงการ
- ความพร้อมด้านรายงานการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
- ความพร้อมด้านรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่ งแวดล้อมของโครงการ
- ความพร้อมด้านการสํารวจและออกแบบก่อสร้างของโครงการ
- ความพร้อมด้านการมีส่วนร่ วมของประชาชนในพื้นที่
- ความพร้อมด้านเอกสารรายละเอียดของโครงการ
3. รวมรวมข้อมูล ที เ่ กี ่ย วข้ องกับ โครงการและจัดทําสรุ ป เล่ มโครงการเพือ่ ใช้ป ระกอบการ
พิจารณาอนุมตั ิเปิ ดโครงการ โดยเล่มสรุ ปควรจะประกอบด้วยหัวข้อสําคัญดังนี้
- ความเป็ นมาโครงการ
- สภาพทัว่ ไปของพื้นที่โครงการ
- ที่ต้ งั โครงการ และแผนที่แสดงที่ต้ งั โครงการ
- วัตถุประสงค์ของโครงการ
- ลักษณะของโครงการ
- งบประมาณโครงการ
- แผนงานก่อสร้างโครงการ
- การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์
- ผลประโยชน์ของโครงการ
- ผลกระทบจากโครงการ
- การมีส่วนร่ วมของประชาชน
- สถานภาพความพร้อมของโครงการ
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ (Master plan)
2.6 ผลลัพธ์ ทไี่ ด้ จากการดําเนินการ
กรมฯ อนุ มตั ิให้เริ่ มดําเนิ นการโครงการชลประทานขนาดกลาง แผนงานก่อสร้ างโครงการ
และกรอบวงเงินงบประมาณโครงการ
2.7 ข้ อพึงระวัง/บทเรียนทีผ่ ่ านมา
1. ข้อ มูล โครงการที่ส รุ ป เสนอขออนุ ม ตั ิเ ปิ ดโครงการจะต้อ งได้รับ การปรับ ปรุ ง ให้เ ป็ น
ปั จจุบนั ที่สุด
2. จะต้อ งปรั บ ปรุ ง กรอบงบประมาณโครงการให้ เ ป็ นปั จ จุ บ ัน ก่ อ นเสนอขออนุ ม ัติ เ ปิ ด
โครงการ เพื่อมิให้เกิดปั ญหางบประมาณไม่เพียงพอต่อการดําเนินงาน ก่อสร้าง
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3.2 งานจัดกรรมสิ ทธิ์ทดี่ นิ เพือ่ การชลประทาน
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งานจัดกรรมสิ ทธิ์ทด่ี นิ เพือ่ การชลประทาน
“ การจัดกรรมสิ ทธิ์ที่ดินเพื่อการชลประทาน ” หมายความว่า การดําเนินการเพือ่ ให้ได้มาซึ่ งทีด่ ิน
หรื อทรัพย์สินอย่างอื่นเพื่อประโยชน์แก่การชลประทาน และให้รวมถึงการจัดที่ดินอพยพ ดังนั้น ก่อนที่จะ
เริ่ มดําเนิ นการก่ อสร้ างโครงการชลประทาน จะต้องดําเนิ นการจัดกรรมสิ ทธิ์ ที่ดินเพื่อการชลประทาน
เพื่อส่ งมอบพื้นที่การก่อสร้างให้แก่ผรู ้ ับผิดชอบการก่อสร้างต่อไป
ทั้งนี้เมื่อได้รับอนุ มตั ิเปิ ดโครงการแล้ว หากมีความจําเป็ นจะต้องได้มาซึ่ งที่ดินหรื อทรัพย์สินอย่าง
อื่น เพื่อใช้เป็ นพื้นที่การก่อสร้างโครงการ ก็จะดําเนินการตั้งแผนงานจัดหาที่ดิน และดําเนิ นการตามขั้นตอน
ของการจัดกรรมสิ ทธิ์ ที่ดินเพื่อการชลประทาน กล่าวคือ ดําเนินการสํารวจเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับที่ดิน
และทรัพย์สินที่ถูกเขตงานก่อสร้างชลประทาน กําหนดราคาและจํานวนเงินค่าทดแทน ดําเนินการจ่ายเงิน
ค่าทดแทนให้แก่เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่ งที่ดินหรื อทรัพย์สินอย่างอื่นที่ถูกเขตงาน
ก่อสร้างชลประทาน และส่ งมอบพื้นที่การก่อสร้างให้ผรู ้ ับผิดชอบในการก่อสร้างโครงการ

ขั้นตอนงานจัดกรรมสิทธิ์ทด่ี นิ เพือ่ การชลประทาน

ภาพที่ 3.2 ขั้นตอนงานจัดกรรมสิ ทธิ์ทด่ี ินเพือ่ การชลประทาน
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3.2.1 ดําเนินการสํ ารวจเพือ่ ทราบข้ อเท็จจริงเกีย่ วกับทีด่ นิ และทรัพย์ สิน
ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.

การจัดทําแผนทีภ่ าพถ่ ายหรือแผนทีภ่ าพจากดาวเทียม
1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อใช้เป็ นหลักฐานประกอบในการตรวจสอบทรัพย์สินและพิจารณาจ่ายเงินค่าทดแทน

ให้แก่ราษฎร
1.2 ลักษณะและขอบเขตของงาน
เป็ นแผนที ่ภาพถ่ายหรื อแผนที่จากดาวเทีย มมาตราส่ วน 1: 4,000 1: 10,000 แสดงพื้นที่
โครงการก่อสร้าง
1.3 หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
สํานักโครงการขนาดใหญ่ หรื อสํานักชลประทานทีร่ ับผิดชอบโครงการจัดทําแผนงานแจ้ง
ให้สํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณี วิทยาจัดทําแผนที่ ส่ งให้สํานักฯ ผูร้ ับผิดชอบโครงการและกอง
กฎหมายและที่ดิน
1.4 กฎ ระเบียบ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
คําสั่งกรมชลประทานที่ 615/2546 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2546 เรื่ อง การจัดทําแผนที่ภาพถ่าย
และแผนที่ภาพจากดาวเทียม
1.5 ขั้นตอนการดําเนินการ
เป็ นไปตามคําสั่งกรมชลประทานที่ 615/2546 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2546
1.6 ผลลัพธ์ ทไี่ ด้ จากการดําเนินการ
ชลประทาน

ได้แ ผนที ่ภ าพถ่ า ย หรื อ แผนที ่ภ าพจากดาวเที ย ม แสดงบริ เ วณพื้ น ที ่ก่ อ สร้ า งโครงการ

1.7 ข้ อพึงระวัง/บทเรียนทีผ่ ่ านมา
แผนที ่ภ าพถ่ า ยหรื อ แผนที ่ภ าพจากดาวเที ย ม ได้รั บ ล่ า ช้ า ไม่ ท ัน กับ การดํา เนิ น การจัด
กรรมสิ ทธิ์ ท่ีดินที่เร่ งด่วน
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2.

การขอใช้ พนื้ ทีต่ ่ อส่ วนราชการทีค่ รอบครองควบคุมดูแลทีด่ นิ
2.1 วัตถุประสงค์

เพื ่อ ให้ส่ ว นราชการที ่ ค รอบครอง ควบคุ ม ดู แ ลที ่ ดิ น อนุ ญ าตให้ก รมชลประทาน
เข้าดําเนินการก่อสร้างในพื้นที่ดงั กล่าวได้
2.2 ลักษณะและขอบเขตของงาน
ทีด่ ิ นที่ส่วนราชการต่างๆ ครอบครอง ควบคุมดูแล เช่น ป่ าสงวนแห่ งชาติ อุทยานแห่ งชาติ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ที่สาธารณะประโยชน์ ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่ดินในเขตนิคมฯ ที่ดินหวงห้ามของ
กระทรวงกลาโหม เป็ นต้น ซึ่ งจําเป็ นต้องได้รับอนุ ญาตจากส่ วนราชการที่ครอบครองดูแล ที่ดินดังกล่าว
ก่อนการจ่ายเงินค่าทดแทนและการก่อสร้าง
2.3 หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
สํานักโครงการขนาดใหญ่ หรื อสํานักชลประทานที่รับผิดชอบโครงการ เป็ นหน่ วยงานที่
รับผิดชอบในการขออนุ ญาตใช้พ้ืนที่ โดยกองกฎหมายและทีด่ ิน เป็ นหน่ วยงานประสานและติดตามงาน
ขออนุญาตใช้พ้ืนที่
2.4 กฎ ระเบียบ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
การขออนุ ญาตใช้พ้ืนที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของหน่ วยงานที่ครอบครองควบคุมดูแล
พื้นที่น้ นั ๆ และคําสั่งกรมชลประทานที่ ข.142/2550 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2550 เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประสานงานการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ
2.5 ขั้นตอนการดําเนินการ
เป็ นไปตามกฎระเบียบของหน่วยงานที่ครอบครอง ควบคุมดูแลพื้นที่น้ นั ๆ
2.6 ผลลัพธ์ ทไี่ ด้ จากการดําเนินการ
ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้พ้ืนที่
2.7 ข้ อพึงระวัง/บทเรียนที่ผ่านมา
การพิจารณาอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ป่าไม้ ใช้เวลานานมาก
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3.

ตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตทีด่ ินในบริเวณทีท่ จี่ ะเวนคืน
3.1 วัตถุประสงค์

- เพื อ่ ให้ เ จ้ า หน้ า ที ่มี สิ ทธิ เ ข้ า ไปทํ า การสํ า รวจและเพื อ่ ทราบข้ อ เท็ จ จริ งเกี ่ย วกั บ
อสังหาริ มทรัพย์ท่ีจะต้องเวนคืนที่แน่นอน
- เพื่อให้เจ้าหน้าทีม่ ีอาํ นาจตกลงซื้ อขายและกําหนดจํานวนเงินค่าทดแทนอสังหาริ มทรัพย์ที่
จะต้องเวนคืนจากเจ้า ของหรื อผูค้ รอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย เพือ่ ดํา เนิ นการจัดซื้ อและจ่า ยเงิ นค่า
ทดแทนอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว
- เพือ่ ให้เจ้าหน้าที่มีอาํ นาจเข้าครอบครองหรื อใช้อสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การก่อสร้างโครงการ
ได้ก่อนที่จะมีการเวนคืน
3.2 ลักษณะและขอบเขตของงาน
ระบุความประสงค์ของการเวนคืน เพื่อกิจการใดๆ กําหนดเขตที่ดินในบริ เวณที่ที่จะเวนคืน
เท่าที่จาํ เป็ นต่อการก่อสร้าง จัดทําแผนทีห่ รื อแผนผังประเมินเขตที่ดินในบริ เวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อเสนอ
คณะรัฐมนตรี อนุมตั ิในหลักการเพื่อออกพระราชกฤษฎีกา
3.3 หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
สํานักโครงการขนาดใหญ่ หรื อ สํานักชลประทานที่รับผิดชอบโครงการเป็ นหน่ วยงานที่
รับผิดชอบจัดทําความประสงค์ของการเวนคืน แผนที่หรื อแผนผังประเมินเขตที่ดินในบริ เวณที่ที่จะเวนคืน
ส่ งให้กองกฎหมายและทีด่ ิ น พิจารณาดําเนิ นการ (ควรประสานกองกฎหมายและทีด่ ิน ในการดําเนินการ
จัดทํา พร้อมจัดทําแผนที่แนบท้าย)
3.4 กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการเวนคืนอสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ.2530
3.5 ขั้นตอนการดําเนินการ
กรมฯ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
คณะ
รัฐมนตรี
สนง.คณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
กรมฯ
3.6 ผลลัพธ์ ทไี่ ด้ จากการดําเนินการ
พระราชกฤษฎีกาฯ มีผลใช้บงั คับ
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4.

การสํ ารวจปักหลักเขต
4.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ทราบแนวเขตที่ดินที่จะต้องจัดซื้ อหรื อเวนคืนเพือ่ การก่อสร้างที่แน่นอน
4.2 ลักษณะและขอบเขตของงาน
ดําเนินการสํารวจปั กหลักเขต ตามแนวเขตที่ได้ออกแบบไว้แล้ว
4.3 หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
สํา นัก สํา รวจด้า นวิ ศ วกรรมและธรณี วิท ยา เป็ นหน่ วยงานหลัก ที ่รับ ผิด ชอบการสํา รวจ

ปั กหลักเขต
4.4 กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
คําสั่งกรมชลประทานที่ 457/2537 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2537 เรื่ อง กําหนดวันเริ่ มดําเนิ นการ
โครงการก่อสร้าง
4.5 ขั้นตอนการดําเนินงาน
สํานักโครงการขนาดใหญ่ หรื อ สํานักชลประทานที่รับผิดชอบโครงการแจ้งแผนงานสํารวจ
ปั กหลักเขตให้สํา นักสํารวจด้านวิศ วกรรมและธรณี วิทยาดําเนิ นการ พร้ อมแนบแบบประกอบแสดง
ขอบเขตพื้นที่และในขั้นตอนช่างสํารวจฯ เข้าปั กหลักเขตเจ้าของโครงการจัดเจ้าหน้าที่ร่วมดําเนินการด้วย
4.6 ผลลัพธ์ ทไี่ ด้ จากการดําเนินการ
แผนที่การสํารวจปั กหลักเขต
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5.

การรังวัดจัดทําแผนทีแ่ ละบัญชีรายชื่อเจ้ าของทีด่ ิน (ร.ว.43ก)
5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ทราบเนื้อทีแ่ ละเจ้าของทีด่ ิน ทีถ่ ูกเขตงานก่อสร้างโครงการชลประทานเพือ่ นําไปเป็ น
หลักฐาน ประกอบในการจัดซื้ อและจ่ายเงินค่าทดแทน
5.2 ลักษณะและขอบเขตของงาน
ช่ า งรั ง วัดดํา เนิ นการรั ง วัดที ่ดินในบริ เวณที ่ถูก เขตงานก่ อสร้ า งโครงการตามคํา ขอรั ง วัด
คํานวณเนื้อที่ ระบุเจ้าของหรื อผูค้ รอบครอง จัดทําเป็ นแผนที่และบัญชีรายชื่อ (ร.ว.43ก)
5.3 หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
เป็ นหน้า ที ข่ องช่ า งรั งวัด กรมที ่ดิน โดยการประสานงานกับ กองกฎหมายและทีด่ ิ น และ
สํานักสํารวจงานวิศวกรรมและธรณี วทิ ยา โดยมีเจ้าของโครงการร่ วมดําเนินการประสานงานในพื้นที่ดว้ ย
5.4 กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
- บันทึกข้อตกลงระหว่างกรมที่ดินกับกรมชลประทาน พ.ศ.2542
- ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการรังวัดที่ดินที่ถูกเขตชลประทานและทางหลวง และการออก
หนังสื อสําคัญสําหรับที่หลวงให้กรมชลประทาน พ.ศ.2517
- ประมวลกฎหมายที่ดิน
5.5 ขั้นตอนในการดําเนินการ
สํานักโครงการขนาดใหญ่หรื อสํานักชลประทานที่รับผิดชอบโครงการแจ้งแผนงานรังวัด
ที่ดินเพือ่ การชลประทาน เพือ่ ส่ งกรมที่ดินของแต่ละปี งบประมาณ กองกฎหมายและที่ดิน ดําเนิ นการ
รับคําขอรังวัด เพื่อให้ช่างรังวัดกรมที่ดินเข้าดําเนินการรังวัดที่ดินตามแนวเขตที่ได้สาํ รวจปักหลักเขตไว้
5.6 ผลลัพธ์ ท่ไี ด้ จากการดําเนินการ
ได้รับแผนที่และบัญชีรายชื่อเจ้าของที่ดิน (ร.ว.43ก)
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3.2.2 กําหนดหลักเกณฑ์ และราคาค่ าทดแทนทรัพย์ สิน
1.

วัตถุประสงค์

เพือ่ กําหนดราคาค่าทดแทนทรัพย์สิน และจํานวนเงินค่าทดแทน ให้แก่เจ้าของหรื อผูค้ รอบครอง
โดยชอบด้วยกฎหมายซึ่ งทรัพย์สินที่ถูกเขตงานก่อสร้างโครงการชลประทาน

2.

ลักษณะและขอบเขตของงาน

เป็ นการพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์และราคาค่าทดแทนที่ดิน ค่า รื้ อย้า ยโรงเรื อน สิ่ งปลู กสร้ า ง
ต้นไม้ ค่าเสี ย สิ ทธิ ตลอดจนค่าเสี ยหายต่างๆ อันเนื่องมาจากต้องออกจากอสังหาริ มทรัพ ย์ที่ถูกเขตงาน
ก่อสร้างโครงการชลประทาน ให้แก่ เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว

3.

หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง

การกําหนดหลักเกณฑ์และราคาค่าทดแทนทรัพย์สินเป็ นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ซึ่ งเป็ น
ผูแ้ ทนหน่วยงานของรัฐ และผูแ้ ทนองค์การปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยมีกองกฎหมายและที่ดิน (ฝ่ ายจัดหา
ที่ ดิน) เป็ นฝ่ ายเลขานุ ก าร สํา นักโครงการขนาดใหญ่หรื อสํา นักชลประทานที ่รับ ผิดชอบโครงการเป็ น
หน่วยงานสนับสนุน

4.

กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง

พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ.2530
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2532 เรื่ อง ขออนุ มตั ิหลักการเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าทดแทน
ที่ดินค่ารื้ อย้ายบ้านเรื อนสิ่ งปลูกสร้าง ค่าทดแทนต้นไม้ยนื ต้น พืชล้มลุก ให้แก่ราษฎรผูถ้ ือครองที่ดินซึ่ งไม่มี
เอกสารสิ ทธิ และการจ่ายเงินค่าทดแทนในเขตนิคมฯ ที่ถูกเขตการก่อสร้างโครงการชลประทาน
หนังสื อสํานักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี ที่ นว 155/2500 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2500 เรื่ อง การเวนคืน
ที่ดินของทางราชการ
คํา สั่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 397/2532 ลงวันที่ 17 สิ ง หาคม 2532 และที่ 422/2539
ลงวันที่ 8 สิ งหาคม 2539

5.

ขั้นตอนการดําเนินงาน

เมือ่ ทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกเขตงานก่อสร้างโครงการบางส่ วนแล้ว ฝ่ ายเลขานุ การ
คณะกรรมการรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับทรัพย์สินต่างๆ เสนอที่ประชุ มคณะกรรมการ พิจารณา
กําหนดราคาค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเขตงานก่อสร้างโครงการ ให้แก่ เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย ซึ่ งทรัพย์สินที่ถูกเขตงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว
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6.

หลักเกณฑ์ /ความรู้ ทนี่ ํามาใช้ ดําเนินการ
ก ) ค่ าทีด่ ิน ตามมาตรา 21 แห่ ง พ.ร.บ.ว่ าด้ วยการเวนคืนอสั งหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530

-

ราคาซื้ อขายปกติในท้องตลาด
ราคาประเมินฯ เสี ยภาษีบาํ รุ งท้องที่
ราคาประเมินทุนทรัพย์เพือ่ เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
สภาพและที่ต้ งั ของที่ดิน
เหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืน
ทั้งนี้ เพือ่ ให้เกิดความเป็ นธรรมแก่ผถู้ ูกเวนคืนและสังคม
ข ) ค่ าขนย้ าย (ค่ าทีด่ ินซึ่งไม่ มีเอกสารสิ ทธิ)
ไม่เกินราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิ ทธิ และนิติกรรม
ค ) ค่ ารื้อย้ าย
(1) ค่ารื้ อย้ายโรงเรื อนสิ่ งปลูกสร้าง
คิดคํานวณจากค่าวัสดุเสี ยหาย ค่ารื้ อถอน ค่าขนย้าย และค่าปลูกสร้างใหม่

(2) ค่าต้นไม้
คิดคํานวณจากรมวิชาการเกษตรโดยเทียบเคียงกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น กรมทางหลวง
ก.ฟ.ผ. เป็ นต้น

7.

ผลลัพธ์ ทไ่ี ด้ จากการดําเนินการ

ราคาเบื้ อ งต้น และจํา นวนเงิ น ค่ า ทดแทนที ่จ ะดํา เนิ น การจ่ า ยให้ แ ก่ เ จ้า ของหรื อ ผู้ ครอบครอง
ทรัพย์สินทีถ่ ูกเขตงานก่อสร้างโครงการชลประทาน
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3.2.3 ขออนุมตั จิ ่ ายเงินค่าทดแทน
1.

ตรวจสอบทรัพย์ สินและจัดทําบัญชีขออนุมตั ิจ่ายเงิน
1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ท ราบข้อเท็จจริ ง จํา นวนเจ้าของหรื อผูค้ รอบครองทรัพย์สินที่ถูก เขตงานก่ อสร้ า ง
โครงการชลประทาน และจํา นวนเงิ นค่า ทดแทนของแต่ล ะรายอย่า งถูก ต้องตามหลัก เกณฑ์ และราคา
ค่าทดแทนที่คณะกรรมการฯ พิจารณากําหนดไว้
1.2 ลักษณะและขอบเขตของงาน
ดําเนินการตรวจสอบ ตรวจนับและคํานวณจํานวนเงินค่าทดแทนที่ดิน ค่ารื้ อย้าย โรงเรื อน
สิ่ งปลูกสร้างและต้นไม้ แสดงรายละเอียดแต่ละรายจัดทําเป็ นบัญชีอนุมตั ิจ่ายเงิน
1.3 หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
กองกฎหมายและที่ดิน (ฝ่ ายจัดหาที่ดิน) เป็ นหน่ วยงานรับผิดชอบโดยตรงเป็ นฝ่ ายเลขานุ การ
คณะอนุ ก รรมการ โดยมี สํานักโครงการขนาดใหญ่ หรื อสํ านัก ชลประทานที่รั บผิดชอบโครงการเป็ น
หน่วยงานสนับสนุน และ สํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปั ตยกรรมร่ วมประเมินงานอาคารโครงสร้างถาวร
1.4 กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
คําสั่งกรมฯที่ 615/2546 เรื่ อง การจัดทําแผนที่ภาพถ่ายหรื อแผนที่ภาพจากดาวเทียม
1.5 ขั้นตอนในการดําเนินการ
เมื่ อได้รับ แผนที่ และบัญชี รายชื่ อเจ้า ของที่ ดิน (ร.ว.43ก) ที่ ถู ก เขตงานก่ อสร้ า งโครงการ
ชลประทานแล้ว ฝ่ ายจัดหาที่ดินเป็ นเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุ การในการดําเนิ นการตรวจสอบที่ดิน ตรวจนับ
ต้นไม้ ตรวจสอบโรงเรื อนสิ่ งปลูกสร้ างร่ วมกับคณะอนุ กรรมการ โดยโครงการชลประทานที่รับผิดชอบ
งานก่อ สร้ า งคํา นวณค่า ทดแทนโรงเรื อ นสิ่ ง ปลูก สร้ า ง และหรื อ ประสานฝ่ ายสถาปั ต ยกรรม สํา นั ก
ออกแบบวิศ วกรรมและสถาปั ต ยกรรม เป็ นผู ป้ ระเมิ น สิ ่ ง ปลู ก สร้ า งถาวรให้โ ครงการ และฝ่ าย
เลขานุ การจัดทําเป็ นบัญชี แสดงรายการค่าทดแทนให้คณะอนุกรรมการลงนามรับรอง
1.6 ผลลัพธ์ ทไี่ ด้ จากการดําเนินการ
ได้บญั ชีขออนุมตั ิจ่ายเงินค่าทดแทน
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2.

การอนุมตั ิจ่ายเงินค่ าทดแทน
2.1 วัตถุประสงค์

เพือ่ อนุมตั ิในหลักการให้ดาํ เนินการตกลงซื้ อขายและจ่ายเงินค่าทดแทนให้เจ้าของหรื อผูค้ รอบครอง
ทรัพย์สินที่ถูกเขตงานก่อสร้างโครงการ
2.2 ลักษณะและขอบเขตของงาน
นําเสนอบัญชีขออนุมตั ิจ่ายเงินให้กรมฯ หรื อคณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมตั ิ
2.3 หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
กองกฎหมายและที่ดินเป็ นหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการดําเนินการขออนุมตั ิจ่ายเงิน
2.4 ขั้นตอนในการดําเนินการ
ฝ่ ายจัดหาที่ดินจัดส่ งบัญชีขออนุมตั ิจ่ายเงินให้กองกฎหมายและที่ดิน (โดยฝ่ ายกรรมสิ ทธิ์ ที่ดิน)
ตรวจสอบแล้วนําเสนอกรมชลประทาน (กรณี ที่ ดินมี เอกสารสิ ท ธิ์ ) หรื อคณะกรรมการตามมติ ค.ร.ม.
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2532 (กรณี ท่ีดินไม่มีเอกสารสิ ทธิ์ ) พิจารณาอนุมตั ิ
2.5 ผลลัพธ์ ทไี่ ด้ จากการดําเนินการ
ได้รับการอนุมตั ิให้จ่ายเงินค่าทดแทน
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3.2.4 จ่ ายเงินค่ าทดแทนทรัพย์ สิน
1.

ขออนุมตั ิงบประมาณ
1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อขออนุมตั ิจดั สรรเงินงบประมาณไปตั้งจ่าย ณ คลังจังหวัด ท้องที่ที่จะเบิกจ่ายเงิน
1.2 ลักษณะและขอบเขตของงาน
นํารายละเอียดความพร้อมจ่ายเงินค่าทดแทนเสนอขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณ
1.3 หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง

กองแผนงานเป็ นหน่วยงานรับ ผิดชอบการพิจารณาอนุ ม ตั ิจดั สรรงบประมาณโดยมีก อง
กฎหมายและที่ดิน (ฝ่ ายกรรมสิ ทธิ์ ที่ดิน) รวบรวมรายละเอียดความต้องการงบประมาณนําเสนอ
1.4 กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
คําสั่งกรมชลประทานที่ ข.1014/2547 ลงวันที่ 29 กันยายน 2547 เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
แผนงานโครงการเพื่อการจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน
1.5 ขั้นตอนการดําเนินการ
ฝ่ ายจัด หาที ด่ ิ น รวบรวมบั ญ ชี ข ออนุ ม ั ติ จ่ า ยเงิ น ส่ งให้ ฝ่ ายกรรมสิ ทธิ์ ที ด่ ิ น นํ า เสนอ
คณะกรรมการแผนงานโครงการเพื่อการจ่ายเงิ นค่ าทดแทนทรัพย์สินเพื่อพิจารณา เมื่อคณะกรรมการฯ
เห็นชอบแล้วจึงจัดทําบัญชีรายละเอียด ส่ งกองแผนงานพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายต่อไป
1.6 หลักเกณฑ์ /ความรู้ ทนี่ ํามาใช้ ดําเนินการ
ต้องปฏิบตั ิตามมติของคณะกรรมการแผนงานโครงการเพือ่ การจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน
1.7 ผลลัพธ์ ทไี่ ด้ จากการดําเนินการ
ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณไปตั้งจ่าย ณ คลังจังหวัด ท้องที่ ที่จะต้องเบิกจ่ายเงิน
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2.

จดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมซื้อขายทีด่ ิน (ถ้ ามี)
2.1 วัตถุประสงค์
เพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมายเรื่ องการซื้ อขายที่ดิน
2.2 ลักษณะและขอบเขตของงาน
เจ้าหน้าที่กรมชลประทานและเจ้าของที่ดิน ไปทําสัญญาซื้ อขายที่ดิน ณ สํานักงานที่ดิน
2.3 หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
กรมที่ดิน (โดยสํานักงานที่ดินท้องที่) รับผิดชอบงานจดทะเบียนสิ ทธิ และนิติกรรม
2.4 กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง

- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
- ประมวลกฎหมายที่ดิน
- ระเบียบกรมทีด่ ินว่าด้วยการรังวัดทีด่ ินทีถ่ ูกเขตชลประทานทางหลวง และการออกหนังสื อ
สําคัญสําหรับที่หลวงให้กรมชลประทาน พ.ศ.2517
- บันทึกข้อตกลงระหว่างกรมที่ดินกับกรมชลประทาน พ.ศ.2542
2.5 ขั้นตอนในการดําเนินการ
เจ้าหน้าที่จดั หาที่ดิน นัดหมายราษฎรเจ้าของที่ดินที่จะดําเนิ นการจ่ายเงินค่าทดแทนไปยื่น
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิ และนิติกรรมโอนขายที่ดิน ณ สํานักงานที่ดิน ท้องที่ที่ที่ดินตั้งอยู่
2.6 ผลลัพธ์ ทไี่ ด้ จากการดําเนินการ
ทีด่ ินทีถ่ ูกเขตงานก่อสร้างโครงการชลประทานได้รับการจดทะเบียนสิ ทธิ และนิ ติกรรมโอน
ขายเป็ นของกระทรวงการคลัง (เพื่อประโยชน์การชลประทาน)
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3.

จ่ ายเงินหรือวางเงินค่ าทดแทน
3.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ สามารถเข้าครอบครองหรื อใช้อสังหาริ มทรัพย์ท่ีถูกเขตงานก่อสร้างโครงการชลประทาน
3.2 ลักษณะและขอบเขตของงาน
ดําเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อจ่ายเงินหรื อวางเงินค่าทดแทน
3.3 หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
โครงการชลประทาน (งานการเงิน) รับผิดชอบในการเบิกจ่าย
3.4 กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง

- คําสั่งกรมชลประทานที่ ข. 407/2546 ลงวันที่ 11 เมษายน 2546 เรื่ อง การจ่ายเงิ นค่าทดแทน
สําหรับที่ดินและค่าทดแทนทรัพย์สิน
- มติ คณะรั ฐมนตรี เมื ่อวันที ่ 15 ตุล าคม 2545 เรื ่ อง ขออนุ ญาตเข้ าทําประโยชน์ในพื้นที ่
อุทยานแห่งชาติฯ
3.5 ขั้นตอนในการดําเนินการ
เมื่อได้รับการจัดสรรเงิ นงบประมาณแล้ว ฝ่ ายจัดหาที่ดิน จัดทํารายละเอียดพร้อมกับจัดทํา
ใบสําคัญค่าที่ดิน ค่าขนย้าย ค่ารื้ อย้าย ส่ งให้งานการเงินฯ โครงการชลประทานผูเ้ บิกจ่าย ดําเนิ นการเบิก
จ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองทรัพย์สินที่ถูกเขตงานก่อสร้างโครงการชลประทาน
3.6 ผลลัพธ์ ทไี่ ด้ จากการดําเนินการ
สามารถเข้าครอบครองหรื อใช้อสังหาริ มทรัพย์ที่ถูกเขตงานก่อสร้างชลประทานได้
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3.2.5 ขึน้ ทะเบียนที่ราชพัสดุ
1.

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดทําทะเบียนที่ราชพัสดุ

2.

ลักษณะและขอบเขตของงาน
นําเอกสารการได้มาซึ่งที่ดิน ส่ งขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ

3.

หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
กรมธนารักษ์รับผิดชอบการจัดทําทะเบียนที่ราชพัสดุ

4.
-

5.

กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518
กฎ กระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518
ระเบียบกระทรวงการคลังเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ

ขั้นตอนในการดําเนินการ

- กรณี ที่ดิน ฝ่ ายจัดหาที่ดิน จะรวบรวมเอกสารการได้มาซึ่ งที่ดิน ส่ งให้กรมธนารักษ์ (โดยธนา
รักษ์พ้ืนที่) ดําเนินการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
กรณี อาคารชลประทาน หรื อสิ่ ง ปลูก สร้ าง เป็ นหน้า ที ่ของโครงการชลประทานทีร่ ั บ ผิดชอบ
รวบรวมเอกสารการได้มา ส่ งกรมธนารักษ์ (ธนารักษ์พ้นื ที่) ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ

6.

ผลลัพธ์ ทไ่ี ด้ จากการดําเนินการ
ได้ทะเบียนที่ราชพัสดุ ของอสังหาริ มทรัพย์ในบริ เวณเขตงานก่อสร้างโครงการชลประทาน
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3.2.6 ออกหนังสื อสํ าคัญสํ าหรับที่หลวง (นสล.) (ถ้ าจําเป็ น)
1.

วัตถุประสงค์
เพือ่ เป็ นหลักฐานสําหรับที่ดินของรัฐ

2.

ลักษณะและขอบเขตของงาน

เจ้าหน้าที่รังวัด กรมที่ดิน ดําเนินการรังวัดที่ดิน ที่อยู่ในการครอบครองของกรมชลประทาน ตาม
แผนงานที่ได้รับจากกรมชลประทาน เพื่อดําเนินการออกหนังสื อสําคัญสําหรับที่หลวง

3.

หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง

กรมที่ดินรับผิดชอบในการรังวัดออกหนังสื อสําคัญสําหรับที่หลวงโดยมีสํานักโครงกาขนาดใหญ่
หรื อสํานักชลประทานที่รับผิดชอบโครงการ และกองกฎหมายและที่ดิน เป็ นหน่วยงานสนับสนุน

4.

กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง

บันทึกข้อตกลงระหว่างกรมที่ดินกับกรมชลประทาน พ.ศ.2542
ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการรังวัดที่ดินทีถ่ ูกเขตชลประทานและทางหลวง และการออกหนังสื อ
สําคัญสําหรับที่หลวงให้กรมชลประทาน พ.ศ.2517

5.

ขั้นตอนในการดําเนินงาน

สํา นัก โครงการขนาดใหญ่ห รื อสํา นัก ชลประทาน ที ่มี ความจํา เป็ นที ่จ ะขอออกหนัง สื อสํ า คั ญ
สําหรับที่หลวง (นสล.) ตั้งแผนงานรังวัดออกหนังสื อสําคัญสําหรับที่หลวง เพื่อส่ งกรมที่ดินจัดส่ งช่างรังวัด
มาดําเนินการ โดยมีผแู ้ ทนโครงการชลประทาน ไปร่ วมในการรังวัดและชี้ แนวเขตที่ดิน และฝ่ ายจัดหาที่ดิน
จัดทําหนังสื อรับรองการได้มาซึ่ งที่ดินให้ตรงกับแผนที่ทีช่ ่ างรังวัดทําการรังวัดส่ งสํานักงานที่ดินท้องที่
ดําเนินการออกหนังสื อสําคัญสําหรับที่หลวง (นสล.) ตามระเบียบของกรมที่ดินต่อไป

6.

ผลลัพธ์ ทไ่ี ด้ จากการดําเนินการ
ได้รับหนังสื อสําคัญที่หลวง (นสล.) ของที่ดินที่ถูกเขตงานโครงการชลประทาน
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3.3 การมีส่วนร่ วมของประชาชน
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การมีส่วนร่ วมของประชาชน ในกระบวนงานก่ อสร้ างโครงการชลประทาน
1.

วัตถุประสงค์

มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่อส่ ง เสริ ม ให้ป ระชาชนในพื้ นที่แ ละผูม้ ี ส่ วนได้ส่ ว นเสี ย ในการก่ อสร้ า ง
โครงการชลประทานเข้ามามีส่วนร่ วมในกระบวนงานก่อสร้ าง ตั้งแต่ระยะเตรี ยมงานก่อสร้ างและระยะ
ดําเนิ นการก่อสร้ างจนกระทั้งโครงการก่อสร้างแล้วเสร็ จเพือ่ ให้ทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
ประชาชนและเพื่อป้ องกันปั ญหาความขัดแย้งของประชาชนในพื้นที่

2.

ลักษณะและขอบเขตของงาน

หลังจากการออกแบบก่ อสร้างดําเนิ นการแล้วเสร็ จ การสร้ างกระบวนการมีส่วนร่ วมในการ
ก่อสร้าง ควรดําเนินการไปพร้อมกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่ วมในการจัดหาที่ดิน เนื่องจากหน่วยงาน
ก่อสร้างต้องประกาศเขตก่อสร้าง ซึ่ งจะกําหนดในวันที่เริ่ มสํารวจปั กหลักเขตกําหนดเขตก่อสร้าง นอกจานี้
ในการขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในเขตป่ าสงวนแห่งชาติหลักเกณฑ์อย่างหนึ่ งคือไม่มีปัญหากับประชาชน
ในพื้นที่และบริ เวณใกล้เคียง และต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาตําบลหรื อองค์การบริ หารส่ วนตําบล
ท้องทีท่ ีป่ ่ านั้นตั้งอยู่ ดังนั้นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่ วมในการก่อสร้างจึงมีความจําเป็ นต้องดําเนิ นการ
ตั้งแต่ข้นั ตอนการประกาศเขตก่อสร้างจนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็ จ ซึ่ งจะแบ่งช่วงการดําเนินการเป็ น 2 ระยะ คือ
1. ระยะการเตรี ยมความพร้อมงานก่อสร้าง
2. ระยะการก่อสร้าง

3.

หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบโดยตรง
สํานักงานก่อสร้างที่ได้รับ มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
หน่ วยงานสนับสนุนภายในกรม ประกอบด้วย
-

สํานักชลประทานที่รับผิดชอบในพื้นที่
โครงการชลประทานจังหวัดในพื้นที่
กองกฎหมายและที่ดิน
สํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณี วทิ ยา

หน่ วยงานภายนอกกรม
หน่วยงานปกครองส่ วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการ ได้แก่ องค์การบริ หารส่ วนตําบล เทศบาล และ
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด เป็ นต้น
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4.

กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548
2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

5.

ขั้นตอนในการดําเนินการและเทคนิคทีใ่ ช้ ในการสร้ างการมีส่วนร่ วม
1. ระยะการเตรียมความพร้ อมงานก่ อสร้ าง

ระยะการเตรี ย มความพร้ อมงานก่ อสร้ า งมี กิ จกรรมที ่เกี ่ย วข้อง ได้แก่ การประกาศเริ่ ม
โครงการก่ อสร้ าง การขออนุ ญาตเข้าทําประโยชน์ในเขตที่ดิน การปั กหลักเขต การรังวัดแบ่งแยกแปลง
กรรมสิ ทธิ์ และการจ่ายเงินค่าที่ดิน
วัตถุประสงค์
- เพือ่ ให้ประชาชนมีส่วนรับรู้ในการเปิ ดโครงการก่อสร้างชลประทานเพือ่ ให้องค์การ
บริ หารส่ วนท้องถิ่นมีมติให้ความเห็นชอบให้เข้าใช้ที่ดินของรัฐเพือ่ ก่อสร้างโครงการ
ชลประทาน
- เพือ่ ให้ประชาชนที่มีส่วนได้เสี ยทราบแนวเขตที่ดินที่ตอ้ งใช้ในการก่อสร้างโครงการ
ชลประทาน และมีส่วนร่ วมในการตรวจสอบแนวเขตที่ดินของตนเอง
- เพื่อให้การกําหนดราคาค่าทดแทนทรัพย์สินที่เป็ นธรรมต่อประชาชนเจ้าของทรัพย์สิน
และมีส่วนร่ วมในการตรวจสอบทรัพย์สิน
- เพื่อที่ประชาชนในท้องที่ จะได้สะท้อนผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับจากการก่อสร้าง
และหน่วยงานก่อสร้างวางแผนป้ องกันผลกระทบเหล่านั้น
การแลกเปลีย่ นข้ อมูลข่ าวสาร ข้อมูลที่จะให้กบั ประชาชน ได้แก่
- ข้อมูลโครงการ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

วัตถุประสงค์ของโครงการ
สาระสําคัญของโครงการ
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ
สถานที่ดาํ เนินการ
ขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการ
ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ
ประมาณการค่าใช้จ่าย

- ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน รวมทั้งมาตรการป้ องกันผลกระทบ
- ข้อมูลช่องทางการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
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เทคนิคการให้ ข้อมูลข่ าวสาร
การให้ขอ้ มูลข่าวสารของโครงการในระยะนี้ มีความสําคัญมาก ดังนั้นเทคนิคการให้ขอ้ มูล
ข่ า วสารเพื ่อให้ ป ระชาชนและหน่ ว ยงานที ่เกี ่ย วข้องได้รับ ข้ อมูล ที ่ถู ก ต้องครบถ้ว น อั นจะนํ าไปสู่ ก าร
ตัดสิ นใจให้สามารถดําเนิ นการก่อสร้ าง ตลอดจนการตั้งงบประมาณและจัดทําเอกสารประกวดราคาให้
ครอบคลุ ม ทั้ง ด้า นการก่ อ สร้ า ง แหล่ ง นํ้า และงบประมาณ ที ่จ ะต้อ งจั ดหาเพื ่อ ป้ องกัน ผลกระทบต่ อ
ประชาชน เทคนิคการให้ขอ้ มูลข่าวสารในระยะนี้ มีดงั ต่อไปนี้
- การบรรยายสรุ ป โดยการบรรยายสรุ ปให้ตวั แทนขององค์การบริ หารส่ วนตําบลท้องที่
และประชาชนที่สนใจให้ได้รับทราบถึงข้อมูลที่ถูกต้องครบทุกประเด็น
- การปิ ดประกาศ โดยการปิ ดประกาศข้อ มู ล การดํ าเนิ น การโครงการในสถานที ่
สาธารณะต่างๆ เช่น ที่ว่าการอําเภอ ที่ทาํ การาองค์การบริ หารส่ วนตําบลท้องที่ และ
ศาลาประจําหมู่บา้ น เป็ นต้น
- การส่ งรายงานการศึกษา โครงการใดที่มีการจัดทํารายงานการศึกษาต่าง เช่ นรายงาน
ด้า นเทคนิ ค ที ่สํ า คั ญ หรื อ รายงานผลกระทบสิ่ ง แวดล้อ ม โครงการก่ อสร้ า งจั ดส่ ง
เอกสารเหล่านั้น หรื อสรุ ปเฉพาะสาระสําคัญทีอ่ งค์การบริ หารส่ วนตําบลท้องที่หรื อ
หน่วยงานอื่นที่สนใจ
เทคนิคการมีส่วนร่ วม
ในการเข้าไปมีส่วนร่ วมกับประชาชนในระยะนี้ เทคนิคที่สามารถกระทําได้ เช่น
- การสนทนากลุ่มย่อย การสนทนากลุ่มย่อยสามารถที่จะช่ วยให้ได้ขอ้ มูลทั้งในด้าน
กิริยาท่าทาง อารมณ์ ประเด็นข้อมูลที่ตอ้ งการ รวมถึงผลกระทบที่ประชาชนคาดว่าจะ
ได้รับจากการดําเนินการโครงการ
- การจัดเวทีผมู ้ ีส่วนได้เสี ย โดยการจัดเวทีให้ประชาชนในท้องที่ท้ งั ผูท้ ่ีได้รับประโยชน์
และผูท้ ี่ได้เสี ยประโยชน์หรื อได้รับผลกระทบจากการดําเนิ นงานโครงการ ได้แสดง
ความคิ ดเห็ นตลอดจนเหตุ ผลต่างๆ ประกอบการตัดสิ นใจ และสรุ ปความเห็ นการ
ดํ าเนิ น การโครงการ การจั ดเวที ผูม้ ี ส่ ว นได้เ สี ย จะมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ดสิ น ใจของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลท้องทีท่ ี่จะมีมติให้ความเห็นชอบให้เข้าใช้ที่ดินของรัฐเพื่อ
ก่อสร้างโครงการชลประทาน
- การจัดทําแผนที่ความคิดและวางแผนร่ วมกัน โดยการเชิญตัวแทนของประชาชนใน
ท้องที่ระดมความคิด วางแผนป้ องกันปั ญหาต่างๆ ที่อาจเกิ ดขึ้นจนเป็ นผลกระทบต่อ
ประชาชน
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2. ระยะการก่ อสร้ าง
วัตถุประสงค์
- เพื อ่ ให้ป ระชาชนมี ค วามสนในติ ดตามความก้า วหน้า การดํา เนิ น งานก่ อสร้ า งของ
โครงการ อันจะนําไปสู่ ความรู ้สึกที่ดีต่อโครงการ
- เพื่อให้ประชาชนได้รวมกันตั้งเป็ นกลุ่มผูใ้ ช้น้ าํ รองรับการถ่ายโอนโครงการ
- เพือ่ ให้กลุ่ มผูใ้ ช้น้ าํ และองค์ก ารบริ หารส่ วนท้ องถิ่ นได้เรี ยนรู้ หลัก การทํางานของ
อาคารชลประทาน และฝึ กปฏิบตั ิการซ่อมแซม บํารุ งรักษาเบื้องต้น
การแลกเปลีย่ นข้ อมูลข่ าวสาร
เมื่อเริ่ มงานก่อสร้าง ประชาชนจะได้รับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานที่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์
ประเภทและชนิดของสิ่ งก่อสร้าง
ปริ มาณงานก่อสร้าง
ชื่อ ที่อยู่ ผูร้ ับจ้างพร้อมหมายเลขโทรศัพท์
ระยะเวลาเริ่ มต้น และระยะเวลาสิ้ นสุ ดการก่อสร้าง
ชื่อเจ้าหน้าที่ของส่ วนราชการ ผูค้ วบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
กําลังก่อสร้างด้วย ภาษีอากรของประชาชน

ระหว่ างการก่ อสร้ าง ประชาชนจะได้ รับทราบ
- ความก้าวหน้าของการก่อสร้าง เดือนละ 1 ครั้ง
- แนวทางการเข้ามามีส่วนร่ วมในระหว่างก่อสร้างเพื่อเตรี ยมความพร้อมในการรับมอบ
โครงการภายหลังที่โครงการก่อสร้างเสร็ จ ประกอบด้วย
- การรวมกลุ่มของผูร้ ับประโยชน์จดั ตั้งเป็ นกลุ่มผูใ้ ช้น้ าํ
- การกํา หนดโครงสร้ า งขององค์ก รกลุ่ ม ผูใ้ ช้น้ ํา บทบาทหน้า ที ่ข องกรรมการและ
สมาชิกในระหว่างการก่อสร้างโครงการชลประทาน
- การกําหนดระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่มผูใ้ ช้น้ าํ
- ปฏิทินกิจกรรมของกลุ่มผูใ้ ช้น้ าํ ในงานชลประทาน
- แนวทางปฏิบตั ิของกลุ่มผูใ้ ช้น้ าํ ในงานชลประทาน เช่น การวางแผนและบริ หารแหล่ง
นํ้า การประชุมตกลงวางแผนการปลูกพืชและรอบเวรการส่ งนํ้า การทําความสะอาดคู
คลอง ก่ อ นการส่ ง นํ้า การใช้ง านอาคารชลประทานและควบคุ ม การส่ ง นํ้า การ
บํารุ งรักษาอาคารชลประทานระหว่างการส่ งนํ้าและหลังฤดูการส่ งนํ้า
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- บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นในการรับถ่ ายโอนภารกิ จโครงการ
ชลประทาน และการสนับสนุนกลุ่มผูใ้ ช้ประโยชน์ ดูแล ซ่ อมแซม บํารุ งรักษาอาคาร
และระบบชลประทาน
- ช่างองค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่นและคณะกรรมการกลุ่มผูใ้ ช้น้ าํ รับการถ่ายทอดความรู้
และการปฏิบตั ิเรื่ องหลักการทํางาน การซ่อมแซม การบํารุ งรักษา การควบคุม เปิ ด-ปิ ด
ของอาคารชลประทาน
เทคนิคการให้ ข้อมูล
- การบรรยายสรุ ป โดยการบรรยายสรุ ปให้สมาชิกขององค์การบริ หารส่ วนตําบลท้องที่
และประชาชนให้ทราบถึงแผนงานการก่อสร้างโครงการ ซึ่ งจะครอบคุลมถึงแผนงาน
ก่อสร้างและแผนการลดผลกระทบของการก่อสร้าง
- การปิ ดประกาศ โดยการติดตั้งป้ ายแสดงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้ างไว้
ทั้ง 7 รายการข้างต้น ณ บริ เวณสถานที่ก่อสร้างอย่างน้อย 3 จุด บริ เวณจุดเริ่ มต้นและ
จุดสิ้ นสุ ดงานก่อสร้าง หรื อตามความเหมาะสม
- การส่ ง รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้ างให้องค์การบริ หารส่ วนตํา บลท้องที่และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะได้แจ้งให้ประชาชนและสาธารณชนทราบอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง
- ประชาสั ม พัน ธ์ ท างสื ่ อ ต่ า งๆ เช่ น วิท ยุชุ ม ชน ตลอดจนหนัง สื อพิม พ์ท ้ องถิ่ น การ
ประชาสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าวเป็ นการประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างในพื้นที่
เน้นกุ ล่ ม เป้ าหมายในพื้ นที ่โครงการ ในจัง หวัดและในภูมิ ภาคนั้นๆ ให้ท ราบที ่ม า
รายละเอียดงาน ความก้าวหน้าและการให้ประชาชนมีส่วนร่ วมเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดี
ให้เกิดขึ้น
- การเยีย่ มชมโครงการ โดยการเชิ ญหน่ วยงานราชการอื่น กลุ่มประชาชน ตลอดจน
สื่ อมวลชนเข้าการเยีย่ มชมโครงการเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น
- การจัดหลักสู ตรฝึ กอบรม เพื่อฝึ กทักษะ การทํางาน การตรวจสอบสภาพ การซ่ อม
บํารุ ง อาคารชลประทาน ให้ช่างองค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่น และกลุ่มผูใ้ ช้น้ าํ เพือ่ ให้
ทราบหลักการทํางานของอาคารชลประทาน สามารถตรวจสอบสภาพความปลอดภัย
ของอาคารชลประทาน สามารถทําการซ่ อมแซมการชํารุ ดเสี ยหายเบื้องต้น สามารถ
บํารุ งรักษาอาคารให้ใช้งานได้ตามปกติเป็ นระยะเวลานาน ๆ
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เทคนิคการมีส่วนร่ วม
- การประชุ มชี้ แจง การประชุมร่ วมกับองค์การบริ หารส่ วนตําบลท้องที่และประชาชน
เพื อ่ ชี้ แจงรายละเอี ย ดของโครงการและรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น นํา ไปปรั บ ปรุ ง การ
ดําเนินงานโครงการต่อไป
- การฝึ กอบรม โครงการก่อสร้างเชิ ญชวนให้กลุ่มผูใ้ ช้น้ าํ องค์การบริ หารส่ วนตําบล
ท้องที่และหน่วยงานราชการอื่น จัดส่ งบุคลากรเข้าร่ วมการฝึ กอบรามที่จดั ขึ้นระหว่าง
การก่อสร้าง
- การจ้างแรงงาน โครงการก่อสร้างควรที่จะให้ประชาชนในท้องที่เข้ามามีส่วนร่ วม
โดยการจ้างแรงงานในการก่อสร้างโครงการ ทั้งนี้ เพือ่ ที่ประชาชนเหล่านั้นมีรายได้
และมีความรู ้สึกหวงแหนในโครงการนั้น
- สายด่วน ประชาชนสามารถที่จะสอบถามข้อมูลในระหว่างการก่อสร้างโครงการได้
โดยการโทรศัพท์ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานเจ้าของโครงการ

6.

แบบฟอร์ ม/ตัวอย่ าง

แบบฟอร์ ม /ตัว อย่า ง วิ ธี ก ารสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในกระบวนงานก่ อ สร้ า ง
โครงการชลประทาน สามารถศึกษาได้จาก คู่มือการสร้ างการมีส่วนร่ วมของประชาชนในกระบวนงาน
จัดหาแหล่ งนํา้ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2550

7.

ผลลัพธ์ ทไ่ี ด้ จากการดําเนินการ

สามารถส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนในพื้ น ที ่แ ละผู ้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ในการก่ อ สร้ า งโครงการ
ชลประทานเข้ามามีส่วนร่ วมในกระบวนงานก่อสร้าง ตั้งแต่ระยะเตรี ยมงานก่อสร้ างและระยะดําเนินการ
ก่อสร้างจนกระทั้งโครงการก่อสร้างแล้วเสร็ จ ทําให้ทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนและ
สามารถป้ องกันปั ญหาความขัดแย้งของประชาชนในพื้นที่ได้

1.8 ข้ อพึงระวัง/บทเรียนทีผ่ ่ านมา
กรณี ศึกษาปั ญหาที่เกิ ดจากการขาดการมีส่วนร่ วมของประชาชน สามารถศึกษาได้จาก คู่มือ
การสร้ างการมีส่วนร่ วมของประชาชนในกระบวนงานจัดหาแหล่งนํา้ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ พ.ศ.2550
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3.4.1 การควบคุมงานจ้ างเหมาก่ อสร้ าง
/ บริหารสั ญญา
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การจัดจ้ างบริษทั ทีป่ รึกษาควบคุมงาน
1.

วัตถุประสงค์

เพื่อ ให้ไ ด้บุ ค คลหรื อกลุ่ ม บุค คลที่มีป ระสบการณ์ ความรู ้ ความชํา นาญทางวิช าการ
ซึ่ ง ประกอบอาชี พ ให้บ ริ ก ารในการให้คาํ ปรึ ก ษาข้อ เสนอแนะทางด้ านเทคนิ ค วิช าการ เข้า มา
ดํา เนิ น การควบคุ ม งานก่อ สร้ า ง เพื่อ ให้ก ารดํา เนิ น งานก่อ สร้ า งเป็ นอย่า งมีป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
เป็ นไปตามหลักวิศวกรรม

2.

ลักษณะและขอบเขตงาน

1) การจ้ างที่ปรึ กษาโดยวิธีตกลง คือ การว่าจ้างตรง (Direct Hiring) เจาะจงเฉพาะตัว
บุคคลที่มีความรู ้ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมกับภารกิจ และเป็ นบุคคลที่ผวู ้ า่ จ้างเคยทราบ
หรื อเคยเห็นความสามารถและผลงานแล้ว และเป็ นผูใ้ ห้บริ การที่เชื่อถือได้
โดยทัว่ ไปการจ้างที่ปรึ กษาโดยวิธีตกลง มีความเหมาะสมในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) ผูเ้ ชี่ยวชาญในงานที่จะให้บริ การตามที่ตอ้ งการมีจาํ นวนจํากัด ไม่เหมาะสมที่จะ
ดําเนินการด้วยวิธีคดั เลือก และเป็ นการจ้างที่มีวงเงินค่าจ้างไม่เกิน 2,000,000 บาท
(2) เป็ นการจ้างสถาบันวิชาการของรัฐ หรื อองค์กรที่ปรึ กษาของรัฐ หรื อองค์กรที่มี
กฎหมายหรื อมติคณะรัฐมนตรี ให้การสนับสนุนให้ดาํ เนินการจ้างได้โดยตรง
(3) เป็ นการจ้างที่ตอ้ งกระทําโดยเร่ งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสี ยหายแก่ราชการและ
มีความจําเป็ นที่จะต้องดําเนินการจ้างโดยวิธีตกลง
(4) เป็ นการจ้างตามมติคณะรัฐมนตรี
ทั้งนี้ การจ้างที่ปรึ กษาในกรณี การจ้างต้องกระทําโดยเร่ งด่วน หัวหน้าส่ วนราชการ
จะต้องชี้แจงเหตุผลและความจําเป็ นให้ กวพ. ทราบภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วนั ที่ได้มีการจ้าง
2) การจ้ า งที ่ป รึ ก ษาโดยวิ ธี คั ด เลื อ ก คื อ การคัด เลื อ กที ่ป รึ ก ษาที ่มี คุ ณ สมบัติ แ ละ
ประสบการณ์ เหมาะสมกับลักษณะงานของโครงการ โดยผ่านขบวนการคัดเลื อกขึ้ นทะเบียนให้มี
รายชื่อน้อยราย เพื่อจะเชิ ญชวนยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิ คและทางด้านราคาโดยมีจาํ นวนไม่เกิน 6 ราย
และผ่านการพิจารณาคัดเลื อกตามหลักเกณฑ์การตัดสิ นจากข้อเสนอทางเทคนิ คที่ดีที่สุดจากบรรดา
ที่ปรึ กษาที่ได้รับการเชิ ญชวนให้เข้าร่ วมแข่งขันโดยการยืน่ ข้อเสนอทางด้านเทคนิ คและข้อเสนอ
ทางด้านราคา
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3.

หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง

1. คณะกรรมการจ้างที่ปรึ กษา
2. ผูว้ า่ จ้าง (ขึ้นอยูก่ บั วงเงินสัญญา โดยเป็ นไปตามคําสั่งการมอบอํานาจฯ) อาจหมายถึง
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานก่ อสร้ าง/ผูอ้ าํ นวยการโครงการก่อสร้ าง หรื อ ผูอ้ าํ นวยการสํานักโครงการ
ขนาดใหญ่/ผูอ้ าํ นวยการสํานักชลประทานที่ 1-17 หรื อ รองอธิ บดีกรมชลประทานที่รับผิดชอบ
3. กองพัสดุ
4. สํานักงบประมาณ (กรณี มีการผูกพันงบประมาณข้ามปี )
5. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ตามอํานาจในการอนุมตั ิรับราคา)
6. คณะรัฐมนตรี (กรณี ท่ีวงเงินสัญญาเกิน 1,000 ล้านบาท)
7. สํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะกระทรวงการคลัง

4.

กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

5.

ขั้นตอนในการดําเนินงาน
1. การจัดทํา TOR
โครงสร้างของ TOR โดยทัว่ ไปจะประกอบด้วยส่ วนหรื อหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

บทนํา ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ
วัตถุประสงค์ของภารกิจ และผลงานที่ตอ้ งการจากที่ปรึ กษา
ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจของที่ปรึ กษา
ขอบเขตการดําเนินงาน
ระยะเวลาการดําเนินงาน
บุคลากรที่ตอ้ งการ
ระยะเวลาการส่ งมอบผลงาน
การกํากับการทํางานของที่ปรึ กษา
หน้าที่ความรับผิดชอบของผูว้ า่ จ้าง
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2. การจ้ างทีป่ รึกษา
2.1 การจ้ างทีป่ รึกษาโดยวิธีตกลง
คณะกรรมการจ้างที่ปรึ กษาโดยวิ ธี ตกลง จะดําเนิ นการพิ จารณาขอบเขตการ
ปฏิบตั ิงานของที่ปรึ กษาและจัดทําหนังสื อเชิ ญชวน เพือ่ เชิญให้ที่ปรึ กษารายที่กาํ หนดให้ยื่นข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิ คและราคา รวมทั้งพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิคตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ และ
เจรจาต่อรองราคาค่าจ้างให้อยูใ่ นเกณฑ์ท่ีเหมาะสมและประหยัด โดยใช้ราคาจ้างจากโครงการที่เคยจ้าง
มาแล้ว หรื อโครงการทีห่ น่วยงานอื่นเคยจ้าง ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการฯ ตกลงในรายละเอียดของราคา
รวมและสัญญาการจ้างแล้ว ให้นาํ เสนอผูม้ ีอาํ นาจสัง่ จ้างอนุมตั ิ เพื่อจะได้ลงนามในสัญญาจ้างต่อไป
2.2 การจ้ างทีป่ รึกษาโดยวิธีคัดเลือก
คณะกรรมการจ้างที่ปรึ กษาโดยวิธีคดั เลื อก จะดําเนิ นการพิจารณาขอบเขตการ
ปฏิบตั ิงาน แล้วจะดําเนินงานตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
2.2.1 การจัดหารายชื่อที่ปรึ กษาให้เหลื อน้อยราย การจ้างที่ปรึ กษาโดยวิธี
คัดเลือก คณะกรรมการจะดําเนินการคัดเลือกที่ปรึ กษาจํานวนหนึ่ งให้เหลือน้อยรายประมาณ 5-7 ราย
เพือ่ เชิญให้ส่งข้อเสนอด้านเทคนิคและด้านการเงิน
ในขั้นแรก คณะกรรมการฯ จะจัดทํารายชื่อที่ปรึ กษาที่อยูใ่ นข่ายที่จะรับ
ดําเนินภารกิจได้ ซึ่ งอาจมีจาํ นวนมาก 10-20 ราย รายชื่อที่ปรึ กษาดังกล่าว (Long List) อาจได้จาก
- การลงแจ้งความโฆษณาในหนังสื อพิมพ์ ให้ที่ปรึ กษาที่สนใจแจ้งความ
จํานงที่จะขอเข้าแข่งขัน ส่ ง หลักฐานแสดงประสบการณ์และผลงาน และความพร้อมขององค์กร
เพือ่ ประกอบการพิจารณา
- ฐานข้อ มู ล ที ่ป รึ กษาที ่ไ ด้ จ ดทะเบี ย นไว้กั บ สํ า นั ก งานบริ หารหนี้
สาธารณะ กระทรวงการคลัง
- ฐานข้อมูลที่ปรึ กษาของกองพัสดุ กรมชลประทาน
หลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการคัดเลือกที่ปรึ กษาให้เหลือน้อยราย โดยทัว่ ไป ได้แก่
(1) ประสบการณ์และผลงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่ตอ้ งการว่าจ้างที่ปรึ กษา
(2) ความพร้อมในการรับดําเนิ นภารกิจ เช่น ไม่ผกู พันกับโครงการอื่นๆ
ในช่วงเวลาที่คาดว่าจะเริ่ มภารกิจ การร่ วมมือกับต่างประเทศ
(3) ความเข้าใจในภารกิจ ประเมินได้จากจดหมายแสดงความจํานงที่เข้า
รับการพิจารณาคัดเลือกให้เหลือน้อยราย
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2.2.2 การยืน่ ข้อเสนอทางด้านเทคนิคและราคา วิธีการเชิญชวนให้ที่ปรึ กษายื่น
ข้อเสนอทางด้านเทคนิคและข้อเสนอทางด้านราคา สามารถทําได้หลายรู ปแบบ ดังนี้
(1) แบบซองเดี ย ว ให้ที่ป รึ ก ษายืน่ ซองข้ อเสนอทางด้า นเทคนิ ค และ
ข้อเสนอทางด้านราคารวมกันมาในซองเดียว
(2) แบบทีละซอง ให้ที่ปรึ กษายื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิคมาเป็ นลําดับ
แรกก่อน แล้วเมื่อคณะกรรมการฯ พิจารณาตัดสิ นได้ที่ปรึ กษารายที่มีขอ้ เสนอดีที่สุดแล้ว จึงเชิญราย
ดังกล่าวให้ยนื่ ข้อเสนอทางด้านราคาต่อไป
(3) แบบแยกซอง ให้ที่ปรึ กษายื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิ คและข้อเสนอ
ทางด้านราคามาพร้อมกันโดยแยกออกเป็ น 2 ซอง
2.2.3
การพิจารณาข้อเสนอทางด้ านเทคนิ ค คณะกรรมการฯ จะกําหนด
หลั กเกณฑ์ก ารพิ จารณาตัดสิ นข้อเสนอทางด้านเทคนิ ค โดยมีก รอบการพิจารณา 3 ด้า น คือ ด้า น
ประสบการณ์ของทีป่ รึ กษา ด้านวิธีบริ หารและวิธีการปฏิบตั ิงาน และด้านบุคลากร ทั้งนี้ การกําหนด
หลักเกณฑ์ดงั กล่าวจะดําเนินการก่อนเปิ ดข้อเสนอของที่ปรึ กษาที่ได้ยนื่ มาแล้ว
สําหรับเกณฑ์การตัดสิ น คณะกรรมการฯ จะจัดเรี ยงลําดับตามข้อเสนอที่ดีที่สุด
(Ranking) แล้วเชิญรายที่มีขอ้ เสนออันดับดีที่สุดมาเจรจาต่อรองราคาต่อไป

6.

หลักเกณฑ์ /ความรู้ ทนี่ ํามาใช้ ในการดําเนินการ
ศูนย์ขอ้ มูลที่ปรึ กษาไทย กระทรวงการคลัง

7.

ผลลัพธ์ ทไ่ี ด้ จากการดําเนินการ

1. การดําเนินการจัดหาผูร้ ับอย่างเป็ นไปอย่างถูกต้องโปร่ งใส
2. บริ ษทั ที่ปรึ กษาเป็ นบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลที่มีประสบการณ์ ความรู้ความชํานาญทาง
วิชาการ เหมาะสมกับงานก่อสร้าง
3. การควบคุมคุณสมบัติของวัสดุที่จะนํามาใช้และกระบวนการทํางานก่อสร้าง เป็ นไป
ตามหลักวิชาการ ส่ งผลให้งานก่อสร้างดําเนินไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

8.

ข้ อพึงระวัง/บทเรียนทีผ่ ่ านมา

1. บริ ษทั ที่ปรึ กษามีภาระงานที่ตอ้ งดําเนินการพร้อมกันหลายงาน อาจจะส่ งผลให้เกิด
ปั ญหาการบริ หารจัดการภายในของบริ ษทั ที่ปรึ กษาได้
2. มีการเปลี่ยนตัวบุคลากรหลักที่ผรู้ ับจ้างได้เคยเสนอไว้ หลังจากที่ได้มีการตกลงทํา
สัญญา อาจจะส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพด้านบุคลากรของบริ ษทั ที่ปรึ กษาลดน้อยลง
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การจัดหาผู้รับจ้ าง
1.

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ได้นิติบุคลที่จะเป็ นผูด้ าํ เนิ นการก่อสร้ าง ตามวัตถุประสงค์ที่ทางฝ่ ายผูว้ ่าจ้างกําหนด
โดยข้อกําหนดในการดําเนินงานจะระบุไว้ใน TOR และตามเอกสารสัญญาจ้าง

2.

ลักษณะและขอบเขตงาน

เป็ นการดํา เนิ น งานเพื่อ ให้ไ ด้ต วั นิ ติบุค คลที่จ ะเป็ นผูด้ าํ เนิ นการก่อ สร้า งงานชลประทาน
ซึ่ ง กระบวนการจัด หาผูร้ ับ จ้า งประกอบด้ว ยกิ จ กรรมหลัก คือ การจัด ทํา ร่ า งขอบเขตของงาน (TOR)
ร่ างเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ พร้อมทั้งจัดทําราคากลาง ดําเนิ นการประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อนุมตั ิรับราคา และลงนามในสัญญาว่าจ้าง

3.

หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. คณะทํางานจัดทําร่ างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และร่ างเอกสารการ
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2. คณะกรรมการกําหนดราคากลาง
3. ผูว้ ่าจ้าง (ขึ้นอยู่กบั วงเงินสัญญา โดยเป็ นไปตามคําสั่งการมอบอํานาจฯ) อาจหมายถึง
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานก่อสร้าง/ผูอ้ าํ นวยการโครงการก่อสร้าง หรื อ ผูอ้ าํ นวยการสํานัก
โครงการขนาดใหญ่/ผูอ้ าํ นวยการสํานักชลประทานที่ 1-17 หรื อ รองอธิ บดีกรมชลประทาน
ที่รับผิดชอบ
4. กองพัสดุ
5. สํานักงบประมาณ (กรณี มีการผูกพันงบประมาณข้ามปี )
6. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ตามอํานาจในการอนุมตั ิรับราคา)
7. คณะรัฐมนตรี (กรณี ท่ีวงเงินสัญญาเกิน 1,000 ล้านบาท)

4.

กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุดว้ ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
2. ระเบียบการก่อหนี้ผกู พันข้ามปี งบประมาณ พ.ศ.2534 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3. หลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี 6 กุมภาพันธ์ 2550
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5.

ขั้นตอนในการดําเนินงาน
1.

2.

การจัดทําร่ าง TOR และร่ างเอกสารประกวดราคา
1.1) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําร่ างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และร่ าง
เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ (วงเงิ นไม่เกิ น 10 ล้านบาท ไม่ตอ้ ง
แต่งตั้งกรรมการ)
1.2) จัดทํา TOR และร่ างเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งเสนอ
ผูม้ ีอาํ นาจให้ความเห็นชอบ
1.3) จัดทํารายงานความต้องการพัสดุ (พด.02) เสนอผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิ
ขั้นตอนการจัดหา
2.1) แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาคัดเลือกผูใ้ ห้บริ การตลาดกลาง และกําหนดวัน เวลา
และสถานที่เสนอราคา ซึ่ งดําเนิ นการในคราวเดียวกันกับการจัดทํารายงานขอจ้าง (อนุมตั ิ
ดําเนิ นการ/ลงนามประกาศเชิ ญชวน , แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง , แต่งตั้ง ผู ้
ควบคุมงาน)
2.2) เผยแพร่ ประกาศเชิญชวน (ไม่นอ้ ยกว่า 3 วันทําการ)
2.3) ขายเอกสารประกวดราคา (เท่ากับระยะเวลาประกาศ)
2.4) รับซองข้อเสนอทางเทคนิค
2.5) คัดเลือกเบื้องต้นเพือ่ หาผูม้ ีสิทธิเสนอราคา
- ตรวจสอบความถูกต้องของหลักประกันซอง
- ตรวจสอบผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกัน
- ตรวจสอบรายละเอียดของข้อเสนอเอกสารต่างๆ ของผูย้ น่ื ข้อเสนอ
2.6) แจ้ง ผลการคัด เลื อ กเบื้ อ งต้น พร้ อ มทั้ง แจ้ง นัด หมายผู้มี สิ ท ธิ เ สนอราคาเพื อ่ เข้า สู่
กระบวนการเสนอราคา
- สามารถอุทธรณ์ผลการคัดเลือกได้ภายใน 3 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้ง
- กรณี มีผอู้ ุทธรณ์ ให้หวั หน้าหน่วยงานพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็ จภายใน 7 วัน
หากดําเนิ นการไม่แล้วเสร็ จภายใน 7 วัน คณะกรรมการพิจารณาเพิ่มรายชื่อเป็ นผูม้ ี
สิ ทธิเสนอราคา
2.7) ดําเนินการเข้าสู่ กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีกาํ หนด
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3.

6.

ขั้นตอนการพิจารณาผล
3.1) คณะกรรมการฯ ประชุมทันทีเมื่อสิ้ นสุ ดกระบวนการเสนอราคา
3.2) รายงานผลการเสนอราคา/การพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงาน (ภายใน 5 วันทําการ)
- กรณี ไ ม่เห็ นชอบ คณะกรรมการพิจารณาชี้ แจงภายใน 3 วัน หากยังไม่เห็ นชอบ
สามารถยกเลิ กการประกวดราคาและแจ้งผลการยกเลิกให้ผมู้ ีสิทธิ เสนอราคาทุกราย
ทราบ และรายงานให้ กวพ. ทราบด้วย
3.3) เสนอผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิสั่งจ้าง
- หากไม่อนุมตั ิ สามารถยกเลิกการประกวดราคาและดําเนินการจัดหาใหม่
3.4) คณะกรรมการจัดทําประกาศผล
3.5) ทําข้อผูกพัน

หลักเกณฑ์ /ความรู้ ทนี่ ํามาใช้ ในการดําเนินการ
1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุดว้ ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
2. ระเบียบการก่อหนี้ผกู พันข้ามปี งบประมาณ พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3. หลักเกณฑ์การคิดคํานวณราคากลางตามมติคณะรัฐมนตรี

7.

ผลลัพธ์ ทไ่ี ด้ จากการดําเนินการ
1. ข้อกําหนดต่างๆ ในร่ าง TOR และเอกสารประกวดราคามีความเหมาะสม และสามารถ
นําไปใช้ในการบริ หารสัญญาจ้างได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. การคิ ดคํานวณอัตราคาราคาค่าก่อสร้ างของแต่ละรายการงานมีความถูกต้องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาํ หนด ทําให้ได้ราคากลางที่มีความเป็ นกลางสะท้อนราคาค่าก่ อสร้างใน
ปั จจุบนั
3. กระบวนการประกวดราคามีความโปร่ งใส
4. ได้ผูร้ ั บจ้ างที ่มีค วามสามารถทีจ่ ะดําเนิ นการก่อสร้ า งงานชลประทานให้แล้วเสร็ จตาม
วัตถุประสงค์ ทั้งด้านคุณภาพและระยะเวลา
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การตรวจสอบและอนุมัตแิ ผนงานผู้รับจ้ าง
1.

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็ นการดํา เนิ นงานตามเงื่อนไขต่า งๆทีร่ ะบุไ ว้ใ นสัญญาจ้ างก่อสร้ า ง และเพื่อเป็ นการ
กําหนดเป้ าหมายการดําเนิ นงานของสัญญาที่ใช้สําหรับการกํากับการปฏิบตั ิงานของผูร้ ับจ้าง ติดตามเร่ งรัด
ผลการดําเนินงานก่อสร้างของสัญญา

2.

ลักษณะและขอบเขตงาน

เป็ นการรวบรวมข้อ มู ล พื้ น ฐาน สถิ ติต่ า งๆ มาประกอบการพิ จ ารณาตรวจสอบแผนการ
ปฏิบตั ิงาน แผนการใช้เครื่ องจักรเครื่ องมือ แผนบุคลากร หรื อแผนอื่นๆตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขสัญญา
ที่ผรู ้ ับจ้างนําเสนอ และอนุมตั ิแผนงานดังกล่าว จากนั้นรายงานผูว้ า่ จ้างเพื่อทราบแผนงานดังกล่าว

3.

หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. คณะกรรมการตรวจการจ้าง
2. ผูค้ วบคุมงาน หรื อบริ ษทั ที่ปรึ กษาควบคุมงาน
3. ผูว้ ่าจ้าง (ขึ้นอยู่กบั วงเงิ นสัญญา โดยเป็ นไปตามคําสั่งการมอบอํานาจฯ) อาจหมายถึง
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานก่อสร้าง/ผูอ้ าํ นวยการโครงการก่อสร้ าง หรื อ ผูอ้ าํ นวยการสํานัก
โครงการขนาดใหญ่/ผูอ้ าํ นวยการสํานักชลประทานที่ 1-17 หรื อ รองอธิ บดีกรมชลประทาน
ที่รับผิดชอบ
4. กองพัสดุ

4.

กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. เงื่อนไขสัญญาจ้างก่อสร้าง
2. พระราชบัญญัติวศิ วกร และกฎกระทรวง

5.

ขั้นตอนในการดําเนินงาน
1. จากข้อ กํา หนดตามที่ ร ะบุไ ว้ใ นเงื่ อ นไขสัญ ญา และเงื่ อ นไขเฉพาะของงานก่อ สร้ า ง
(ณ ปั จจุบนั )
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เงือ่ นไขสั ญญาข้ อ 7 วรรคแรก
“ ภายในกํา หนด……….…….…วัน นับ ถั ดจากวันลงนามในสัญญา ผูร้ ั บ จ้ าง
จะต้องเสนอแผนงานให้เป็ นที่พอใจแก่ผูว้ ่าจ้างโดยแสดงถึงขั้นตอนของการทํางานและ
กําหนดเวลาที่ตอ้ งใช้ในการทํางานหลักต่าง ๆ ให้แล้วเสร็ จ ”
เงือ่ นไขสั ญญาข้ อ 7 วรรคสาม
“ ถ้ามิได้เสนอแผนงาน ......... ผูว้ า่ จ้างมีสิทธิ ที่จะบอกเลิกสัญญานี้ ได้และมีสิทธิ
จ้างผูร้ ับจ้างรายใหม่เข้าทํางานของผูร้ ับจ้างให้ลุล่วงไปได้ดว้ ย ”
เงือ่ นไขเฉพาะของงานก่ อสร้ าง เรื่องการดําเนินงาน
“ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาผูร้ ับ จ้างจะต้องเสนอแผนการ
ปฏิบตั ิงานแผนการใช้เครื่ องจักร-เครื่ องมือ และรายชื่อวิศวกรผูค้ วบคุมงาน โดยแผนปฏิบตั ิ
งานจะต้องแสดงถึงขั้นตอนการทํางานทีถ่ ูกต้องตามสภาพฤดูกาล และกําหนดเวลาทีต่ อ้ ง
ใช้ใ นการทํา งานหลัก ต่ า งๆ ให้แ ล้ว เสร็ จ ให้ค ณะกรรมการตรวจการจ้า งของผู้ ว่า จ้า ง
พิจารณาเห็ นชอบก่อนดําเนิ นการ ผูค้ วบคุ มงานก่ อสร้างของผูว้ ่าจ้างและคณะกรรมการ
ตรวจการจ้า งจะคอยติ ดตามเร่ ง รัดงานให้เป็ นไปตามแผนปฏิ บตั ิ ง านที ่ก าํ หนดไว้ ทั้ง นี้
เพื่อให้การก่อสร้างเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและแล้วเสร็ จภายในกําหนดระยะเวลาที่ระบุ
ไว้ใ นสัญญา สําหรั บแผนปฏิ บ ตั ิง านและแผนการใช้เครื่ องจัก ร-เครื่ องมื อที่ ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างแล้วนี้ให้ถือว่าเป็ นส่ วนหนึ่งของสัญญาด้วย ”
จากข้อกํา หนดต่า งๆดัง กล่า วข้า งต้น สรุ ป ได้ว่า ภายใน 15 วันนับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญา ผูร้ ับจ้างจะต้องเสนอแผนการปฏิบตั ิงาน แผนการใช้เครื่ องจักรเครื่ องมือ
และรายชื่อวิศวกรผูค้ วบคุ มงาน ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบก่อนดําเนิ นการ
หากผูร้ ับจ้างไม่เสนอแผนงาน ผูว้ า่ จ้างมีสิทธิ ที่จะบอกเลิกสัญญา
2. ในการตรวจสอบแผนงานตามที ่ผู้ รับ จ้า งได้เ สนอไว้ ในข้อ 1 นั้น ผู้ ควบคุ ม งาน
คณะกรรมการตรวจการจ้าง และบริ ษทั ที่ปรึ กษาควบคุมงาน (ถ้ามี) จะต้องศึกษารวบรวม
ข้อมูลและสถิ ติอตั ราการทํางานต่างๆมาวิเคราะห์ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแผนงาน
ดังกล่าว อย่างน้อยควรประกอบด้วย
• ข้อ มูล ทางด้ านอุ ท กวิท ยาในบริ เ วณพื้ นที่ที่มีจาํ นวนข้อมูล ย้อนหลัง ที่ เพีย งพอ
(อย่า ง น้อย 3ปี ) โดยเป็ นข้อมูลเกี่ยวกับ ปริ มาณฝนรายวัน/รายเดือน ระดับนํ้า/
ปริ มาณนํ้าในลํานํ้าที่ไหลผ่านพื้นที่ก่อสร้าง ฤดูกาล
• ข้อมูลเงื่อนไขต่ างๆเกี่ยวกับสถานที่ก่ อสร้ าง เช่ นเส้ นทางคมนาคม เส้นทาง
ลําเลียง การจัดหาที่ดินเพื่อนการก่อสร้าง บริ เวณที่ทิ้งดิน ในบางกรณี สําหรับการ
ก่ อสร้ า งหรื อปรั บ ปรุ ง ระบบชลประทานเดิ ม จํา เป็ นต้ องรวบรวมข้ อมูล และ
คํานึงถึงข้อมูลแผนการส่ งนํ้าให้เกษตรกร
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3.

4.

5.
6.

• ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ก่อสร้ างที่นาํ มาใช้งาน เช่น เครื่ องจักรเครื่ องมือที่นาํ มา
ปฏิบตั ิงาน อุปกรณ์ท่ีใช้ในการขนส่ งวัสดุ สถานที่เก็บวัสดุ
• ข้อมูลเกี่ ยวกับวัสดุ และแรงงาน เช่ น การสํารวจจุดที่จดั หาวัสดุ จํานวนบุคลากร
แรงงาน
• ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกําหนดในการดําเนินงานตามที่ระบุไว้ในแบบก่อสร้าง รายการ
รายละเอียดด้านวิศวกรรม (Technical Specification) หรื อตามหลักวิศวกรรม
• แนวนโยบายแนวทางการทํางานของผูร้ ับจ้าง เช่น ระยะเวลาในการดําเนิ นงาน
แต่ล ะวัน (ปกติ จะทํางาน 8 ชม./วัน) วันหยุดประจําสัป ดาห์ และวันหยุดใน
เทศกาลต่างๆ
ตรวจสอบรายการงานและปริ มาณงานที่จะต้องดํา เนิ นงานก่ อสร้ าง พร้ อมพิจารณาหา
ลําดับการดําเนิ นงานก่อสร้างที่และความสัมพันธ์ระหว่างรายการงานส่ วนต่างๆ โดยให้
เป็ นไปตามขั้นตอนหรื อวิธีการก่อสร้างของงานนั้นๆ พร้อมกําหนดจุดเริ่ มงานที่เหมาะสม
ของงานแต่ละรายการ
วิเคราะห์คาํ นวณหาปริ มาณงานมาตรฐานสําหรับผูป้ ฏิ บตั ิงาน แต่ละคน , ที มงาน หรื อ
สําหรับเครื่ องจักร แต่ละเครื่ อง แต่ละชุดเครื่ องจักร สําหรับงานแต่ละรายการ และ
คํานวณหาจุดสิ้ นสุ ดของงานแต่ละรายการ
เมื่อดําเนิ นการถึงขั้นตอนนี้ ควรนําแผนเครื่ องจักรเครื่ องมือ และแผนบุคลากร
ทีผ่ รู ้ ับจ้างนําเสนอมาประกอบการพิจารณาด้วย และเมื่อนําปริ มาณงานมาตรฐานไป
เทียบเคียงกับปริ มาณงานทีจ่ ะต้องดําเนินการทั้งสัญญาแล้ว จะทําให้ทราบได้วา่ เครื่ องจักร
เครื่ องมือที่ผรู ้ ับจ้างเสนอมาเพียงพอ เหมาะสมกับความต้องการใช้งานไว้หรื อไม่
วิเคราะห์หาสัดส่ วนนํ้าหนักของงานแต่ละรายการเมื่อเทียบกับงานทั้งสัญญา (%) ปกติจะ
นําราคาค่าก่อสร้างของรายการนั้นๆมาเป็ นตัวเทียบเคียงกับราคาค่าก่อสร้างทั้งสัญญา
นํา ข้อ มู ล ต่ า งๆที ่ไ ด้ จ ัด เตรี ยมไว้ม าดํา เนิ น การจัด ทํา แผนงานก่ อ สร้ า ง สํ า หรั บ งาน
ชลประทานนิยมใช้ Bar Chart ซึ่ งประกอบด้วยแกนตั้งคือ กลุ่มงาน รายการงาน หน่วยนับ
และปริ มาณงาน โดยทัว่ ไปจะเป็ นไปตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งปริ มาณงานและราคา
แกนนอนเป็ นแกนแสดงช่วงเวลาที่แบ่งเป็ นงวดๆ (โดยทัว่ ไปเพื่อให้สอดคล้อง
กับการรายงานจะกําหนดไว้ที่ 30 วัน/งวด) ซึ่ งแสดงช่วงเวลาที่ใช้ในงานรายการต่างๆโดย
เส้นตรง (Bar) ซึ่ งอาจเขียนระดับความก้าวหน้าตามแผน (%) กํากับไว้ในแต่ละงวดก็ได้
สําหรับสี ของ Bar ที่ใช้สําหรับเส้นแผนจะใช้สีน้ าํ เงิน และในการรายงานความก้าวหน้า
เส้นผลการดําเนินงานจะใช้เป็ นสี แดง
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7. คํานวณหาระดับความก้าวหน้าของแผนงานทั้งสัญญาในแต่ละงวด โดยหาผลรวมของ
สัดส่ วนนํ้าหนักของงานแต่ ละรายการตามที่ได้วิเคราะห์ไว้ในข้อที่ 5 คู ณกับระดับ
ความก้าวหน้าของงานแต่ละรายการในงวดนั้นๆ และนําระดับความก้าวหน้าในแต่ละงวด
ที่ได้มารวมหาระดับความก้าวหน้าของแผนงานทั้งสัญญาสะสม
จากนั้นจึงคํานวณหาแผนเงินในแต่งวด และแผนเงินสะสมของสัญญา โดยนํา
ค่าที่ได้จากวรรคแรกมาคูณกับราคางานทั้งสัญญาต่อไป
8. แผนงานต่างๆที่ผูร้ ับจ้างเสนอมาเพื่อพิจารณานั้น ผูค้ วบคุ มงาน หรื อ บริ ษทั ที่ปรึ กษา
ควบคุ ม งาน (ถ้ า มี ) พิ จ ารณาตรวจสอบตามที ่ไ ด้ ก ล่ า วมาแล้ ว ข้ า งต้ น เพื อ่ เสนอ
คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบ
9. แผนงานที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง ให้รายงานผูว้ า่ จ้างเพือ่ ทราบ

6.

หลักเกณฑ์ /ความรู้ ทนี่ ํามาใช้ ในการดําเนินการ

7.

ผลลัพธ์ ทไ่ี ด้ จากการดําเนินการ

8.

ข้ อพึงระวัง/บทเรียนทีผ่ ่ านมา

1.
2.
3.
4.

ความรู ้ทางด้านอุทกวิทยา
ความรู ้ทางด้านเครื่ องจักรกล
ความรู ้ทางด้านวิศวกรรมชลศาสตร์
ความรู ้ดา้ นวิศวกรรมโยธา

1. แผนงานก่อสร้าง แผนเครื่ องจักรเครื่ องมือ และแผนงานอื่นๆตามที่ระบุไว้ในสัญญา ที่มี
ความเหมาะสมกับ อายุสัญญา สภาพฤดูก าล สภาพพื้นที่ก่อสร้ า ง ข้อกําหนดทางด้าน
วิศ วกรรมตามที ่ระบุ ไ ว้ใ นแบบก่ อสร้ า ง รายการรายละเอี ยดด้ านวิศ วกรรม (Technical
Specification) หรื อตามหลักวิศวกรรม และสอดคล้องกับเครื่ องจักรเครื่ องมือและบุคลากร
ของผูร้ ับจ้างที่นาํ มาใช้ในการปฏิบตั ิงาน
2. เป้ าหมายการดําเนินงานในแต่ละงวดเพื่อใช้ในการกํากับการทํางานและติดตามเร่ งรัดงาน
1. แผนงานที่ผรู ้ ับจ้างนําเสนอผูจ้ ดั ทําต้องเป็ นไปตาม พระราชบัญญัติวศิ วกร พ.ศ. 2542
2. ควรชี้ แจงผูร้ ับจ้างให้ทราบด้วยว่าแผนงานที่จดั ทําและเสนอมานี้ จาํ เป็ นส่ วนหนึ่ งของสัญญา
และใช้ในการควบคุมความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาของการก่อสร้าง
3. เมื อ่ มี ก ารปรั บ ปรุ งแผนงานที ่คณะกรรมการตรวจการจ้า งเห็ นชอบและรายงานผูว้ ่า จ้า ง
ทราบแล้ว ต้องนําเสนอแผนงานที่ได้ปรับปรุ งใหม่ให้ผวู ้ า่ จ้างทราบอีกครั้งด้วย
4. การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการจัดทําแผนงานก่อสร้างควรระมัดระวังในเรื่ องการปั ด
เศษตัวเลขที่แสดงไว้
5. แผนงานที่คณะกรรมการตรวจจ้างได้เห็นชอบไว้แล้วควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่จดั หาที่ดินทราบ
ด้วยเพื่อใช้ประกอบการจัดหาที่ดินให้สอดคล้องกับแผนงานก่อสร้างที่วางไว้
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การจัดเตรียมแบบฟอร์ ม
1.

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดให้มีแบบฟอร์ มที่ใช้สําหรับการกํากับควบคุมงานก่อสร้างตามขั้นตอนวิธีการทํางานให้
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และสําหรับจดบันทึกเพื่อรายงานผลการดําเนินงานประจําวัน ประจําสัปดาห์
และประจําเดือน แบบฟอร์ มที่ได้ตอ้ งเป็ นไปตามที่ฝ่ายผูว้ า่ จ้างเห็นชอบ

2.

ลักษณะและขอบเขตงาน

เป็ นการตรวจสอบขั้น ตอนการปฏิ บ ั ติง านของรายการงานหลัก ของสั ญ ญา และกํา หนด
แบบฟอร์ ม เพื่อแจ้งให้ผเู ้ กี่ยวข้องทั้งผูร้ ับจ้าง บริ ษทั ที่ปรึ กษาควบคุมงาน (ถ้ามี) ทราบและนําไปใช้กาํ กับ
ควบคุมงานก่อสร้างในแต่ละขั้นตอน และใช้ในการประกอบการจัดทํารายงานประจําวัน รายงานประจํา
สัปดาห์ และรายงานประจําเดือน

3.

หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
1.
2.
3.
4.
5.

4.

คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ผูค้ วบคุมงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผูว้ า่ จ้าง
ผูร้ ับจ้าง
บริ ษทั ที่ปรึ กษาควบคุมงานก่อสร้าง (ถ้ามี)

กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
เงื่อนไขสัญญาจ้างก่อสร้าง

5.

ขั้นตอนในการดําเนินงาน

1. ผู ้ ควบคุ ม งาน หรื อ บริ ษัท ที ่ป รึ ก ษาควบคุ ม งาน (ถ้ า มี ) ตรวจสอบขั้น ตอนวิ ธี ก าร
ปฏิ บ ตั ิ ง านรายการต่า งๆตามสัญ ญา เพื่อ กํา หนดวิธี ก ารกํา กับ ควบคุ ม ในแต่ล ะขั้น ตอนการทํา งาน
แล้วจัดทําเป็ นแบบฟอร์ ม รวมถึ งพิจารณาแบบฟอร์ มที่จะใช้ในการดําเนิ นงานและรายงานต่างๆ เสนอ
คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณา ให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดแบบฟอร์ มที่เกี่ยวข้อง เช่น
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1) แบบฟอร์ มแจ้ งการทํางานประจําวัน ใช้สาํ หรับให้ผรู้ ับจ้างแจ้งรายละเอียดงานที่ทาํ ใน
แต่ละวัน พร้อมจํานวนเจ้าหน้าที่และเครื่ องจักรเครื่ องมือที่จะต้องใช้ในการทํางาน
โดยจะต้องแจ้งให้ผคู้ วบคุมงานทราบล่วงหน้า 1 วัน ก่อนเวลา 15.00 น. แบบฟอร์ มนี้
สําคัญมากสําหรับผูร้ ับจ้าง สาระสําคัญผูร้ ับจ้างต้องแจ้งแผนปฏิบตั ิงานทุกชนิ ดที่จะ
ปฏิบตั ิงานในวันรุ่ งขึ้น ได้แก่ งานดิน งานคอนกรี ต งานอาคารและอื่นๆ สําหรับงาน
ตรวจสอบได้แก่ งานตรวจสอบด้านสํารวจหรื อตรวจสอบด้าน LAB ก็ให้แจ้งไว้ดว้ ย
พร้ อมทั้งเขียนรายละเอียดและกําหนดเวลาคร่ าวๆ ซึ่ งหัวหน้าผูค้ วบคุมงานจะเป็ นผู้
ประสานงานกับผูร้ ับจ้าง
2) แบบฟอร์ มแจ้ งขออนุมัติเทคอนกรีต เมือ่ ผูร้ ับจ้างมีความประสงค์จะเทคอนกรี ตอาคาร
หรื อดาดคลองส่ งนํ้า จะต้องแจ้งให้หวั หน้าผูค้ วบคุมงานทราบ เพือ่ สั่งการให้ผคู้ วบคุม
งานต่างๆ ตรวจสอบความพร้อมก่อนเทคอนกรี ต เช่น ช่างสํารวจตรวจสอบแนวและ
ระดับ เจ้าหน้าที่ทดลองตรวจสอบอัตราส่ วนผสมคอนกรี ต เป็ นต้น
3) แบบฟอร์ มรายงานประจําวัน เป็ นแบบฟอร์ มที่สําคัญมากที่จะแสดงรายละเอียดใน
การปฏิ บ ตั ิ งานของผูร้ ั บจ้างทุ กๆ วัน สาระสําคัญในการเขี ยนรายงานประจําวัน ตาม
แบบฟอร์ มฉบับนี้ ประกอบด้วยละเอียดของงานและปริ มาณงานทีผ่ รู้ ับจ้างทําได้จริ ง
จํานวนเครื่ อ งจัก รเครื่ อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการปฏิ บ ตั ิง านจํา นวนคนงาน ปั ญ หาและ
อุปสรรค ผูค้ วบคุมงานจะต้อง บันทึกลักษณะอากาศไว้ดว้ ย เช่น อากาศร้อน หรื อมี
ฝนตก รายงานประจําวันถื อว่าเป็ นเอกสารสําคัญของทางราชการเพื่อประกอบการ
ตรวจสอบของผูม้ ีหน้าที่
4) แบบฟอร์ มรายงานตรวจสอบก่ อนบดอัดดิน หลังจากผูร้ ับจ้างบดอัดดินเสร็ จแล้ว ก่อน
จะถมดินเพื่อบดอัดชั้นต่อไป จะต้องแจ้งให้ผูค้ วบคุ มงานทราบ เพื่อตรวจสอบแนว
และระดับ รอยต่อเชื่อมความชื้ นของดินบ่อยืม การกรุ ย-คราดผิวหน้าก่อนลงดินชั้น
ต่อไป ทั้งนี้ในการตรวจสอบแต่ละรายงาน ผูค้ วบคุมงาน ทั้งสองฝ่ ายจะต้องลงลายมือ
ชื ่อ กํา กับ ไว้ด้ ว ย และห้ า มผู ้รั บ จ้า งทํา การบดอัด ดิ น จนกว่ า รายการทั้ง หมดใน
แบบฟอร์ มจะได้รับการรับรองจากผูว้ า่ จ้างครบทุกรายการ
5) แบบฟอร์ มรายงานการบดอัดดิน เมื่อผูร้ ับจ้างได้รับอนุมตั ิให้ลงดินชั้นต่อไปได้แล้ว
ผู ้ค วบคุ ม งานจะต้อ งบัน ทึ ก รายละเอี ย ดการบดอัด ตามแบบฟอร์ ม ฉบับ นี้ ซึ่ ง
ประกอบด้วย สถานที่ก่อสร้าง (ลงชั้นดิน) ชนิ ดของดินที่ใช้ ถม ระดับ พื้นที่ลงดิน (ม.2 )
ความหนา เครื่ อ งจัก รที่ ใ ช้บ ดอัด จํา นวนเที่ ย วบดอัด และปริ ม าตรดิ น ที่ บ ดอัด
เสร็ จแล้ว (ม.3)
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6) แบบฟอร์ ม รายงานผลการทดสอบดิน เมื่อ ผูร้ ั บ จ้างดําเนิ นการบดอัดดิ น จนครบ
จํานวนเที่ยวที่คาดว่าได้ความแน่นตามต้องการแล้ว จะต้องแจ้งให้ผคู้ วบคุมงานทราบ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ห้อง LAB ทําการตรวจสอบความแน่นละความชื้ นตามแบบฟอร์ ม
ฉบับนี้ ถ้าผลการทดสอบผ่านเกณฑ์กาํ หนด ผูค้ วบคุมงานจะแจ้งให้ผูร้ ับจ้างทราบ
เพื่อจะได้ดาํ เนินการขออนุญาตขึ้นดินชั้นต่อไปตามแบบฟอร์ มรายงานการบดอัดดิน
7) แบบฟอร์ มใบแจ้ งตรวจสอบก่ อนเทคอนกรี ต เมื ่อผูร้ ั บจ้ างได้รับ อนุ ม ตั ิ ให้เปิ ดงาน
ก่อสร้างอาคารแล้ว และได้ดาํ เนินการผูกเหล็ก ตั้งแบบคํ้ายัน เสร็ จเรี ยบร้อยพร้อมที่จะ
เทคอนกรี ต ต้องแจ้งผูค้ วบคุมงานเพื่อตรวจสอบความพร้อม ตามแบบฉบับนี้ และห้าม
ผูร้ ับจ้างทําการเทคอนกรี ต จนกว่ารายการทั้งหมดจะได้รับการรับรองจากผูว้ า่ จ้างทุก
รายการ และหากมี รายการใดไม่ถูกต้อง ต้องบันทึกให้ชัดเจนเพือ่ สั่งการให้ผรู้ ับจ้าง
แก้ไข
8) แบบฟอร์ มใบแจ้ งตรวจสอบแนวและระดับก่ อนเทคอนกรีตดาดคลอง หลังจากผูร้ ับ
จ้างทํางานดินเสร็ จแล้ว ก่อนการเทดาดคอนกรี ต ต้องมีการตรวจสอบแนวและระดับ
ตามแบบฟอร์ มฉบับนี้ โดยตรวจสอบทุกระยะ 10 เมตร ทั้งฝั่งซ้ายและขวา
9) แบบฟอร์ ม ใบแจ้ ง ตรวจสอบแนวและระดั บ หลัง เทคอนกรี ต ดาดคลอง เมื ่อ ดาด
คอนกรี ตเสร็ จแล้ว ต้องมีก ารตรวจสอบแนว และระดับ อีก ครั้ ง โดยใช้ แบบฟอร์ ม
ฉบับนี้
10) แบบฟอร์ มรายงานการตรวจสอบอัตราส่ วนผสมคอนกรี ต เจ้าหน้าที่ห้อง Lab จะเป็ น
ผูบ้ นั ทึกตราส่ วนผสมของคอนกรี ตได้แก่ หิ น ปูนซี เมนต์ ทราย นํ้า ตลอดจนวัสดุผสม
พิเศษ ให้เป็ นไปตาม Mix Design ที่กาํ หนด นอกจากบันทึกอัตราส่ วนผสมแล้ว
จะต้องบันทึก เวลา เริ่ มผสม เวลาเริ่ มเทคอนกรี ตเวลาสิ้ นสุ ดด้วย เพือ่ ควบคุมเวลาการ
ก่อตัวของคอนกรี ตไม่ให้เกินเวลาที่กาํ หนดไว้โดยใช้แบบฟอร์ มฉบับนี้
11) แบบฟอร์ มรายงานการเก็บตัวอย่ างแท่ งคอนกรี ต เมือ่ มีการเทคอนกรี ต จะต้องมีการ
เก็บตัวอย่างแท่งคอนกรี ต โดยเจ้าหน้าที่ห้อง Lab เพือ่ ตรวจสอบความแข็งแรงของ
คอนกรี ต ในการเก็บตัวอย่างคอนกรี ตนั้น จะต้องมีการตรวจสอบค่ายุบตัว (Slump
Test) ทุกครั้ง หากค่ายุบตัวนี้ มากหรื อน้อยกว่าเกณฑ์กาํ หนดจนเกินไปจะต้องบันทึก
ในหมายเหตุดว้ ย ตัวอย่างแท่งคอนกรี ตต้องกําหนดหมายเลขและสถานที่ให้ชัดเจน
ด้วย เพื่อมิให้สับสนในภายหลัง
12) แบบฟอร์ ม รายงานการบ่ ม คอนกรี ต เมื่อดาดคอนกรี ตเสร็ จแล้ว หรื อเมื่อถอดแบบ
อาคารแล้ววิธีปฏิ บตั ิน้ นั ควรให้ผรู้ ับจ้าง เตรี ยมนํ้ายาบ่มคอนกรี ต ที่ผา่ นการทดสอบ
คุณภาพจากสํานักวิจยั ฯ แล้ว ให้เพียงพอกับพื้นที่ที่จะพ่นนํ้ายาเสี ยก่อน จะทําให้การ
ควบคุมงานง่ายขึ้น ผูค้ วบคุมงานต้องบันทึก เวลาทีเ่ ริ่ มบ่มปริ มาณนํ้ายาที่ใช้บ่ม และ
พื้นที่ท่ีบ่มได้ และรวบรวมไว้เสนอ หัวหน้าผูค้ วบคุมงานเพือ่ เก็บเป็ นหลักฐาน
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13) แบบฟอร์ มรายงานการใช้ เครื่องจักรกล ผูค้ วบคุ มงานต้องบันทึก รายการเครื่ องจักร
เครื ่ อ งมื อ ที ่ผูร้ ั บ จ้า งใช้ป ฏิ บ ั ติง านในแต่ล ะวัน ตามแบบฟอร์ ม ฉบับ นี้ เพือ่ ไว้เป็ น
หลักฐานและข้อมูล ในการตรวจสอบผลงานก้าวหน้า และการปรับแผนปฏิบตั ิงาน
หากงานล่าช้ากว่าแผน ต้องบันทึกให้ครบถ้วนทุกรายการ
14) แบบฟอร์ ม รายงานประจํา สั ปดาห์ หัวหน้าผูค้ วบคุ ม งาน จะเป็ นผูร้ วบรวมรายงาน
ประจําวัน แล้วสรุ ปผลงานประจําสัปดาห์เสนอคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อทราบ
พร้ อมทั้งสรุ ปปั ญหาอุปสรรคของงานด้วย โดยให้จดั ทําอย่างน้อย 2 ฉบับ (รายงาน
คณะกรรมการตรวจการจ้าง 1 ฉบับ แล้วเก็บรักษาเพือ่ มอบให้แก่เจ้าหน้าที่พสั ดุเมื่อ
เสร็ จงานแต่ละงวด 1 ฉบับ)
15) แบบฟอร์ มรายงานประจําเดือน หัวหน้าผูค้ วบคุมงานจะรวบรวมรายงานประจําวัน
รายงานประจํา สั ป ดาห์ แ ล้ว สรุ ป ผลงานที ่ท าํ ได้ต ลอดเดื อ น ตลอดจนปั ญ หาและ
อุปสรรคที่เกิ ดขึ้น เพือ่ จัดทําเป็ นรายงานประจําเดื อน แล้วรายงานให้คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างทราบ เพือ่ ไว้ตรวจสอบกับรายงานผลงานก้าวหน้าประจําเดือน (ทุก 30 วัน)
ของผูร้ ับจ้าง หัวหน้าผูค้ วบคุมงานควรแสดงความเห็นด้วยว่าพร้อมทีจ่ ะตรวจรับงาน
ได้ห รื อ ไม่ หากไม่ไ ด้ เพราะเหตุใ ดพร้ อ มแนบหลัก ฐานจากผู ค้ วบคุม งาน
ประกอบการพิจารณา
ทั้ง นี้ สํ า หรั บ แบบฟอร์ ม ที ่นํ า เสนอในครั้ งนี้ เป็ นเพี ย งแนวทางในการ
ดําเนินงาน ในข้อเท็จจริ งผูเ้ กี่ยวข้องจําเป็ นต้องแสวงหาหรื อจัดเตรี ยมแบบฟอร์ ม ให้
สอดคล้องและเหมาะสมสํา หรั บ รายการงานและขั้น ตอนการวิธี ป ฏิ บ ตั ิ ง านตามที ่
กําหนดไว้ในสัญญา เช่ น งานคอนกรี ตบดอัดแน่ น งาน Soil Cement Column
ผูเ้ กี่ยวข้องจําเป็ นต้องพิจารณาจัดเตรี ยมแบบฟอร์ มที่ใช้ในการควบคุมงานด้วย
2. ทุกฝ่ ายร่ วมกันกําหนดแนวทางการประสานงานและผูร้ ับผิดชอบในการดําเนินงานแต่ละ
ขั้นตอนของทุกฝ่ าย
3. แจ้งเวียนสิ่ งที่ได้จาก ข้อ 1 และ 2 ให้ผเู ้ กี่ยวข้องทราบและถือปฏิบตั ิต่อไป
4. กรณี ท่ีนาํ ไปใช้ในการปฏิบตั ิงานแล้วพบว่าติดปัญหาอุปสรรคอะไรเกี่ยวกับแบบฟอร์ ม ก็ให้
ทุกฝ่ ายมาร่ วมพิจารณาปรับปรุ งแบบฟอร์ มให้มีประสิ ทธิ ภพมากยิ่งขึ้น เพื่อแก้ไขปั ญหาอุปสรรคที่แล้ว
นําไปใช้ในการปฏิบตั ิงานต่อไป

6.

หลักเกณฑ์ /ความรู้ ทนี่ ํามาใช้ ในการดําเนินการ
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1. ความรู ้ทางด้านวิชาชีพวิศวกรรม สาขา วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่ องกล
2. ความรู ้ทางด้านการสํารวจ

7.

แบบฟอร์ ม/ตัวอย่ าง
ตัวอย่างแบบฟอร์ มต่างๆ (ตามเอกสารแนบ)

8.

ผลลัพธ์ ทไ่ี ด้ จากการดําเนินการ
1. ช่ วยให้ทุกฝ่ ายที่เกี่ ยวข้องสามารถกํากับ ควบคุมงานก่อสร้างเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
ลดความขัดแย้งในการดําเนินงานได้
2. ช่วยให้งานก่อสร้างที่ได้มีความมัน่ คงแข็งแรงเป็ นไปตามข้อกําหนดตามสัญญา
3. ช่วยให้มีเอกสารหลักฐานในการดําเนินงานก่อสร้างขั้นตอนต่างๆ

9.

ข้ อพึงระวัง/บทเรียนทีผ่ ่ านมา

ในการตรวจสอบแบบก่อสร้างกับสภาพพื้นที่ก่อสร้างเมื่อมีความจําเป็ นต้องแก้ไขแบบและได้
ทําหนังสื อแจ้งสํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปั ตยกรรมดําเนิ นการแก้ไขแบบดังกล่าวแล้วควรมีการ
ติดตามผลการดําเนินงานและมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่จะเป็ นผูต้ ิดต่อประสานงานให้ชดั เจน
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ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม
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การศึกษาตรวจสอบรายละเอียดสั ญญา / พืน้ ที่ก่อสร้ าง
1.

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ทราบรายละเอียดที่ผูร้ ับจ้างจะต้องดําเนิ นการจัดหาและส่ งมอบ และเป็ นการเตรี ยม
ความพร้ อมในการทํางานโดยการวางแผนขั้นตอนวิธีการทํางานทีจ่ ะต้องดําเนิ นการตามสัญญา รวมถึ ง
เพื่อให้ทราบถึงความข้อเท็จจริ งของสภาพพื้นที่ก่อสร้างในขณะนั้นกับแบบก่อสร้างที่แนบท้ายสัญญา

2.

ลักษณะและขอบเขตงาน

เป็ นการศึกษาตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆของสัญญาทั้งในส่ วนของเงื่อนไขทัว่ ไป เงื่อนไขเฉพาะ
ของงานก่อสร้ าง รายการรายละเอียดด้านวิศวกรรม (Technical Specification) แบบก่อสร้าง แล้วจัดทํา
สรุ ป เพือ่ ใช้ป ระกอบการติ ดตามเร่ ง รั ดผูร้ ั บ จ้ างให้ด ํ าเนิ นการตามสัญญา และศึ ก ษาทํา ความเข้ าใจกับ
ขั้นตอนการก่อสร้ างต่างๆเพื่อกําหนดแนวทางการตรวจสอบแต่ละขั้นตอนให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ใน
สัญญา และการสํารวจตรวจสอบสภาพพื้นที่ก่อสร้างกับแบบก่อสร้างเพื่อให้ทราบถึงความคลาดเคลื่อนที่
เกิดขึ้นและเตรี ยมการหาแนวทางการแก้ไขต่อไป

3.

หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
1.
2.
3.
4.
5.

4.

คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ผูค้ วบคุมงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผูว้ า่ จ้าง
ผูร้ ับจ้าง
บริ ษทั ที่ปรึ กษาควบคุมงานก่อสร้าง (ถ้ามี)

กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
เงื่อนไขสัญญาจ้างก่อสร้าง

5.

ขั้นตอนในการดําเนินงาน

1. ศึกษาตรวจสอบรายละเอียดของสัญญา เพือ่ ให้ทราบถึงสิ่ งที่ผรู้ ับจ้างจะต้องดําเนิ นการ
ต่างๆ การจัดหาและส่ งมอบ เช่น
• เงื่อนไขสัญญา : ข้อ 5 และเงื่อนไขเฉพาะของงานก่อสร้าง เรื่ องการขอรับเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้า และข้อกําหนดต่างๆเกี่ยวกับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
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• เงื่อนไขเฉพาะของงานก่อสร้าง :
1) การจัดหายานพาหนะ ผูร้ ับจ้างจะต้องจัดหายานพาหนะภายในระยะเวลา 30 วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็ นหนังสื อให้เริ่ มทํางาน ฯลฯ
2) งานก่ อสร้ างอาคารสํานักงานชั่วคราวเพือ่ ควบคุ มการก่ อสร้ างของผูว้ ่าจ้า ง
ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลา 45 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
เป็ นหนังสื อให้เริ่ มทํางาน ฯลฯ
3) เครื่ องมือในการทดสอบ ผูร้ ับจ้างต้องจัดหาภายในระยะเวลา 45 วัน นับถัด
จากวันที่ได้รับหนังสื อแจ้งให้เริ่ มทํางาน ฯลฯ
4) งานจัดหาเครื่ องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ผูร้ ับจ้างต้องจัดหาภายใน
ระยะเวลา 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสื อแจ้งให้เริ่ มทํางาน ฯลฯ
5) งานแผ่นป้ ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
6) งานประชาสัมพันธ์กรมชลประทานและโครงการ
7) งานจัดการฝึ กอบรม
8) การเสนอแผนปฏิบตั ิงานความปลอดภัยในการทํางาน
ฯลฯ
• รายการรายละเอียดด้านวิศวกรรม :
1) ขั้นตอนการดําเนินงานก่อสร้างรายการงานจัดหาและติดตั้งชิ้นส่ วนคอนกรี ต
อัดแรงต่างๆ หรื อ เสาเข็ม
2) ขั้นตอนการดําเนินงานก่อสร้างรายการงานประตูระบายนํ้าและเครื่ องกว้าน
ฯลฯ
2. รวบรวมผลการศึกษาตรวจสอบ จัดทําสรุ ปสิ่ งที่ผรู้ ับจ้างต้องดําเนินการจัดหาและส่ งมอบ
และนําขั้นตอนการดําเนินงานก่อสร้างมาวิเคราะห์หาแนวทางการติดตาม ควบคุมต่อไป
3. กรณี ที่ตรวจสอบรายการรายละเอียดด้านวิศวกรรม พบว่ามีขอ้ กําหนดไม่ครบถ้วนกับ
รายการงานที่ไว้ในใบแจ้งปริ มาณงานและราคา แบบก่อสร้าง จะได้ติดต่อประสานผูอ้ อกแบบเพือ่ หาข้อ
กําหนดให้ครบถ้วน
4. นําสิ่ งที่ได้จากการข้อ 2, 3 มาใช้ประกอบการควบคุมงานก่อสร้าง และบริ หารสัญญาจ้างก่อสร้าง
5. เนื่องจากขั้นตอนในการพัฒนาแหล่งนํ้าทั้งโครงการชลประทานขนาดกลางขนาดใหญ่ใน
แต่ละโครงการ ได้เริ่ มดําเนิ นการสํารวจออกแบบกันมาเป็ นระยะเวลาที่เนิ่นนานก่อนจะมาถึงขั้นตอนการ
ก่อสร้ าง ทําให้แบบก่อสร้ างที่ได้รับจะมีความเคลื่อนไปจากสภาพพื้นที่ ก่อสร้ างจริ งในขณะนั้น ทั้งนี้
โดยทัว่ ไปสําหรั บงานก่ อสร้ างเขื่อนหัวงาน ปตร. และฝาย ในช่ วงระยะเวลา 5 ปี นับจากที่ได้สํารวจ–
ออกแบบแล้ว อาจเกิดสภาพพื้นที่ก่อสร้างจริ งอาจไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรื อหากเปลี่ยนแปลง
ก็ไม่มากนัก แต่สําหรับงานก่อสร้ างระบบส่ งนํ้าและระบบระบายนํ้า ในช่วงระยะเวลา 1 ปี สภาพพื้นที่
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ก่อสร้างอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ได้ออกแบบไว้ ดังนั้นผูค้ วบคุมงานจึงควรสํารวจตรวจสอบ
เพื่อรวบรวมเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างเพือ่ แก้ไขแบบก่อสร้างและแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างต่อไป
(บางกรณี พบว่าดําเนิ นการโดยผูอ้ าํ นวยการสํา นักงานก่อสร้ าง/ผูอ้ าํ นวยการโครงการก่ อสร้ าง) โดยมี
ประเด็นในการสํารวจตรวจสอบ อาทิเช่น
• งานก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ :
1) สภาพระดับดินเดิมในสนามกับแบบก่อสร้าง
2) บริ เวณจุดเริ่ มต้นของตัวเขื่อน (กม.0+000) และจุดสิ้ นสุ ดตัวเขื่อน (กม.สุ ดท้าย
ของเขื่อน) แนวของอาคารระบายนํ้าลงลํานํ้าเดิม หรื ออาคารระบายนํ้าล้น
ฉุ กเฉิ น และแนวถนนด้านท้ายเขื่อนอยูใ่ นแนวเขตที่ดินทําการจัดหาไว้หรื อไม่
3) จุดที่ต้ งั ของอาคารที่ Drain นํ้าออกจากตัวเขื่อน เช่ น จุดที่ก่อสร้ าง Seepage
Flowmeter ตามแบบก่อสร้ างอยู่ที่จุดระดับดิ นตํ่าสุ ดในสนามหรื อไม่ และ
สภาพภูมิประเทศด้านท้าย Seepage Flowmeter สามารถระบายนํ้าออกได้
หรื อไม่ เพราะบางครั้งอาจมีเนินดินขวางอยู่
4) บริ เวณ Filter Blanket ตามแบบก่อสร้าง อยูท่ ่ีระดับดินตํ่าสุ ดในสนามหรื อไม่
5) สภาพบ่อยืมดิน
6) พื้นที่ก่อสร้างอาคารที่ทาํ การ
7) ตรวจสอบสภาพพื้นที่ในอ่างเก็บนํ้ามีระบบสาธารณูปโภคต้องทําการรื้ อย้ายหรื อไม่
8) การขอขยายเขตไฟฟ้ าฯ เพื่อใช้กบั อาคารต่าง ๆ
ฯลฯ
• ระบบส่ งนํ้าและระบบระบายนํ้า :
1) ตรวจสอบร่ องนํ้าต่างๆ ที่คลองตัดผ่านว่าตรงกับสภาพจริ งใน ภูมิประเทศ
หรื อไม่ บางครั้ งอาจมีร่องนํ้าธรรมชาติทีท่ าํ การสํารวจตกไป ทําให้ไม่มีใน
แบบก่อสร้าง
2) ตรวจสอบแนวคลองว่าผ่านอาคารสําคัญที่มีอยูเ่ ดิมหรื อไม่ เช่น วัด โรงเรี ยน
หากมีสามารถให้ออกแบบหลบอาคารเหล่านั้นได้หรื อไม่
3) ถนนต่างๆ ที่แนวคลองตัดผ่าน อาจมีการก่ อสร้ างถนนเพิ่มหลังจากทําการ
ออกแบบไปแล้ว หรื ออาจมีการขยายถนนเดิมที่มีอยูใ่ นแบบก่อสร้าง
4) ตรวจสอบแบบก่อสร้างว่าแนวคลองที่ตดั ผ่าน อาคารของหน่วยราชการอื่น
เช่ น ทางหลวงแผ่นดิน หรื อทางรถไฟว่าแบบก่อสร้างที่ทาํ การออกแบบไว้
เป็ นไปตามมาตรฐาน หรื อ ข้อ กํา หนดของหน่ ว ยราชการนั้น ๆ หรื อ ไม่
มิฉะนั้นแล้วเมื่อทําเรื่ องขออนุญาตก่อสร้างไปยังหน่วยราชการนั้นๆ แล้วจะมี
ปั ญหาในการอนุญาต และทําให้ตอ้ งเสี ยเวลามาทําการแก้ไขแบบใหม่
ฯลฯ
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ที่เหมาะสม

6. นําสิ่ งที่ได้จากการข้อ 5 มาพิจารณาร่ วมกับ ผูอ้ อกแบบเพื่อหาแนวทางการดํา เนิ นงาน

7. แนวทางการดําเนิ นงานที่ได้จากข้อ 6 หากจําเป็ นต้องมีการแก้ไขแบบก่อสร้างแล้วให้ผู ้
ควบคุ มงานทําหนังสื อเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานก่อสร้ าง/ผูอ้ าํ นวยการ
โครงการก่ อสร้ า ง และผูอ้ าํ นวยการสํ านั กโครงการขนาดใหญ่/สํ านั กชลประทานที่ 1-17 เพื่อเสนอ
สํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปั ตยกรรมดําเนิ นการแก้ไขแบบต่อไป

6.

หลักเกณฑ์ /ความรู้ ทนี่ ํามาใช้ ในการดําเนินการ
1. ความรู้ ท างด้ า นวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรม สาขา วิ ศ วกรรมโยธา วิ ศ วกรรมเครื ่ อ งกล
วิศวกรรมไฟฟ้ า ฯลฯ
2. ความรู ้ทางด้านการสํารวจ

7.

ผลลัพธ์ ทไ่ี ด้ จากการดําเนินการ
1.
2.
3.
4.

8.

สามารถดําเนินการบริ หารสัญญาให้เป็ นไปตามที่สัญญากําหนดไว้
สามารถควบคุมงานก่อสร้างให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของรายการรายละเอียดด้านวิศวกรรม
สามารถลดโอกาสที่จะขยายอายุสญั ญาหรื องด/ลดค่าปรับเนื่องจากการแก้ไขแบบแก้ไขสัญญา
ทําให้งานก่อสร้างที่แล้วเสร็ จสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์

ข้ อพึงระวัง/บทเรียนทีผ่ ่ านมา
1. ในการตรวจสอบแบบก่ อสร้ างกับสภาพพื้นที่ก่อสร้ างเมื่อมี ความจําเป็ นต้องแก้ไขแบบ
และได้ทาํ หนังสื อแจ้งสํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปั ตยกรรมดําเนินการแก้ไขแบบ
ดังกล่าวแล้วควรมีการติดตามผลการดําเนิ นงานและมอบหมายเจ้าหน้าที่ทีจ่ ะเป็ นผูต้ ิดต่อ
ประสานงานให้ชดั เจน
2. ในสั ญญาจ้ างก่ อสร้ า งของกรมชลประทานที ่ผ่า นมา พบว่า มี เงื ่อนไขเฉพาะของงาน
ก่อสร้าง รายการรายละเอียดด้านวิศวกรรม แบบก่อสร้างยังมีความแตกต่างกันอยูใ่ นแต่
ละสัญญา ดังนั้นจึงควรระมัดระวังที่จะนําข้อสรุ ปสิ่ งที่ผรู้ ับจ้างต้องดําเนินการจัดหาและ
ส่ งมอบ ขั้นตอนวิธีการทํางานการตรวจสอบและข้อกําหนดของสัญญาอื่นมาใช้
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การจัดองค์ กรในการบริหารโครงการ
1.

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิ ดความชัดเจน ความเข้าใจที่ตรงกันของผูท้ ีเ่ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย ก่อนเริ่ มงานก่อสร้าง
ในเรื่ องของการจัดองค์กรในการบริ หารโครงการก่อสร้างของฝ่ ายผูว้ า่ จ้าง เพื่อให้การติดต่อประสานงาน
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

2.

ลักษณะและขอบเขตงาน

เป็ นการจัดรู ปแบบองค์กรในการบริ หารโครงการ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับโครงสร้าง
การบริ หารงาน ของหน่วยงานกรมชลประทานที่รับผิดชอบโครงการก่อสร้าง (สํานักงานก่อสร้าง/โครงการ
ก่อ สร้ า ง) กํา หนดผูร้ ับ ผิด ชอบวิธี ก ารติด ต่อ ประสานงานในแต่ล ะส่ ว น แจ้ง ผูร้ ับ จ้า ง บริ ษ ทั ที่ป รึ ก ษา
ควบคุ มงาน(ถ้ามี) ทราบและใช้ในการปฏิบตั ิงานต่อไป

3.

หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

4.

ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานก่อสร้าง/ผูอ้ าํ นวยการโครงการก่อสร้าง
คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ผูค้ วบคุมงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผูว้ า่ จ้าง
ผูร้ ับจ้าง
บริ ษทั ที่ปรึ กษาควบคุมงานก่อสร้าง (ถ้ามี)

กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. เงื่อนไขสัญญาจ้างก่อสร้าง
2. คําสัง่ กรมชลประทาน เรื่ องการแบ่งงานและการกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบภายในของ
สํานักและกอง

5.

ขั้นตอนในการดําเนินงาน
1. ก่ อนเริ่ มงานก่ อสร้ าง สํานักงานก่อสร้ าง/โครงการก่ อสร้ าง ที่ รับผิดชอบงานก่อสร้ า ง
ประชุ ม ร่ ว มกับ เจ้า หน้ า ที ่ใ นสั ง กัด เพื ่อ กํา หนดรู ป แบบการจั ดองค์ก รในการบริ ห าร
โครงการ
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2. ประชุมร่ วมระหว่างฝ่ ายผูว้ า่ จ้าง ผูร้ ับจ้าง บริ ษทั ที่ปรึ กษาควบคุมงาน (ถ้ามี) เพื่อพิจารณา
และทําความตกลงรู ปแบบการจัดองค์กรที่ได้จาก ข้อ 1
3. ดํา เนิ นการมอบหมายหน้า ทีค่ วามรั บผิดชอบตามรู ปแบบการจัดองค์ก รทีไ่ ด้ จาก ข้อ 2
ให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายผูว้ า่ จ้าง โดยเป็ นคําสัง่ หรื อ บันทึกสั่งการ จากผูอ้ าํ นวยการสํานักงาน
ก่อสร้าง/ผูอ้ าํ นวยการโครงการก่อสร้าง
4. นํารู ปแบบการจัดองค์กรที่ได้จากข้อ 2 และผูร้ ับผิดชอบในแต่ละส่ วนพร้อมวิธีการติดต่อ
ประสานงาน แจ้งให้ผูร้ ับจ้าง บริ ษทั ที่ป รึ กษาควบคุ มงาน(ถ้ามี ) ทราบและใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานต่อไป

6.

ผลลัพธ์ ทไ่ี ด้ จากการดําเนินการ
1.
2.
3.
4.

สามารถติดตามเร่ งรัดงานก่อสร้างให้เป็ นไปตามแผนงานที่วางไว้
สามารถแก้ไขปั ญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน
สามารถลดปั ญหาอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น
การดําเนิ นงานในเรื่ องต่างๆสามารถดําเนิ นการให้แล้วเสร็ จได้เร็ วกว่าการดําเนิ นงาน
โดยวิธีการตอบโต้กนั ทางหนังสื อ
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การสั่ งผู้รับจ้ างเข้ าปฏิบตั งิ าน
1.

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผรู ้ ับจ้างสามารถเริ่ มเข้าปฏิบตั ิงานในพื้นที่ได้ และเริ่ มนับอายุสัญญาในการทํางานให้
แล้วเสร็ จตามสัญญา

2.

ลักษณะและขอบเขตงาน

เป็ นการดําเนิ นงานตรวจสอบความพร้ อมทั้งสภาพพื้นที่ก่อสร้ าง การเตรี ยมความพร้ อมในการ
บริ หารสัญญา ซึ่ งเมือ่ พบว่ามีความพร้อมสามารถเริ่ มดําเนินการก่อสร้างได้แล้ว จึงทําหนังสื อแจ้งผูร้ ับจ้าง
เข้าปฏิบ ตั ิง านและรายงานผูว้ ่า จ้า งทราบต่อไป รวมถึง การจัดส่ ง สํา เนาหนังสื อต่า งๆให้สํา นัก งานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน หรื อสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค

3.

หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. คณะกรรมการตรวจการจ้าง
2. ผูค้ วบคุมงาน
3. ผูว้ ่าจ้าง (ขึ้นอยู่กบั วงเงิ นสัญญา โดยเป็ นไปตามคําสั่งการมอบอํานาจฯ) อาจหมายถึง
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานก่อสร้าง/ผูอ้ าํ นวยการโครงการก่อสร้ าง หรื อ ผูอ้ าํ นวยการสํานัก
โครงการขนาดใหญ่/ผูอ้ าํ นวยการสํานักชลประทานที่ 1-17 หรื อ รองอธิ บดีกรมชลประทาน
ที่รับผิดชอบ
4. กองพัสดุ

4.

กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
เงื่อนไขสัญญาจ้างก่อสร้าง

5.

ขั้นตอนในการดําเนินงาน
1. คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบความพร้อมของสภาพพื้นที่บริ เวณที่ทาํ การก่อสร้าง
ซึ่ งเมือ่ สั่งผูร้ ับจ้างเข้าปฏิบตั ิงานแล้ว ผูร้ ับจ้างต้องเริ่ มปฏิบตั ิงานได้ กล่าวคือ สภาพพื้นที่
การทํางานต้องไม่มีอุปสรรค เช่น สภาพพื้นที่มีน้ าํ ท่วมขัง เข้าสู่ ช่วงฤดูฝน ฤดูส่งนํ้า หรื อ
อยูร่ ะหว่างการรอเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกร
2. ในกรณี ท่ีไม่สามารถสั่งผูร้ ับจ้างเข้าปฏิ บตั ิงานได้ ในระยะเวลาอันสมควร ให้คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างรายงานให้ผวู ้ า่ จ้างทราบถึงสาเหตุ
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3. ในกรณี ที่ส ภาพพื้นที ม่ ี ความพร้ อมสามารถเริ่ ม งานก่อสร้ า งได้ แล้ว และได้ดาํ เนิ นการ
เตรี ยมความพร้อมก่อนเริ่ มงานก่อสร้างในเรื่ องต่างๆเรี ยบร้อยแล้ว ให้คณะกรรมการตรวจ
การจ้างทําหนังสื อแจ้งให้ผรู ้ ับจ้างเข้าปฏิบตั ิงาน ทั้งนี้ควรเผื่อช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมให้
ผูร้ ับจ้างเตรี ยมงานและเครื่ องจักรเครื่ องมือในการเข้าทํางาน (ประมาณ 7 - 15 วัน)
4. กรณี ที ่จดั ส่ ง หนัง สื อ แจ้ งทางไปรษณี ย ์ ให้เ ริ่ ม นับ อายุสัญ ญาถัดจากวัน ที ่ไ ด้รับ ในใบ
ไปรษณี ยต์ อบรับเป็ นต้นไป หรื อผูร้ ับจ้างมารับด้วยตัวเองให้นบั ถัดจากวันที่ผรู้ ับจ้างรับ
หนังสื อ
5. เมื ่อ ผูร้ ั บ จ้ างได้รั บ หนัง สื อ แจ้ งให้เ ข้ าปฏิ บ ตั ิ ง านแล้ว ควรจะต้องมี หนัง สื อยืนยัน การ
รับทราบในการสัง่ เข้าปฏิบตั ิงาน แล้วให้คณะกรรมการตรวจการจ้างรายงานเสนอผูว้ า่ จ้าง
ทราบตามลําดับขั้นตอนต่อไป
6. กรณี ที่แจ้งให้ผรู ้ ับจ้างเข้าปฏิบตั ิงานแล้ว แต่ผรู ้ ับจ้างยังไม่เข้าปฏิบตั ิงานตามสัญญาภายใน
ระยะเวลาอันสมควร ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทําหนังสื อเร่ งเตือนพร้อมทั้งแจ้งให้
ทราบว่าอายุสัญญาได้เริ่ มนับไปแล้ว หากไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็ จตามเวลาที่กาํ หนด
จะต้องถูกปรับตามเงื่อนไขสัญญา
7. การสั่ ง ผูร้ ั บ จ้า งเข้า ปฏิ บ ั ติง านเมื ่อ ผู้ ว่า จ้า งรั บ ทราบแล้ว ต้อ งส่ ง สํ า เนาหนัง สื อ ของ
คณะกรรมการตรวจการจ้างสั่งให้ผูร้ ับจ้างเข้าปฏิ บตั ิ งานดังกล่ าว และสําเนาบันทึกที่ผู้
ว่าจ้างรับทราบ ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรื อสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ภูมิภาคทราบด้วย

6.

ผลลัพธ์ ทไ่ี ด้ จากการดําเนินการ
1. ผูร้ ับจ้างสามารถเริ่ มเข้าปฏิบตั ิงานก่อสร้างตามสัญญา
2. อายุสญ
ั ญาเริ่ มต้นขึ้นนับถัดจากวันที่ผรู ้ ับจ้างได้รับหนังสื อแจ้ง

7.

ข้ อพึงระวัง/บทเรียนทีผ่ ่ านมา
1. ในกรณี ที่สภาพพื้นที่ไม่เหมาะสมต่อการเริ่ มงานก่อสร้าง ในการรายงานผูว้ า่ จ้างทราบควร
แนบรู ปถ่ายสภาพพื้นที่ ณ ปั จจุบนั ในการรายงานด้วย
2. การอนุ ญาตให้ผเู ้ สนอราคาได้ทาํ งานไปก่อนทําสัญญาหรื อข้อตกลง ถือว่าเป็ นการปฏิบตั ิท่ ี
ผิดระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ
3. ผูร้ ับจ้างลงนามรับหนังสื อแจ้งเข้าปฏิบตั ิงานโดยไม่ลงวันที่ ทําให้ไม่สามารถนับอายุ
สัญญาได้
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การสํ ารวจเพือ่ การก่ อสร้ าง
1.

วัตถุประสงค์

- เพือ่ ทราบ ขอบเขต แนว ระดับ ตําแหน่ง รู ปร่ าง และขนาดสิ่ งต่าง ๆที่ทาํ การก่อสร้างให้ถูกต้อง
- เพื่อนําข้อมูลที่ได้จากการสํารวจไปใช้ในขั้นตอนต่อไป เช่น คํานวณปริ มาณงาน การตรวจสอบ
ความถูกต้องของแบบก่อสร้าง การปรับแก้ไขแบบก่อสร้าง เป็ นต้น

2.

ลักษณะและขอบเขตงาน

การใช้เครื่ องมื ออุปกรณ์ การสํารวจเพื่อให้แนวและระดับ โดยการกําหนดตําแหน่ ง ขอบเขต
รู ปร่ าง และขนาดต่าง ๆ ของสิ่ งทีจ่ ะทําการก่อสร้ าง เช่ น เขื่อน คลองส่ งนํ้า คลองระบายนํ้า ถนน อาคาร
ชลประทานต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามรู ปแบบรายการที่กาํ หนด และการสํารวจระดับภูมิประเทศ เพือ่ ใช้ในการ
คํานวณหาปริ มาตรงานดินขุด ดินถม รวมถึงการสํารวจจัดทําแผนที่เพื่อตรวจสอบเปรี ยบเทียบกับแบบที่ใช้
ในการก่อสร้าง หรื อการสํารวจจัดทําแผนที่เพือ่ ใช้พิจารณาออกแบบเพิม่ เติมระหว่างการก่อสร้าง

3.

หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
- สํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณี วทิ ยา
- สํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปั ตยกรรม
- กรมแผนที่ทหาร

4.

กฎระเบียบ / กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง

หลักการสํารวจและทําแผนที่ ที่จดั ทําโดยคณะทํางานปรับปรุ งวิธีปฏิบตั ิงานสํารวจทําแผนที่
ภูมิประเทศ ตามคําสั่งสํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณี วทิ ยา

5.

ขั้นตอนการดําเนินงาน
(1) การเตรี ยมงานงานสํารวจ

- ติ ด ต่ อ ขอรั บ แผนที ่บ ริ เ วณหั ว งานโครงการหรื อแผนที ่อื ่น จากสํ า นั ก สํ า รวจด้า น
วิศวกรรมและธรณี วิทยา เพื่อตรวจสอบตําแหน่ ง แนว ชื่อหมายเลขหมุดหลักฐาน ค่าพิกดั ค่าระดับ
หรื อค่าต่าง ๆ ในแบบก่อสร้างว่าถูกต้องตรงกันกับแผนที่สํารวจหรื อไม่ และหากไม่ถูกต้อง ให้หาสาเหตุ
ของความแตกต่างต่อไป
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- จัดเตรี ยมและตรวจสอบความถูกต้องของเครื่ องมือ อุปกรณ์การสํารวจ
- ตรวจสอบความถูกต้องค่าพิกดั และค่าระดับของหมุดหลักฐานหลักก่อนการก่อสร้าง
หรื อก่อนการส่ งมอบหมุดหลักฐานให้ผรู ้ ับจ้าง ในกรณี งานจ้างก่อสร้าง
(2) การสํารวจในระหว่างการก่อสร้าง
- การโยงค่าพิกดั และค่าระดับจากหมุดหลักฐานหลัก และจัดทําหมุดหลักฐานย่อยให้
ครอบคลุ ม พื้ นที ่ที่จะทําการก่ อสร้ า งหรื อพื้ นทีท่ ่ี จะนําข้อมู ลผลการสํา รวจไปใช้งาน ในการจัดทําหมุ ด
หลักฐานย่อยนี้ จะต้องเป็ นไปตามข้อกําหนด วิธีปฏิบตั ิงานสํารวจ สํานักสํารวจฯ เช่น ชั้นความถูกต้องของ
งานวงรอบ ชนิดประเภทหมุดหลักฐานที่จดั ทํา เป็ นต้น
- การสํ า รวจวางแนว วางผัง ขอบเขตของงานที ่จะทํา การก่ อ สร้ า ง เช่ น การวางแนว
ศูนย์กลางเขื่อน การวางแนวตั้งฉากอาคาร การวางแนวโค้งถนนหรื อคลองส่ งนํ้า เป็ นต้น
- การสํารวจระดับ เพื่อนําข้อมูลใช้งานต่อไป เช่ นการสํารวจระดับตามแนวศูนย์กลาง
เขื่อน แล้วนําไปเขียนแผนที่รูปตัดตามยาวเพื่อเปรี ยบเทียบกับแบบก่อสร้าง การสํารวจระดับตามขวาง แล้ว
นําข้อมูล ผลสํารวจระดับดินเดิมไปใช้ในการคํานวณปริ มาตรงานดินขุด ดินถม เป็ นต้น
- การสํารวจแนวและระดับเพือ่ ใช้ในการกําหนดตําแหน่ง เช่น การถมดิน ขุดดิน การวาง
ผังอาคาร การตั้งแบบคอนกรี ต การให้ระดับตัดเสาเข็ม เป็ นต้น การดําเนินการเหล่านี้จะต้องทําการสํารวจ
ทั้งก่อนการก่อสร้ างและภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็ จว่าเป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ในแบบก่อสร้างหรื อไม่
เช่ น การสํา รวจให้แนวระดั บแบบก่ อสร้ า งก่ อนเทคอนกรี ตและการสํารวจเพื่อตรวจสอบ เปรี ยบเที ย บ
ภายหลังจากที่ได้เทคอนกรี ตแล้ว และหากพบว่ามีความบกพร่ องต้องแจ้งผูค้ วบคุมงานเพือ่ ทราบและทําการ
แก้ไขต่อไป

6.

หลักเกณฑ์ / ความรู้ ทนี่ ํามาใช้ ในการดําเนินการ
- ความรู ้ดา้ นการสํารวจ จัดทําแผนที่ภูมิประเทศ
- ความรู ้ดา้ นการสํารวจเพือ่ การก่อสร้าง
- ความรู ้ดา้ นการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้ซอฟท์แวร์เกี่ยวข้องกับงานสํารวจ

7.

ผลลัพธ์ ทไ่ี ด้ จากการดําเนินการ

- ขอบเขต แนวระดั บ ตํา แหน่ ง รู ป ร่ า งและขนาดต่า ง ๆ ของสิ่ ง ก่ อ สร้ า งในสนามถู ก ต้ อง
เป็ นไปตามแบบก่อสร้าง และกรณี การก่อสร้างในสนามมีความคลาดเคลื่อนจากแบบก่อสร้าง จะสามารถ
ตรวจสอบได้ และดําเนินการแก้ไขอย่างถูกต้อง
- การนํ าข้อมู ล การสํ า รวจไปใช้ง านในขั้นตอนต่อ ไป เช่ น การคํา นวณปริ ม าณงาน การ
ตรวจสอบความถู ก ต้อ งของแบบก่ อ สร้ า ง การพิ จ ารณาแก้ไ ขแบบ จะทํ าให้ ส ามารถวางแผนการใช้
งบประมาณค่าก่อสร้าง และกําหนดระยะเวลาการก่อสร้างได้อย่างถูกต้อง
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8.

ข้ อพึงระวัง / บทเรียนทีผ่ ่ านมา

- จะต้องทําการสํารวจให้ครอบคลุมพื้นที่โดยละเอียดตามข้อกําหนดของชั้นงานและให้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ของงานที่จะทําการก่อสร้าง
- ข้อผิ ดพลาดที่เกิ ดจากความประมาทในการทํา งานสํา รวจ เช่ น ไม่ ป ฏิ บ ตั ิ ง านตามหลัก
วิชาการสํารวจให้ครบถ้วนตามข้อกําหนด เป็ นต้น
- จรรยาบรรณในวิชาชีพ

9.

แผนภูมกิ ารก่อสร้ างเพือ่ การสํ ารวจ
1. แผนภูมกิ ารสํ ารวจตรวจสอบความถูกต้ องของหมุดหลักฐานอ้ างอิง ทีก่ รมชลประทานส่ งมอบ
ให้ เป็ นหมุดควบคุม โดยผู้รับจ้ าง
วิศวกรโครงการ / หัวหน้างานสนาม
1

ประสานงานในการสํารวจตรวจสอบความถูกต้อง
ของหมุดอ้างอิง (หลัก) กับผูค้ วบคุมงานของ
ผูว้ า่ จ้างตามแบบสัญญา
หัวหน้างานสนาม

2

ร่ วมกับผูค้ วบคุมงานของผูว้ า่ จ้างสํารวจตรวจสอบ
ความถูกต้องของตําแหน่งและระดับของ
หมุดอ้างอิง (หลัก) ในแบบคู่สญ
ั ญา
ช่างสํารวจ
ผลตรวจสอบ

3

ร่ วมกับผูค้ วบคุมงานของผูว้ า่ จ้างทําการปรับแก้
หมุดอ้างอิง (หลัก)

หัวหน้างานสนาม
4

บันทึกหมุดสํารวจและใช้เป็ นหมุดอ้างอิง (หลัก)
ในการก่อสร้างต่อไป (กรณี มีการปรับแก้ตอ้ งผ่าน
การเห็นชอบจากผูค้ วบคุมงานของผูว้ า่ จ้างก่อน)

ภาพที่ 3.4 แผนภูมิการสํ ารวจตรวจสอบความถูกต้ องของหมุดหลักฐานอ้างอิง
ทีก่ รมชลประทานส่ งมอบให้ เป็ นหมุดควบคุม โดยผู้รับจ้ าง
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2. แผนภูมกิ ารสร้ างหมุดหลักฐานอ้างอิงขึน้ ใหม่ ในพืน้ ทีก่ ่อสร้ างโดยผู้รับจ้ าง

ช่างสํารวจ
1

ทําการถ่ายค่าพิกดั และค่าระดับจากหมุดอ้างอิง (หลัก)
มาไว้ในตําแหน่งที่ตอ้ งการในบริ เวณเขตก่อสร้างที่
เหมาะสมร่ วมกับผูค้ วบคุมงานของผูว้ า่ จ้าง

ช่างสํารวจ
2

ตรวจสอบความถูกต้องของค่าพิกดั และค่าระดับที่ถ่ายมา
โดยการทําวงรอบปรับแก้เข้าหาหมุดอ้างอิง (หลัก)

ช่างสํารวจ
3

บันทึกการสํารวจและใช้เป็ นหมุดอ้างอิง (ย่อย) ในการ
ก่อสร้างต่อไป (โดยผ่านการเห็นชอบจากผูค้ วบคุมงาน
ของผูว้ า่ จ้าง)

ช่างสํารวจ
4

ตรวจสอบความถูกต้องและบํารุ งรักษาหมุดที่ถ่ายมา
ตามระยะเวลาที่เหมาะสมหรื อเมือ่ ตัวแทนผูว้ า่ จ้าง
ร้องขอ

ภาพที่ 3.5 แผนภูมกิ ารสร้ างหมุดหลักฐานอ้างอิงขึน้ ใหม่ ในพืน้ ทีก่ ่อสร้ างโดยผู้รับจ้ าง
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3. แผนภูมกิ ารวางแนวและตําแหน่ ง
โฟร์แมนบริ ษทั
1

แจ้งประเภทงาน สถานที่ เวลา ที่ตอ้ งการรู ้แนวหรื อ
ตําแหน่งต่อหัวหน้างานสนามหรื อช่างสํารวจ

หัวหน้างานสนาม
2

รวบรวมรายการประเภทงาน สถานที่ เวลาที่ตอ้ งการ
ตรวจสอบแนวหรื อตําแหน่งแจ้งต่อผูค้ วบคุมงานของ
ผูว้ า่ จ้าง

ช่างสํารวจ
3

ร่ วมกับผูค้ วบคุมงานของผูว้ า่ จ้าง ตรวจสอบแนว
ตําแหน่ง โดยอ้างอิงจากหมุดหลักฐานและบันทึกการ
ตรวจสอบ

หัวหน้าสนาม
4

ประสานงานการก่อสร้างให้เป็ นไปตามแบบคูส่ ญ
ั ญา ,
Shop Drawing และข้อกําหนดของสัญญาต่อไป

ภาพที่ 3.6 แผนภูมิการวางแนวและตําแหน่ ง
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4. แผนภูมิการสํ ารวจทําระดับ รู ปตัดตามยาวหรือรูปตัดตามขวางโดยผู้รับจ้ าง
วิศวกร
1

แจ้งประเภทงาน สถานที่ เวลา ต่อหัวหน้างานสนามหรื อ
ช่างสํารวจงาน

หัวหน้างานสนาม
2

รวบรวมรายการประเภทงาน สถานที่ เวลาที่ตอ้ งการ
ตรวจสอบ X-Section แจ้งต่อผูค้ วบคุมงานของ
ผูว้ า่ จ้าง

ช่างสํารวจ
3

ร่ วมกับผูค้ วบคุมงานของผูว้ า่ จ้าง ตรวจสอบแนว
ตําแหน่ง โดยอ้างอิงจากหมุดหลักฐานและบันทึกการ
ตรวจสอบ

หัวหน้าสนาม
4

ประสานงานการก่อสร้างให้เป็ นไปตามแบบคู่สญ
ั ญา ,
ทํา X-Section และข้อกําหนดของสัญญาต่อไป

ภาพที่ 3.7 แผนภูมิการสํ ารวจทําระดับ รูปตัดตามยาวหรือรู ปตัดตามขวางโดยผู้รับจ้ าง
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การทดสอบวัสดุและควบคุมคุณภาพงานก่ อสร้ าง
1.

การทดสอบวัสดุ
1.1

วัตถุประสงค์
มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้มีการเตรี ยมความพร้อมด้านงานทดสอบวัสดุ ดา้ นวิศวกรรมโดยการ
นําวัสดุแต่ละชนิดที่ใช้กบั งานก่อสร้าง ส่ งไปทดสอบยังสํานักวิจยั และพัฒนา กรมชลประทาน
1.2 ลักษณะขอบเขตของงาน
ลักษณะและขอบเขตของการทดสอบคุ ณสมบัติวสั ดุ ที่จะนํามาใช้กบั งานก่อสร้างก่อนงาน
ก่อสร้างจะเริ่ มปฏิบตั ิงาน ต้องมีการอนุ มตั ิใช้วสั ดุจากผูร้ ับจ้าง วัสดุทุกรายการที่จะนํามาใช้กบั งานก่อสร้าง
ต้องมีคุณสมบัติเป็ นไปตามที่รายการรายละเอียดด้านวิศวกรรม (Specificification) กําหนดไว้
1.3 หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. คณะกรรมการตรวจการจ้าง
2. ผูค้ วบคุมงาน หรื อบริ ษทั ที่ปรึ กษาควบคุมงาน
3. สํานักวิจยั และพัฒนา กรมชลประทาน
1.4 กฎระเบียบ / กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
ระเบียบการส่ งวัสดุ สํานักวิจยั และพัฒนา กรมชลประทาน (http : // www.rid.go.th/research )
1.5 ขั้นตอนในการดําเนินการ
มีแผนผังการดําเนิ นการ ดังนี้
ผูร้ ับจ้าง *
บริ หารสัญญา
คณะกรรมการตรวจการจ้าง
สํานักงานก่อสร้าง
สํานักวิจยั ฯ**

ไม่ผา่ น

ผ่าน

ภาพที่ 3.8 แผนผังการดําเนินการทดสอบวัสดุ
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วัส ดุ ที่ ผูร้ ั บ จ้า งจะนํา มาใช้ใ นงานก่อสร้ า ง ต้องทํา การขออนุ ม ตั ิจากคณะกรรมการตรวจ
การจ้างก่ อน เช่ น แหล่ง หิ นใหญ่ แหล่ ง ทราย, วัสดุ กรอง, ยางกันนํ้า, แผ่นใยชานอ้อย, เหล็ก เส้ นเสริ ม
คอนกรี ต, แหล่งทรายผสมคอนกรี ต, แหล่งหินย่อย, แหล่งลูกรัง, แหล่งหินคลุกฯ
* ผูร้ ับจ้างมีการขออนุ มตั ิ แหล่งวัสดุเพือ่ นํามาใช้ในงานก่อสร้าง กับคณะกรรมการตรวจการ
จ้า งจากนั้นคณะกรรมการตรวจการจ้า งจะทํา เรื ่ องเสนอการส่ งตัวอย่า งกับ สํา นั กงานก่ อสร้ า ง จากนั้น
สํานักงานก่อสร้าง ทําเรื่ องการส่ งตัวอย่างไป สํานักวิจยั และพัฒนา เพื่อทดสอบวัสดุน้ นั ๆ
** สํานักวิจยั และพัฒนา เมื่อทําการทดสอบวัสดุแล้วเสร็ จ จะแจ้งผลการทดสอบและอัตราค่า
ทดสอบวัสดุ ในรายงานวิทยุกบั สํานักงานก่อสร้ าง รายงานผลการทดสอบวัสดุ ตน้ ฉบับ ส่ งเฉพาะสํานัก
โครงการขนาดใหญ่ ส่ วนสําเนารายงานผลการทดสอบจะอยู่ใน Website สํานักวิจยั และพัฒนาสามารถ
Down load รายงานผลการทดสอบได้ที่ http://irrigate.rid.go.th/respakkret จากนั้นสํานักงานก่อสร้าง
จะประสานไปยังคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจการจ้างแจ้งผลการทดสอบให้
ผูร้ ับจ้าง ทราบ ต่อไป
กรณี ผลการทดสอบวัสดุ ไม่ผ่าน จะมีวิทยุแจ้งผลการทดสอบจากสํานักวิจยั และพัฒนา ถึ ง
สํานักงานก่อสร้าง จากนั้นสํานักงานก่อสร้ าง จะประสานงานไปยังคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพือ่ ให้
คณะกรรมการตรวจการจ้างแจ้งผลการทดสอบให้ผรู ้ ับจ้าง ทราบ ต่อไป
1.6 ผลลัพธ์ ทไี่ ด้ ตามดําเนินการ
ผลการทดสอบผ่านเกณฑ์กาํ หนด ของกรมชลประทาน สามารถนํามาใช้กบั การก่อสร้างได้
ผลการทดสอบไม่ผา่ นเกณฑ์กาํ หนด ของกรมชลประทาน ต้องเปลี่ยนแหล่งวัสดุ
1.7 ข้ อพึงระวัง / บทเรียนทีผ่ ่ านมา
1. ควรมีการประชุมหารื อด้านการทดสอบวัสดุก่อนการใช้งานให้ผรู ้ ับจ้างเข้าใจและปฏิบตั ิได้
2. การส่ งวัสดุไปทดสอบควรเรี ยงลําดับความต้องการใช้ตามแผนงานก่อสร้างด้วย
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2.

การควบคุมคุณภาพงานก่อสร้ าง
2.1 วัตถุประสงค์

มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้การควบคุมงานก่อสร้างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยมรการสุ่ มตัวอย่างเพื่อการ
ทดสอบตามปริ มาณวัสดุที่ใช้ตลอดการปฏิบตั ิงานก่อสร้างตั้งแต่เริ่ มต้นจนสิ้ นสุ ดงาน
2.2 ลักษณะขอบเขตงาน
ลักษณะและขอบเขตของการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง ตลอดการปฏิบตั ิงานก่อสร้างตั้งแต่
เริ่ มต้นจนสิ้ นสุ ด วัสดุแต่ละประเภทที่มาใช้กบั งานแต่ละแบบมีปริ มาณมาก เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพกับงาน
ก่อสร้างต้องทําการสุ่ มเก็บตัวอย่างมาเพื่อทําการทดสอบ ตามปริ มาณความถี่ท่ีรายการรายละเอียดด้านวิศวกรรม
(Specification) กําหนดไว้
2.3 หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. คณะกรรมการตรวจการจ้าง
2. ผูค้ วบคุมงาน หรื อบริ ษทั ที่ปรึ กษาควบคุมงาน
3. กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์ดา้ นวิศวกรรม ส่ วนวิศวกรรมการบริ หาร สํานักงานก่อสร้าง
2.4 กฎระเบียบ / กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
คู่มือการทดสอบงานดินและคอนกรี ต สํานักวิจยั และพัฒนา กรมชลประทาน
2.5 ขั้นตอนในการดําเนินการ
เป็ นการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง ซึ่ งต้องทําการทดสอบวัสดุท่ีมีมาจากแหล่งเดิมว่ามีคุณภาพ
เป็ นไปตามรายการรายละเอียดด้านวิศวกรรมหรื อแบบกําหนดไว้หรื อไม่ การทดสอบคุณภาพวัสดุระหว่าง
ดําเนินการก่อสร้าง โดย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานตรวจสอบ ฯ ต้องตรวจสอบปริ มาณวัสดุแต่ละชนิดที่ใช้และแจ้ง
ให้ผรู ้ ับจ้างต้องส่ งตามจํานวนที่กาํ หนด หรื อเจ้าหน้าที่กลุ่มงานตรวจสอบ ฯ ต้องสุ่ มเก็บมาเองข้างต้นเพื่อ
ควบคุมคุณภาพ ระหว่างก่อสร้างโดยใช้หลักเกณฑ์ การกําหนดปริ มาณตัวอย่างวัสดุเพื่อทําการทดสอบ ต่อ
ปริ มาณการใช้งาน ดังนี้
1) ปูนซี เมนต์ เก็บทุกๆ 50 เมตริ กตัน หรื อน้อยกว่า ต่อ 1 ตัวอย่าง
2) ทราย กรวด หิ นย่อย หิ นใหญ่ เก็บทุกๆ 2,000 ลบ.ม. หรื อน้อยกว่า ต่อ 1 ตัวอย่าง
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3) เหล็กเส้นเสริ มคอนกรี ต
-

น้อยกว่า 30 ตัน
ระหว่าง 30 – 60 ตัน
มากกว่า 60 ตัน
4) ยางกันนํ้า
เก็บทุกๆ 200 เมตร

เก็บจํานวน 3 ท่อน ต่อ 1 ขนาด
เก็บจํานวน 5 ท่อน ต่อ 1 ขนาด
เก็บจํานวน 7 ท่อน ต่อ 1 ขนาด
หรื อน้อยกว่า ต่อ 1 ตัวอย่าง

5) แผ่นยางมะตอย หรื อแผ่นใยชานอ้อย
เก็บทุกๆ 1,000 ตร.ม. หรื อ น้อยกว่า ต่อ 1 ตัวอย่าง
6) ลูกรังหรื อหิ นคลุก
เก็บทุกๆ 2,500 ลบ.ม. หรื อน้อยกว่า ต่อ 1 ตัวอย่าง
มี แผนผังการดําเนิ นการ ดังนี้

ผูร้ ับจ้าง

หน่วยควบคุมงาน

บริ หารสัญญา

กลุ่มงาน
ตรวจสอบ**

ผ่าน

ไม่ผา่ น

รู ปที่ 3.9 แผนผังการควบคุมคุณภาพงานก่ อสร้ าง
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* ผูร้ ับจ้างมีการแจ้งขอทดสอบวัสดุท่ ีนาํ มาใช้งานหน้าสนาม (วัสดุมีการอนุมตั ิแหล่งการใช้งาน
จากคณะกรรมการตรวจการจ้างแล้ว) ผูร้ ับจ้างเขียนใบแจ้งการทดสอบวัสดุตามแบบฟอร์ ม ให้หน่วยควบคุมงาน
เข้าทดสอบ เพือ่ ประสานกลุ่มงานตรวจสอบ ฯ ให้เข้าทดสอบต่อไป
** หน่วยควบคุ มงาน มีการทดสอบบริ เวณที่กองเก็บวัสดุของผูร้ ับจ้าง และประสานกับกลุ่ม
งานตรวจสอบฯ ในการเข้าเก็บตัวอย่างวัสดุ กรณี เมื่อตรวจสอบแล้วยังไม่เป็ นไปตามแบบหรื อข้อกําหนด
ผูร้ ับจ้างทําการแก้ไข อาจทําการแก้ไขคุณภาพวัสดุโดยใช้หลักด้านวิศวกรรม หรื อมีการขออนุ มตั ิแหล่งวัสดุ
เพิ่มเติมจากแหล่งใหม่ และเริ่ มกระบวนการในการตรวจสอบจากหน่วยควบคุมงานอีกครั้ง
*** กลุ่มงานตรวจสอบฯ นําตัวอย่างวัสดุ มาทดสอบ (ไม่คิดค่าทดสอบ) และแจ้งผลการทดสอบ
กับหน่วยควบคุมงานเอกสารฉบับส่ งผูร้ ับจ้าง และสําเนาไว้ท่ีหน่วยควบคุมงาน และกลุ่มงานตรวจสอบ ฯ
2.6 ผลลัพธ์ ทไี่ ด้ จากการดําเนินการ
ผลการทดสอบผ่านเกณฑ์กาํ หนด ตามรายการรายละเอียดด้านวิศวกรรม (Specification) ใช้
วัสดุน้ นั ต่อไปได้
ผลการทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์กาํ หนด ตามรายการรายละเอียดด้านวิศวกรรม (Specification)
ต้องปรับแก้วสั ดุ หรื อเปลี่ยนแหล่งวัสดุ
2.7 ข้ อพึงระวัง / บทเรียนทีผ่ ่ านมา
1. ผลการก่อสร้างที่มีประสิ ทธิ ภาพ ปั จจัยหนึ่งมาจากวัสดุที่มีคุณภาพ
2. นอกจากการสุ่ มเก็บตัวอย่างวัสดุแล้ว ยังต้องมีการสอบเทียบเครื่ องมือ (Calibrate) เพื่อให้
คุณภาพเครื่ องมือการทดสอบอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานอยูต่ ลอด
3. งานทดสอบด้านวิศวกรรมเป็ นความรู ้เฉพาะด้าน งานปฏิบตั ิบางรายการทดสอบ จําเป็ นต้อง
ฝึ กฝน ให้มีความเชี่ยวชาญ หรื อ ใช้ผชู ้ าํ นาญการโดยเฉพาะ
4. วัสดุรายการใดที่กลุ่มงานตรวจสอบฯไม่มีเครื่ องมือทดสอบ ต้องส่ งสํานักวิจยั และพัฒนา
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การแก้ ไขแบบ / สั ญญา
1.

วัตถุประสงค์

มีวตั ถุประสงค์เพื่อดําเนิ นการแก้ไขสัญญา เนื่องจากมีเหตุผลความจําเป็ นต้องดําเนินการแก้ไข
แบบ สําหรับงานจ้างก่อสร้างที่มีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นทําให้ไม่สามารถจะดําเนินการก่อสร้างเป็ นไปตาม
แบบในสัญญาเดิ มได้ โดยการแก้ไขสัญญาจะต้องไม่ทาํ ให้ทางราชการต้องเสี ยประโยชน์ หรื อแก้ไขเพื่อ
ประโยชน์ของราชการ ทั้งนี้ เป็ นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535

2.

ลักษณะและขอบเขตของงาน

ลักษณะและขอบเขตของงาน ประกอบด้วย การเสนอขออนุมตั ิแก้ไขแบบ พร้อมชี้ แจงเหตุผล
ความจําเป็ น และการเสนอขออนุมตั ิแก้ไขสัญญา โดยเป็ นไปตามกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง

3.

หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบโดยตรง
สํานักงานก่อสร้าง / โครงการชลประทาน หรื อหน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง
หน่ วยงานสนับสนุนภายในกรม ประกอบด้วย
-

สํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปั ตยกรรม
กองพัสดุ (พิจารณาด้านระเบียบพัสดุ และสรุ ปเรื่ องเสนอกรมฯ)
กองแผนงาน (พิจารณาด้านงบประมาณ)
กองกฎหมายและที่ดิน (พิจารณาให้ความเห็นด้านกฎหมาย)
บริ ษทั ที่ปรึ กษาควบคุมงาน (ถ้ามี)

หน่ วยงานภายนอกกรม
- สํานักงบประมาณ
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- สํานักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี
หมายเหตุ
- กรณี ว งเงิ น ตามสั ญ ญาเพิ่ ม ขึ้ นไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 10 ต้อ งทํา ความตกลงกับ สํ า นั ก
งบประมาณเพื่อเพิ่มวงเงินสัญญา
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- กรณี วงเงิ นตามสัญญาเพิ่มขึ้นเกินร้อยละ 10 เมื่อสํานักงบประมาณเห็ นชอบให้เพิ่ม
วงเงิ นสัญญาแล้ว จะต้องดําเนิ นการจัดทําหนังสื อเสนอปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ แ ละจัด ทํา หนั ง สื อ ถึ ง เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี เพื ่อ พิ จ ารณานํา เสนอ
คณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้เพิม่ วงเงินสัญญา

4.

กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ.2335 และการแก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบว่าด้วยการบริ หารงบประมาณ พ.ศ.2548
- มติคณะรัฐมนตรี คําสั่งกรมชลประทาน กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านพัสดุ
รวมทั้งคําสั่งกรมฯ มอบอํานาจเกี่ยวกับการพัสดุและการบริ หารสัญญา (ค้นหาได้จาก
เว็บไซต์กองพัสดุ http://www.supplyrid.com)
- มติคณะรัฐมนตรี คําสั่งกรมชลประทาน กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านงบประมาณ
(ค้นหาได้จากเว็บไซต์กองแผนงานhttp://kromchol.rid.go.th/budgets/home.html หรื อ จาก
เว็บไซต์สาํ นักงบประมาณhttp://www.bb.go.th/bbhome/index.asp)

5.

ขั้นตอนในการดําเนินการ

ขั้นตอนการดําเนิ นการแก้ไขสัญญา ของงานก่อสร้าง เนื่องจากการแก้ไขแบบ สามารถแบ่งได้
เป็ น 2 กรณี ดังนี้
1. กรณีการแก้ ไขแบบรู ปทําให้ มีปริมาณงานตามรายการทีก่ าํ หนดในสั ญญาเพิม่ หรือลด
1) คณะกรรมการตรวจการจ้า งจะต้องพิจารณาร่ วมกับ ผูเ้ กี ่ยวข้อง เช่ น ผูค้ วบคุ มงาน
ก่อสร้าง สํานักออกแบบด้านวิศวกรรมและสถาปั ตยกรรม หรื อบริ ษทั ที่ปรึ กษาออกแบบ ฯลฯ ออกไปตรวจ
สภาพภูมิประเทศที่เป็ นจริ ง หากพิจารณาเห็ นว่าปั ญหาอุปสรรคที่เกิ ดขึ้นไม่สามารถจะทําให้ดาํ เนิ นการ
ก่อสร้างเป็ นไปตามแบบรู ปรายการละเอียด และข้อกําหนดในสัญญาให้รายงานเสนอผูว้ า่ จ้างทราบ
2) คณะกรรมการตรวจการจ้า งบัน ทึ ก ความเห็ น ผ่ า นหัว หน้า โครงการหรื อ หัว หน้า
หน่ วยงาน เพื อ่ เสนอผูม้ ี อาํ นาจอนุ มตั ิ ใ นหลั กการการแก้ไ ขแบบ โดยผ่า นการตรวจสอบของสํา นัก
ออกแบบด้านวิศวกรรมและสถาปั ตยกรรม
3) เมื่อการแก้ไขแบบรู ปทําให้ปริ มาณงานตามรายการที่กาํ หนดในสัญญาเพิ่มหรื อลด ให้ใช้
อัตราค่าจ้างหรื อราคาที่กาํ หนดไว้ในสัญญาเดิม ตามเงื่อนไขสัญญาข้อ 16 วรรคสอง ในส่ วนของระยะเวลา
หากจําเป็ นต้องขยายให้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจการจ้าง
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ทั้ง นี้ ในกรณี ว งเงิ น ตามสั ญ ญาเพิ่ ม ขึ้ น หน่ วยงานเจ้า ของงาน จะต้อ งปฏิ บ ั ติต ามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2529 แจ้งโดยหนังสื อสํานักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/19168
ลงวันที่ 11 กันยายน 2529
4) คณะกรรมการตรวจการจ้างจัดทําบันทึกความเห็น และทําตารางเปรี ยบเทียบปริ มาณ
งานและราคาระหว่างสัญญาเดิม กับสัญญาที่ขอแก้ไขเพือ่ เสนอผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิแก้ไขสัญญา พร้อมแนบ
แบบที่ขอแก้ไขและยกเลิกแบบที่ไม่ได้ใช้ก่อสร้าง
5) เมื่อผูม้ ีอาํ นาจได้อนุ มตั ิให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรื อข้อตกลงแล้วก็จะต้องจัดทํา
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมกับผูร้ ับจ้าง
2. การแก้ ไขแบบรู ปทีท่ าํ ให้ รายงานการเพิม่ ขึน้ นอกเหนือจากรายงานทีก่ าํ หนดไว้ในสั ญญา
1) คณะกรรมการตรวจการจ้างจะต้องพิจารณาร่ วมกับผูเ้ กี่ยวข้อง เช่น สํานักออกแบบ
ด้านวิศวกรรมและสถาปั ตยกรรม หรื อบริ ษทั ที่ปรึ กษาออกแบบ ฯลฯ ออกไปตรวจสภาพภูมิประเทศที่เป็ นจริ ง
หากพิจารณาเห็ นว่าปั ญหาอุปสรรคทีเ่ กิ ดขึ้นไม่สามารถจะทําให้ดาํ เนิ นการก่ อสร้ างเป็ นไปตามแบบรู ป
รายละเอียด และข้อกําหนดในสัญญาให้รายงานเสนอผูว้ า่ จ้างทราบ
2) คณะกรรมการตรวจการจ้า งบัน ทึ ก ความเห็ น ผ่ า นหัว หน้า โครงการหรื อ หัว หน้า
หน่ วยงาน เพื อ่ เสนอผูม้ ี อาํ นาจอนุ มตั ิ ใ นหลั กการการแก้ไ ขแบบ โดยผ่า นการตรวจสอบของสํา นัก
ออกแบบด้านวิศวกรรมและสถาปั ตยกรรม
3) โครงการหรื อหน่ วยงานเสนอรายชื่ อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง และคณะกรรมการ
ตกลงราคา เพื่อเสนอผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิการแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว
4) คณะกรรมการตกลงราคา ตกลงกับผูร้ ับจ้างเพือ่ กําหนดอัตราหรื อราคา รวมทั้งการ
ขยายระยะเวลากันใหม่เพือ่ ความเหมาะสม และจัดทํารายงานผลการเจรจาดังกล่ าว ผ่านคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง เพื่อเสนอผูม้ ีอาํ นาจอนุ มตั ิรับราคา ทั้งนี้ ในกรณี ท่ีวงเงิ นสัญญาเพิ่มขึ้น หน่วยงานเจ้าของงาน
จะต้องถือปฏิ บตั ิตามกฎหมายวิธีการงบประมาณ หรื อขอทําความตกลงตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9
กันยายน 2529 แจ้งโดยหนังสื อสํานักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/19168 ลงวันที่ 11 กันยายน 2529
5) คณะกรรมการตรวจการจ้างจัดทําบันทึกความเห็น และทําตารางเปรี ยบเทียบปริ มาณ
และราคาระหว่างสัญญาเดิ มกับสัญญาที่ขอแก้ไข พร้อมแนบรายการรายละเอียดด้านวิศวกรรมที่ขอเพิ่ม
รายการงาน และแนบแบบที่ขอแก้ไขสัญญา พร้อมยกเลิกแบบที่ไม่ได้ใช้ก่อสร้าง ผ่านหัวหน้าโครงการ
หรื อหัวหน้าหน่วยงาน เพือ่ เสนอผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา
6) ผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา
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7) เมื่อผูม้ ีอาํ นาจได้อนุมตั ิให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรื อข้อตกลงแล้ว ก็จะต้องจัดทํา
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมกับผูร้ ับจ้าง

6.

ผลลัพธ์ ทไี่ ด้ จากการดําเนินการ
ผูม้ ีอาํ นาจของกรมฯ และผูร้ ับจ้าง ลงนามในสัญญาแก้ไข

7.

ข้ อพึงระวัง/บทเรียนทีผ่ ่ านมา

การ เสนอขออนุ มตั ิแก้ไขแบบและแก้ไขสัญญาที่ผา่ นมา มักจะพบข้อผิดพลาดซึ่ งควรจะนํามา
พิจารณาเป็ นข้อพึงระวัง ดังนี้
1. แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วน
2. คณะกรรมการตรวจการจ้า งพิจ ารณาชี้ แ จงเหตุ ขอแก้ไ ขสัญ ญาไม่ ชัด เจน หรื อ ไม่ ไ ด้
พิจารณาให้ความเห็น
3. รายการงานที่เปลี่ยนแปลงเพิม่ -ลด ไม่ถูกต้อง
4. หมายเลขแบบที่อา้ งอิงขออนุ มตั ิแก้ไขสัญญา ไม่ตรงกับหมายเลขแบบที่กองออกแบบฯ
พิจารณาเสนอผูว้ า่ จ้าง อนุมตั ิในหลักการและแก้ไขแบบจริ ง
5. หากตรวจสอบปริ มาณงานโดยรวมแล้ว ปริ มาณงานลดลงเหมือนไม่ทาํ ให้ทางราชการเสี ย
ประโยชน์ แต่เมื่อตรวจสอบแต่ละรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงจะมีบางรายการที่ก่อให้
ราชการต้องเสี ยประโยชน์
6. ผูร้ ับจ้างเข้าทํางานตามแบบที่แก้ไขใหม่ก่อนแก้ไขสัญญา
7. ไม่ทาํ ตารางเปรี ยบเทียบหมายเลขแบบเดิมที่ยกเลิกและแบบที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม
8. ไม่แนบตารางเปรี ยบเทียบรายการและปริ มาณงานที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติม
9. ไม่แนบรายการรายละเอียดด้านวิศวกรรมและเงื่อนไขการจ่ายเงิน
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การจัดทํารายงาน
1.

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็ นการจดบันทึกเหตุการณ์ ขั้นตอน และรายละเอียดต่างๆในการดําเนินงานก่อสร้าง ทํา
ให้สามารถรายงานให้แก่ผเู ้ กี่ยวข้องทราบผลการดําเนินงานในงานจ้างเหมาก่อสร้าง และใช้เป็ นหลักฐาน
อ้างอิง รวมถึงเพื่อเป็ นการดําเนินงานตามเงื่อนไขสัญญา และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2.

ลักษณะและขอบเขตงาน

เป็ นการจดบันทึกเหตุการณ์ ขั้นตอน รายละเอียดต่างๆในการดําเนินงานก่อสร้าง ทั้งในช่วง
ก่อนเริ่ มงานก่อสร้าง ระหว่างก่อสร้าง และหลังการก่อสร้าง ในแบบฟอร์ มที่ได้จดั เตรี ยมไว้ในแต่ละวัน
เพื่อรวบรวมจัดทําสรุ ปเป็ นรายงานประจําสัปดาห์รายงานต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุกาํ หนดไว้ รวมถึงการตรวจสอบรายงานแสดงความก้าวหน้าที่ผรู้ ับจ้าง
ส่ งคณะกรรมการตรวจการจ้างตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขสัญญา เพื่อรายงานผูว้ า่ จ้างทราบต่อไป

3.

หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

4.

ผูว้ า่ จ้าง
คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ผูค้ วบคุมงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผูว้ า่ จ้าง
ผูร้ ับจ้าง
บริ ษทั ที่ปรึ กษาควบคุมงานก่อสร้าง (ถ้ามี)

กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. เงื่อนไขสัญญาจ้างก่อสร้าง
2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. คําสัง่ กรมชลประทานที่ 568/2546 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2546 เรื่ องการบริ หารงานด้าน
พัสดุของกรมชลประทาน
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5.

ขั้นตอนในการดําเนินงาน
1. จากหน้าที่ของผูค้ วบคุมงานของผูว้ า่ จ้าง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 73 (3)
“จดบันทึ กสภาพการปฏิ บ ตั ิ งานของผูร้ ั บจ้างและเหตุ การณ์ แวดล้อมเป็ นรายวัน
พร้ อมทั้งผลการปฏิ บตั ิ งาน หรื อการหยุดงานและสาเหตุ ที่มีการหยุดงานอย่างน้อย ๒ ฉบับ
เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แก่
เจ้าหน้าที่ พ สั ดุ เมื่อเสร็ จงานแต่ ละงวด โดยถื อว่าเป็ นเอกสารสําคัญของทางราชการเพื่อ
ประกอบการตรวจสอบของผูม้ ีหน้าที่
การบัน ทึก การปฏิ บ ตั ิง านของผู ร้ ับ จ้า งให้ร ะบุร ายละเอีย ดขั้ น ตอนการ
ปฏิ บตั ิงานและวัสดุ ที่ใช้ดว้ ย ”
จากหน้าที่ของผูค้ วบคุมงานตามที่ระบุไว้ในข้างต้น ผูค้ วบคุมงานจึงต้องเป็ นผูจ้ ด
บันทึ ก รายละเอี ย ดต่ า งๆในการควบคุ ม งานก่อสร้ างในแต่ละวัน เพือ่ รวบรวมรายงาน
คณะกรรมการตรวจการจ้างในแต่ละสัปดาห์
2. จากแบบฟอร์ มต่างๆที่ได้กาํ หนดไว้ในขั้นตอน “ การจัดเตรี ยมแบบฟอร์ ม ” สามารถ
จําแนกการจดบันทึกเพื่อจัดทํารายงานตามช่วงระยะเวลาที่ใช้งานได้เป็ น
2.1 ช่ วงระยะเวลาก่ อนการก่อสร้ าง
เป็ นการจดบันทึ ก รายงานต่า งๆในการตรวจสอบความเรี ย บร้ อย ความพร้ อม
ก่อนที่จะอนุ มตั ิให้เริ่ มงานก่อสร้างในขั้นตอนต่อไปได้ โดยแบบฟอร์ มที่จะใช้ในการจด
รายงานในช่ วงระยะเวลานี้ อาทิเช่น แบบฟอร์ มรายงานตรวจสอบก่อนบดอัดดิน (Fill
Check Out Sheet) แบบฟอร์ มใบแจ้งตรวจสอบก่อนเทคอนกรี ต (Concrete Placement
Check Out Sheet) ซึ่ งในที่น้ ีได้สรุ ปการตรวจสอบต่างๆตามรายละเอียดของแบบฟอร์ มที่
กําหนดไว้ เพือ่ เป็ นตัวอย่างดังต่อไปนี้
แบบฟอร์ มรายงานตรวจสอบก่ อนบดอัดดิน (Fill Check Out Sheet) โดยทัว่ ไปจะ
รายงานสิ่ งที่ตอ้ งตรวจสอบดังนี้
1) แนวระดับ จะทําการตรวจสอบว่า งานที่เสร็ จวันก่ อนหรื อคราวที่แล้วมี แนวระดับถูกต้องเพียงใด ถ้ามีการฝังเครื่ องมือและอุปกรณ์ เช่ น Piezometer, Inclinometer,
Settlement Gauge Meter ได้ทาํ การฝังตามแนว-ระดับถูกต้องตามแบบเพียงใด ในกรณี ที่
เป็ นการถมดินเป็ นโซนๆ ได้วางแนว-ปักหมุดตามแนวที่เป็ นโซนๆ เพียงใด
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2) การเปิ ดหน้าดิน (Stripping) จะต้องตรวจสอบว่า การขุดเปิ ดหน้าดินฐานรากของ
เขื่อน หรื อฐานรากคันคลองเท่าทีจ่ าํ เป็ นต่อการก่อสร้างกว้างยาวเพียงใด จุดใดทีล่ กั ษณะ
ดินไม่ดี ได้ขุดลอกออกหมดจนถึงชั้นดินที่รับนํ้าหนักได้เพียงใด ถ้าฐานรากเขื่อนอยู่บน
ขั้นหิ นซึ่ งมีช้ นั ทรายปิ ดอยู่ไม่หนานัก ได้ขุดลอกชั้นดินหรื อชั้นทรายดังกล่าวออกหมดสิ้ น
เพียงใด ถ้าดินเดิมมีสภาพสู งๆ ตํ่าๆ ได้ปรับหน้าดินให้อยูใ่ นสภาพที่จะถมตัวเขื่อนเพียงใดด้วย
3) ผลการทดสอบดินชั้นก่อน จะต้องตรวจสอบว่า ผลการทดสอบดิน เช่น ปริ มาณ
ความชื้ น (water content) ความแน่น ขนาด (gradation) ของการถมดินชั้นก่อนหน้านี้ จาก
ห้องทดลองดิ น อยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้เพียงใด เพราะถ้ายอมรับไม่ได้ จะต้องรื้ อออกแล้ว
ทําการให้ปริ มาณความชื้ นและบดอัดดิน Compaction ใหม่ จนกว่าผลการทดสอบจะผ่าน
เกณฑ์ท่ีกาํ หนดไว้
4) การให้ความชื้นที่บ่อยืม ในกรณี ที่ให้ปริ มาณความชื้ นแก่ดินในบ่อยืมดินเป็ นผืน
ใหญ่ๆ โดยวิธีน้ าํ ฉี ดเป็ นฝอยโดย sprinkle system จะต้องตรวจสอบว่าได้ให้ปริ มาณ
ความชื้ นในระยะเวลาที ่เหมาะสม ปริ ม าณความชื้ น ในดิ นอยู่ใ นเกณฑ์เหมาะสมที ่จ ะ
ดําเนินการบดอัดดินเพียงใด การให้ปริ มาณความชื้ นที่บ่อยืมได้ให้ความชื้ นสมํ่าเสมอ และ
มีปริ มาณดินเพียงพอต่อกะ หรื อต่อชั้นความหนา (layer) ที่จะบดอัดเพียงใด
5) รอยต่อ จะต้องตรวจสอบรอยต่อระหว่างชั้น หรื อรอยต่อระหว่างดินที่กาํ ลังบด
อัดกับ ตลิ่ ง หรื ออาคาร ต่อเชื่อมสนิ ทดี เพีย งใด ในกรณี ที่มีก ารถมดิ นเป็ นโซน รอยต่อ
ระหว่างโซนเชื่อมกันดีเพียงใด
6) งานติดตั้งเครื่ องมือและอุปกรณ์ จะต้องตรวจสอบดูว่า การติดตั้งเครื่ องมือ เช่ น
Piezometer, Inclinometer, Settlement Gauge Meter หรื ออื่นๆ ถูกต้องเพียงใด หรื อการฝัง
ท่อ หรื ออุปกรณ์ต่างๆ ถูกต้องตามแบบเพียงใด
7) การทํา ผิว ให้ข รุ ข ระ จะต้องตรวจสอบว่า ดิ นที่บ ดอัดไว้ช้ ัน ก่ อ นได้ท าํ ให้ผิว
ขรุ ขระเพียงใด (แล้วให้ปริ มาณความชื้นก่อนการเทดินชั้นต่อไป) แต่ถา้ เป็ นการถมชั้นแรก
จะต้องตรวจสอบความขรุ ขระของผิวดินเดิมว่า ได้ทาํ ให้ผวิ ขรุ ขระเพียงใดเช่นกันด้วย
8) การทํา ความสะอาดขั้นสุ ด ท้า ย เมื ่อ ได้ต รวจสอบมาตามลํ าดั บว่า ดํ าเนิ น การ
ตรวจสอบถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะทําการตรวจสอบความสะอาดของบริ เวณที่จะถมดินว่า
สะอาดเรี ยบร้อย ไม่มีเศษไม้ ใบหญ้า รากไม้ หรื อวัสดุใดๆ ปะปนอยู่
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แบบฟอร์ มใบแจ้ งตรวจสอบก่ อนเทคอนกรีต (Concrete Placement Check Out Sheet)
โดยทัว่ ไปจะรายงานสิ่ งที่ตอ้ งตรวจสอบดังนี้
1) แนวและระดับ จะทําการตรวจสอบว่า งานทีท่ าํ เสร็ จแล้ว มีแนว-ระดับถูกต้อง
ตามแบบเพียงใด เหล็กเสริ มติดตั้งได้ดิ่ง-ระดับหรื อไม่ ไม้แบบติดตั้งได้ระดับ-ดิ่งเพียงใด
2) ฐานราก ในกรณี อาคารวางบนเสาเข็มคอนกรี ต ได้ทาํ การทุบหัวเสาเข็มคอนกรี ต
แล้วได้ตดั เหล็กของเสาเข็มให้เชื่อมกับตัวเหล็กของฐานรากเพียงใด ได้เทคอนกรี ตหยาบ
หรื อเตรี ยมดินให้ฐานรากเรี ยบร้อยเพียงใด
3) ไม้แบบและบล็อกเอาท์ ไม้แบบเพื่อจะหล่ออาคารเป็ นไม้หรื อเหล็ก ถ้าเป็ นไม้
จะต้องทนต่อแรงดันของคอนกรี ต และแรงกระตุน้ ขณะใช้เครื่ องเขย่าไม่บิดเบี้ยวขณะเท
ถ้าบุดว้ ยไม้อดั ควรเป็ นชนิดที่กนั นํ้าได้ ไม่หด ไม่ห่อตัว ตําหนิ บนไม้ตอ้ งซ่ อมแซมก่อน
ถ้าเป็ นแบบเหล็กจะต้องไม่มีคราบสนิมเกาะ และจะต้องทาด้วยนํ้ามันที่ใช้สําหรับทาแบบ
ในกรณี ที่จะมีงานโลหะฝังกับคอนกรี ต ซึ่ งอาจจะต้องทําบล็อกเอาท์ (block-out) จะต้อง
ตรวจสอบการจัด block-out ให้ถูกต้องตามแบบ ผิว block-out จะต้องทําให้ขรุ ขระและ
สะอาดด้วย
4) เหล็กเสริ ม จะทําการตรวจสอบว่า เหล็กเสริ มมีขนาด-จํานวนตามแบบเพียงใด
การตัดเหล็กตัดถูกต้องตามแบบและตามมาตรฐานรายละเอียดการเสริ มเหล็กเล่มที่ 3 ของ
กรมชลประทานหรื อไม่ การต่อเหล็กต่อตามแบบหรื อต่อเพราะความจําเป็ น ลักษณะการ
ผูก เหล็ก ผูก แบบ 2 รอบ หรื อแบบตะเบ็งมาร ซึ่ ง จะต้องแน่ นจนขยับ เขยื้อนไม่ได้ เพื อ่
ป้ องกันมิให้เหล็กเคลื่อนที่ขณะเท-กระทุง้ คอนกรี ต การติดตั้งเหล็กเสริ มจะต้องมีระยะห่าง
จากผิวคอนกรี ตตามมาตรฐาน เช่น ผิวที่ติดกับดิน ผิวเหล็ก จะต้องอยูห่ ่างอย่างน้อย 8 ซม.
ด้านที่ติดกับแบบเสา คาน พื้น จะต้องอยูห่ ่างอย่างน้อย 5 ซม. เป็ นต้น
5) ระบบกันนํ้า มี 2 แบบ คือ Copper Waterstop & Rubber Waterstop แบบแรกต้อง
หนาอย่างน้อย 1.5 ซม. ชนิ ดหลังเป็ นยาง จะต้องตรวจสอบว่า มีรูปร่ างและขนาดตามที่
ระบุไว้ในแบบเพียงใด ถ้ามีการต่อด้านความยาวจะต้องตรวจสอบการต่อ-นํ้ายาประสาน
ให้ถูกต้องตามที่บริ ษทั ผูผ้ ลิตกําหนด
6) รอยต่อ มี 2 ประเภท คือ Expansion Joint & Construction Joint แบบแรกเป็ น
รอยต่อที่ผอู ้ อกแบบกําหนดขึ้นเพื่อป้ องกันการทรุ ดตัวไม่เท่ากัน (unequal settlement) ซึ่ ง
ในกรณี อาคารชลประทาน ก็จะใส่ ยางกันนํ้าดังได้กล่าวข้างบนเพื่อป้ องกันนํ้ารั่วซึ ม หรื อ
อาจใส่ แผ่นใยใส่ รอยต่อคอนกรี ต (preformed joint filler) ในขณะที่รอยต่อประเภทหลัง
เป็ นรอยต่อทีเ่ กิ ดจากการเทคอนกรี ต แต่ละครั้งจะต้องตรวจสอบงานรอยต่อให้เรี ยบร้อย
ถูกต้องตามแบบ และควรกําหนดรายการรายละเอียดไว้ดว้ ย
3-88

คู่มือวิธีการปฏิบตั งิ านกระบวนการพัฒนาแหล่งนํ้า

กระบวนงานก่อสร้างโครงการชลประทาน

7) งานเครื่ องมือและอุปกรณ์ อาจมีการฝังท่อสายไฟฟ้ า ท่อนํ้า ท่อต่างๆ น๊อต เหล็กรู ป
(frame) จะต้องตรวจสอบว่าได้ดาํ เนินการฝังตามที่แบบกําหนดหรื อไม่ โลหะที่ฝังเหล่านี้
จะต้ องตรวจสอบขนาด ความลึ ก ของการฝั ง การยึดไม่ ใ ห้เคลื ่อนไหวขณะเท-กระทุ ้ง
คอนกรี ต
8) การทําความสะอาดขั้นสุ ดท้าย ตรวจสอบความเรี ยบร้อยว่า ภายในแบบสะอาด มี
ดิน ลวดผูกเหล็กหรื อเศษไม้ตกหล่นอยูเ่ พียงใด ไม้แบบได้ทานํ้ายาสําหรับทาแบบ ความ
เรี ยบร้อยของฐานราก
เมื ่อ ได้ต รวจสอบรายละเอีย ดต่า งๆตามแบบฟอร์ ม การรายงานว่า มีค วาม
เรี ยบร้ อย พร้ อมที่จะดําเนิ นการต่อไป ผูต้ รวจสอบแต่ละรายการลงนามกํากับแล้ว จึง
เสนอผูเ้ กี่ยวข้อง (หัวหน้าผูค้ วบคุมงาน หรื อ ผูค้ วบคุมงานที่ได้รับมอบหมาย) เพื่อขอลง
นามอนุมตั ิให้ผรู ้ ับจ้างดําเนินงานก่อสร้างในขั้นตอนต่อไป
2.2 ช่ วงระยะเวลาระหว่างการก่อสร้ าง
เป็ นรายงานที ก่ ระทํา ขึ้ น เพื ่อ จดบั นทึ ก สภาวะ เหตุ ก ารณ์ ขณะดํา เนิ น งาน
ก่ อสร้ า งว่าได้ มีรายละเอียดในขณะดําเนิ นการอะไรบ้า ง มี ความถู กต้องครบถ้วนตาม
ขั้นตอน ตามรายการรายละเอียด (Specification) และหลักวิชาช่ างที่กาํ หนดไว้เพียงใด
ยกตัวอย่างเช่น
การทํางานคอนกรี ตจะรายงานโดยจะบันทึกรายการดังนี้
• รถที่บรรทุกคอนกรี ตผสมเสร็ จ มีหมายเลยทะเบียนอะไร
• รถที่บรรทุกคอนกรี ตผสมเสร็ จ ที่ Reject มีหมายเลยทะเบียนอะไร เวลาเท่าใด
• คอนกรี ตที่กาํ ลังก่อสร้าง เป็ น Concrete class ใด
• ให้ระบุเวลาว่า เวลาใดที่ผสมคอนกรี ตล๊อตนี้
• ให้ระบุเวลาว่า เวลาใดที่นาํ คอนกรี ตนี้ไปเทลงในแบบ
• ระบุวา่ อุณหภูมิของคอนกรี ตที่จะนําไปเทว่ามีอุณหภูมิเท่าใด
• ระบุวา่ ความยุบตัวกี่ ซม. หรื อกี่นิ้ว
• ระบุวา่ คอนกรี ตที่ผสม คอนกรี ตที่ลงในแบบคอนกรี ตเสี ยมีปริ มาตรเท่าใด
• หมายเลขแท่งตัวอย่างคอนกรี ตที่จดั เก็บไว้ในแต่ละชุดแต่ละช่วง
การทํางานดินจะรายงานโดยจะบันทึกรายการดังนี้
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•
•
•
•

เป็ นงานถมดินโซนใด หรื ออาคารชนิดใด
ดินที่จะนํามาถม นํามาจากแหล่งใด เป็ นดินชนิดใด มีความชื้นเท่าใด
ระบุสถานที่ทาํ งานว่า จาก Station ใดถึง Station ใด ที่ระดับเท่าไหร่
การบดทับให้ระบุวา่ บดทับด้วยเครื่ องจักรอะไร ความหนาของการบด
ทับแต่ละชั้น ชั้นที่เท่าใด จํานวนการบดทับกี่เที่ยวต่อ 1 ชั้น เช่น 4, 6 หรื อ
8 เที่ยว/ชั้น
• ประมาณปริ มาตรของดินที่บดอัดแล้วเสร็ จ
2.3 ช่ วง ระยะเวลาหลังการก่ อสร้ าง
เมื่อเสร็ จงานก่ อสร้ างแต่ ละวัน ผูค้ วบคุ มงานต้องจัดทํารายงานผลงานก้าวหน้า
ประจําวัน เพื่อบันทึกผลการทํางาน หรื อความก้าวหน้าประจําวัน ระบุปัญหาอุปสรรค และ
วิธีแก้ไข ภูมิอากาศ ฝนตกตั้งแต่ก่ีนาฬิกา เป็ นจํานวนกี่มิลลิเมตร (ถ้ามี) ถ้าให้เครื่ องจักรกล
ต้องหยุดทํางานตั้งแต่เวลาใดถึงเวลาใด แล้วเครื่ องจักรต้องหยุดคอยงานจากเวลาใดถึงเวลาใด
ในช่ วงที่ทาํ งานสามารถผลิ ตงานคอนกรี ตได้ปริ มาณเท่าใด หรื องานดิ นได้ปริ มาณเท่าใด
เป็ นต้น รายงานประจําวันนี้ เรี ยกว่า Inspector Daily Report ซึ่ งใน Inspector Daily Report นี้
จะต้องรวมแนบรายงานเครื่ องจักรเครื่ องมือที่นาํ มาใช้รวมมาด้วย ที่แสดงถึ งจํานวน ชนิ ด
เวลาของเครื่ องจักรกลที่นาํ มาใช้งาน และแนบรายละเอียดรายงานที่ได้ดาํ เนิ นการไว้ในข้อที่
2.1 และ 2.2 ประกอบรวมกันเป็ นข้อมูลรายงานในแต่ละวัน
3. รวบรวมรายงานประจําวัน Inspector Daily Report ที่ผคู ้ วบคุมงานได้จดั ทําไว้ในแต่ละวัน
เพื่อจัดทํารายงานสรุ ปประจําสัปดาห์ โดยแสดงผลการดําเนินงาน ปริ มาณงานที่ได้
ดําเนินงานในช่วงสัปดาห์ที่ผา่ นมา เพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ และ
เก็บรวบรวมไว้เป็ นข้อมูลหลักฐานในการควบคุมงานก่อสร้างต่อไป
4. จากเงื่อนไขเฉพาะของงานก่อสร้าง เรื่ องการส่ งรายงาน
“ ผูร้ ับจ้างต้องส่ งรายงานแสดงความก้าวหน้าของงานให้ผคู ้ วบคุมงานของผูว้ า่ จ้าง
ทราบเป็ นระยะทุกๆ 30 (สามสิ บ) วัน ตามแบบฟอร์ มที่ผวู ้ า่ จ้างจะเป็ นผูก้ าํ หนดให้ หาก
ปรากฏว่าการทํางานล่าช้ากว่าแผนที่ได้ เสนอไว้ ผูร้ ับจ้างต้องชี้แจงถึงสาเหตุที่ล่าช้าทั้ง
ต้องพิจารณาจัดทําแผนเร่ งรัดการทํางานให้แล้วเสร็ จตามแผนที่กาํ หนดไว้เดิม ”
ในการต้องจัดทํารายงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้างตามที่กาํ หนดไว้ใน
เงื่อนไขเฉพาะของงานก่อสร้างตามที่กล่าวข้างต้น ผูร้ ับจ้างจะต้องจัดทําตามแบบฟอร์ ม
ตามที่ผวู ้ า่ จ้างกําหนดนั้น โดยทัว่ ไปจะประกอบด้วยแบบฟอร์ ม ดังนี้

1) แบบรายงานผลงานความก้าวหน้า (กบ.1)
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2) แบบรายงานแสดงเครื่ องจักร – เครื่ องมือ (กบ.5)
3) แผนและผลการปฏิบตั ิงานก่อสร้าง (Bar Chart) ที่แสดงแผนงานก่อสร้างที่
คณะกรรมการตรวจการจ้างได้เห็นชอบไว้ พร้อมแสดงผลงานที่ทาํ ได้โดย
รายงานผลงานในช่วงระยะเวลาทุกๆ 30 วัน ตั้งแต่เริ่ มจนถึงปั จจุบนั
4) แผนและผลการใช้เครื่ องจักรเครื่ องมือ ที่แสดงแผนงานที่คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างได้เห็นชอบไว้ พร้อมแสดงจํานวนเครื่ องจักรเครื่ องมือที่ผู ้
รับจ้างนํามาใช้งานในช่วงระยะเวลาทุกๆ 30 วัน ตั้งแต่เริ่ มจนถึงปั จจุบนั
5. เมื่อผูค้ วบคุมงาน หรื อ บริ ษทั ที่ปรึ กษาควบคุมงาน (ถ้ามี) ได้รับรายงานความก้าวหน้าของ
งานก่อสร้าง ที่ผรู ้ ับจ้างได้จดั ทําและส่ งให้ตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 4 แล้ว ให้ตรวจสอบความ
ถูกต้องรายละเอียดต่างๆ และส่ งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบและพิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดต่างๆ กรณี ที่ผลการดําเนินงานล่าช้ากว่าแผนงานที่
วางไว้ให้ระบุเหตุผลและความเห็นเพิ่มเติมประกอบรายงาน
6. เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างได้พิจารณาตรวจสอบตรวจสอบความถูกต้องของ
รายละเอียดต่างๆของรายงานความก้าวหน้าของผูร้ ับจ้างเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ให้เสนอ
รายงานความก้าวหน้าดังกล่าวต่อผูว้ า่ จ้างตามลําดับขั้นตอนเพื่อทราบต่อไป

6.

หลักเกณฑ์ /ความรู้ ทนี่ ํามาใช้ ในการดําเนินการ
ความรู ้ทางด้านวิชาชีพวิศวกรรม สาขา วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่ องกล วิศวกรรมไฟฟ้ า

ฯลฯ

7.

ผลลัพธ์ ทไ่ี ด้ จากการดําเนินการ
ดําเนินงานควบคุมงานก่อสร้างให้เป็ นไปตามกฎระเบียบ และคําสั่งกรมฯ ที่เกี่ยวข้อง
ดําเนินงานให้เป็ นไปตามเงื่อนไขสัญญาที่กาํ หนดไว้
รายงานผลการดําเนินงานก่อสร้างให้ผเู ้ กี่ยวข้องทราบความคืบหน้า ปั ญหาอุปสรรค
ควบคุมงานก่อสร้างให้มีความมัน่ คงแข็งแรงตามขั้นตอนที่กาํ หนดไว้หรื อตามหลักวิชา
ช่าง
5. ใช้เป็ นเอกสารหลักฐานอ้างอิง ในการพิจารณาของผูเ้ กี่ยวข้องในกรณี ที่เกิดข้อขัดแย้ง
หรื อข้อเรี ยกร้องขึ้นระหว่างผูว้ า่ จ้าง กับ ผูร้ ับจ้าง ในระหว่างการก่อสร้างและหลังจาก
ก่อสร้างแล้วเสร็ จ
6. ใช้เป็ นข้อมูลประกอบการซ่อมแซม ปรับปรุ งและบํารุ งรักษา
1.
2.
3.
4.

8. ข้ อพึงระวัง/บทเรียนทีผ่ ่ านมา
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1.
2.

3.

ต้องตรวจสอบรายงานการปฏิบตั ิงานของผูร้ ับจ้าง รายงานประจําสัปดาห์ รายงาน
ประจําเดือน กับผลงานที่ผรู ้ ับจ้างส่ งมอบงาน ต้องมีความสอดคล้องกัน
ผูค้ วบคุมงานจะต้องทําการจดบันทึกรายละเอียดการทํางาน รวบรวมเอกสารแบบฟอร์ม
ต่างๆที่ได้ดาํ เนิ นการในช่วงวันให้แล้วเสร็ จเมื่อสิ้ นวัน เพื่อป้ องกันความคลาดเคลื่อนของ
รายงานกับการดําเนินงานจริ งในสนามของผูร้ ับจ้าง และเก็บรวบรวมใช้เป็ นหลักฐาน
อ้างอิงการทํางานของผูร้ ับจ้างต่อไป
การรายงานผลการดําเนิ นงานของผูร้ ับจ้าง ในกรณี ที่ผรู ้ ับจ้างมีผลการดําเนินงานล่าช้ากว่า
แผนงานก่อสร้างที่เสนอไว้ คณะกรรมการตรวจการจ้างควรพิจารณาจัดทําหนังสื อเร่ งรัด
การปฏิบตั ิงานของผูร้ ับจ้าง และหาผลการดําเนิ นงานล่าช้ากว่าแผนงานประมาณ 10 %
คณะกรรมการควรทําหนังสื อเร่ งรัดการปฏิบตั ิงานผูร้ ับจ้างเสนอผูว้ า่ จ้างพิจารณาลงนาม
ในหนังสื อเร่ งรัดดังกล่าว
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การประชุ มร่ วมในโครงการ
1.

วัตถุประสงค์

เพือ่ จัดให้มีการหารื อร่ วมกันระหว่างผูเ้ กี่ยวข้องของงานจ้างเหมาก่อสร้าง ในการติดตามการ
เร่ งรั ดงานก่อสร้ าง การรับทราบปั ญหาอุปสรรคและหาแนวทางการแก้ไข การวางแผนในการป้ องกัน
ปัญหาที่จะเกิดขึ้น การรับทราบข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานฝ่ ายต่างๆ การติดต่อประสานงานและลด
ขั้นตอนในการติดต่อด้วยเอกสาร และแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น ทั้งนี้รวมถึงการประชุมร่ วมกันก่อน
เริ่ มงาน(ก่อนการสั่งผูร้ ับจ้างเข้าปฏิบตั ิงาน)เพื่อเป็ นการเตรี ยมการดําเนินงานให้พร้อมสําหรับการก่อสร้าง

2.

ลักษณะและขอบเขตงาน

เป็ นการจัด ประชุ ม ร่ ว มกัน ระหว่ า งฝ่ ายผู ้ว่ า จ้า งและฝ่ ายผู ้รั บ จ้า ง โดยฝ่ ายผู ้ว่ า จ้า งควร
ประกอบด้วยผูอ้ าํ นวยการสํานักงานก่อสร้าง/ผูอ้ าํ นวยการโครงการก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ผูค้ วบคุมงาน และเจ้าหน้าที่ของผูว้ ่าจ้าง ในกรณี ที่เป็ นการควบคุมงานโดยบริ ษทั ที่ปรึ กษานั้น อาจเพิ่ม
การประชุ มขึ้นอีกเพือ่ เป็ นการประชุ มร่ วมกันทั้ง 3 ฝ่ าย ปกติจะจัดให้มีการประชุมร่ วมกันเป็ นประจําทุกๆ
สัปดาห์หรื อตามความเหมาะสม

3.

หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

4.

ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานก่อสร้าง/ผูอ้ าํ นวยการโครงการก่อสร้าง
คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ผูค้ วบคุมงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผูว้ า่ จ้าง
ผูร้ ับจ้าง
บริ ษทั ที่ปรึ กษาควบคุมงานก่อสร้าง (ถ้ามี)

กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
เงื่อนไขสัญญาจ้างก่อสร้าง
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5.

ขั้นตอนในการดําเนินงาน
1. สํา นัก งานก่ อ สร้ า ง/โครงการก่ อ สร้ า งที ่รั บ ผิด ชอบงานก่ อ สร้ า ง หรื อ บริ ษทั ที่ ป รึ ก ษา
ควบคุ มงาน (ถ้ามี) ทําหนังสื อเชิ ญผูเ้ กี่ยวข้องเข้าร่ วมประชุมหารื อ โดยกําหนดระเบียบ
วาระการประชุม โดยทัว่ ไปประกอบด้วย
วาระที่ 1 เรื่ องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
วาระที่ 3 ติดตามประเด็นที่คา้ งคาจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 ..................................................................
3.2 ..................................................................
3.3 ..................................................................
วาระที่ 4 รายงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง (โดยผูร้ ับจ้าง)
วาระที่ 5 ปั ญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
วาระที่ 6 เรื่ องอื่นๆ
2. สํานักงานก่อสร้าง/โครงการก่อสร้าง บริ ษทั ที่ปรึ กษาควบคุมงานก่อสร้าง (ถ้ามี) และผูร้ ับจ้าง
ร่ วมกันจัดทํารายงานการประชุมและแจ้งเวียนผูเ้ กี่ยวข้องเพือ่ ทราบ
3. ผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายดําเนินการตามข้อสรุ ป แนวทาง ที่ได้จากการประชุมร่ วมกัน

6.

หลักเกณฑ์ /ความรู้ ทนี่ ํามาใช้ ในการดําเนินการ
1. การบริ หารความเสี่ ยง ( Risk Management)
2. การบริ หารความขัดแย้ง (Conflict Management)

7.

ผลลัพธ์ ทไ่ี ด้ จากการดําเนินการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

สามารถติดตามเร่ งรัดงานก่อสร้างให้เป็ นไปตามแผนงานที่วางไว้
สามารถแก้ไขปั ญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน
สามารถรับทราบปั ญหาและการแก้ไขปั ญหาอุปสรรคที่ยงั ค้างคาอยู่
สามารถหามาตรการป้ องกันปั ญหาอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น
สามารถชี้แจงแจ้งเตือนข้อควรระวังและข้อเสนอแนะในการทํางาน
สามารถดําเนินงานในเรื่ องต่างๆสามารถดําเนินการให้แล้วเสร็ จได้เร็ วกว่าการดําเนินงาน
โดยวิธีการตอบโต้กนั ทางหนังสื อ
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8. ข้ อพึงระวัง/บทเรียนทีผ่ ่ านมา
1. กรณี ที่ระเบียบวาระการประชุ มมีเรื่ องที่ฝ่ายผูว้ า่ จ้างพิจารณาแล้วจําเป็ นต้องใช้ผเู้ ชี่ยวชาญ
ในเรื่ องนั้นๆแล้ว สํานักงานก่อสร้าง/โครงการก่อสร้าง ควรเชิญเจ้าหน้าที่ฝ่ายผูว้ า่ จ้างที่
เชี ่ย วชาญในเรื ่ อ งนั้น ๆเข้า ร่ ว มประชุ ม ด้ว ย เช่ น ผูเ้ ชี ่ย วชาญด้า นออกแบบจากสํา นัก
ออกแบบวิศวกรรมและสถาปั ตยกรรม ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการปรับปรุ งฐานรากจากสํานัก
สํารวจวิศวกรรมและธรณี วทิ ยา เป็ นต้น
2. รายงานการประชุ ม ที ่ไ ด้จ ั ดทํา ไว้ ถื อเป็ นหลัก ฐานที ่ใ ช้ใ นการดํา เนิ น งาน ดัง นั้น ควร
ตรวจสอบรายงานการประชุมให้ดีเป็ นภาษาที่เกิดความชัดเจน โดยผูล้ งนามในการจดและ
ตรวจรายงานการประชุม ผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายควรร่ วมลงนามในรายงานการประชุ ม และควร
ทําเป็ นหนังสื อแจ้งเวียนผูเ้ กี่ยวข้องอย่างเป็ นทางการ
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การส่ งมอบงาน การตรวจรับงานและการรายงานตรวจการจ้ าง
1.

วัตถุประสงค์
เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของงานก่อสร้างที่ผรู ้ ับจ้างส่ งมอบงานเพือ่ ขอเบิกจ่ายเงิน

2.

ลักษณะและขอบเขตงาน

เป็ นการตรวจสอบรายละเอียด ปริ มาณงาน ราคางานที่ผรู้ ับจ้างส่ งมอบงานว่ามีความถูกต้อง
เป็ นไปตามแบบรู ปรายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญา รวมถึงการรายงานผลการตรวจการจ้างให้
ผูว้ ่าจ้างทราบ โดยให้เป็ นไปตามกฎระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ที่กาํ หนดไว้

3.

หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

4.

ผูว้ า่ จ้าง
คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ผูค้ วบคุมงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผูว้ า่ จ้าง
ผูร้ ับจ้าง
บริ ษทั ที่ปรึ กษาควบคุมงานก่อสร้าง (ถ้ามี)

กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. เงื่อนไขสัญญาจ้างก่อสร้าง
2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. หนังสื อสํานักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205 / ว 186 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2541
(มติ ครม.)
4. หนังสื อสํานักนายกรั ฐมนตรี ที่ นร 1305 / ว 5855 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2544
(หลักเกณฑ์ในทางปฏิบตั ิ)
5. หนังสื อสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ.) 1305/ว 11948 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2543
(แนวทางปฏิบตั ิ)
6. คําสัง่ กรมชลประทานที่ 568/2546 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2546 เรื่ องการบริ หารงานด้าน
พัสดุของกรมชลประทาน
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5.

ขั้นตอนในการดําเนินงาน

1. เงื่อนไขเฉพาะของงานก่อสร้าง เรื่ อง การส่ งมอบงานเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง สรุ ปได้วา่
1) เมื่อผูร้ ับจ้างประสงค์จะส่ งมอบงานช่วงหนึ่ งช่วงใด ผูร้ ับจ้างต้องจัดทําใบส่ งมอบงาน
ที ่แล้วเสร็ จ พร้ อมทั้งรายละเอี ยดและราคาของงานที่จะส่ งมอบตามแบบฟอร์ มที่ผู้
ว่าจ้างจะเป็ นผูก้ าํ หนดให้เสนอต่อผูว้ ่าจ้าง (โดยจัดส่ งได้ที่ผรู้ ับผิดชอบตามที่ได้มีการ
มอบหมายไว้ในการจัดองค์กรการบริ หารโครงการ : งานสารบรรณ เจ้าหน้าที่พสั ดุ
หรื อผูค้ วบคุมงาน)
2) การส่ งมอบงานเพื่อเบิกจ่ายเงิ นค่าจ้าง แต่ละงวดต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
ยกเว้นงวดสุ ดท้าย ผูร้ ับจ้างสามารถส่ งมอบงานได้ทนั ทีเมื่องานแล้วเสร็ จ
3) การส่ ง มอบงานแต่ ล ะงวดเมื ่อรวมผลงานตั้ง แต่เ ริ่ ม สัญญาจนถึ ง สิ้ นงวด จะต้ องมี
ปริ ม าณไม่ มากไปกว่าผลงานตั้งแต่ เริ่ มสัญญาจนถึ ง รายงานครั้ งล่ าสุ ดตามรายงาน
แสดงความก้าวหน้าของงาน
4) การส่ ง มอบงานงวดสุ ดท้าย ผูร้ ั บจ้างจะต้องทํารายงานใบส่ งมอบงานทั้งสัญญาแนบ
เพิ่มเติมมาด้วย (ซึ่ งรวมผลงานทั้งหมดที่ได้ส่งมอบและรับเงินไปแล้ว)
2. เมื่อผูร้ ับจ้างได้มีหนังสื อแจ้งส่ งมอบงาน ซึ่ งประกอบด้วยใบส่ งมอบงานและใบแจ้งหนี้
แล้ว เมื่อเจ้าหน้าที่พสั ดุได้รับมอบเอกสารแล้ว ให้ตรวจสอบและลงทะเบียนคุมเอกสาร แล้วส่ งมอบให้ผู้
ควบคุมงานตรวจสอบทันที
3. ผูค้ วบคุ มงานตรวจสอบรายละเอียดที่ผูร้ ับจ้างส่ งมอบงานว่ามีความถูกต้องตามรายการ
รายละเอียด แบบก่ อสร้ าง และมี ปริ มาณงานตามที่กาํ หนดไว้ในใบส่ งมอบหรื อไม่ แล้วแจ้งผลการ
ตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบและตรวจสอบต่อไป
4. เมื่อผูค้ วบคุมงานได้ตรวจสอบรายละเอียดตามข้อ 3 และแจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้างแล้ว
ให้เจ้าหน้าที่พสั ดุ แจ้งประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างเพือ่ กําหนดนัดวันในการตรวจรับงานและแจ้ง
คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ (ตามตัวอย่างแบบฟอร์ ม พด.37 ในคําสั่งกรมฯ ที่ 568)
5. เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจสอบใบส่ งมอบงานกับผลงานในสนามที่ส่งมอบ
เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ให้ออกใบรับรองผลการปฏิบตั ิงาน (รายงวด ตามแบบฟอร์ ม พด. 41 หรื อ งวดสุ ดท้าย
ตามแบบฟอร์ ม พด. 42 ) ให้ ก ับ ผู ้รับ จ้า งตามปริ ม าณงานที ่ต รวจรั บ ได้ พร้ อ มลงนามในตรายาง
คณะกรรมการตรวจการจ้าง ซึ่ งประทับไว้ดา้ นหลังของเอกสารการส่ งมอบงาน
กรณี ที่ เห็ นว่ าผลงานที่ ส่ งมอบทั้งหมดหรื องวดใดก็ตามไม่ เป็ นไปตามแบบรู ปรายการ
ละเอี ยดและข้ อกําหนดในสั ญญา ให้ รายงานหั วหน้ าส่ วนราชการผ่ านหั วหน้ าเจ้ าหน้ าที่ พัสดุเพื่อทราบหรื อ
สั่งการและแต่ กรณี (ระเบียบสํานักนายกรั ฐมนตรี ว่าด้ วยการพัสดุ ข้ อ 72 (4) วรรคสอง)
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กรณี ที่ กรรมการตรวจการจ้ า งบางคนไม่ ยอบรั บ งาน โดยทําความเห็ นแย้ งไว้ ให้ เสนอ
หั วหน้ าส่ วนราชการเพื่อพิ จารณาสั่ งการ ถ้ าหั วหน้ าส่ วนราชการสั่ งการให้ ตรวจรั บงานจ้ างนั้นไว้ จึ งจะ
ดําเนินการต่ อไป (ระเบียบสํานักนายกรั ฐมนตรี ว่าด้ วยการพัสดุ ข้ อ 72 (5) )
ทัง้ นี ้ ระยะเวลาในการดําเนิ นงานในส่ วนของผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้ าง
เป็ นไปตามมติ คณะรั ฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2541 แจ้ งตามหนังสื อสํานักเลขาธิ การคณะรั ฐมนตรี ที่
นร 0205 / ว 186 ลงวันที่ 4 พฤศจิ กายน 2541 และตามหนังสื อสํานักนายกรั ฐมนตรี ที่ นร 1305 / ว 5855
ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2544)
สรุ ปได้ว่า

6. เงื่ อ นไขเฉพาะของงานก่ อ สร้ า ง เรื่ อ ง การตรวจสอบผลงานและการตรวจรับ งาน

1) การส่ งมอบทั้งหมด หรื องวดใดก็ตามไม่เป็ นไปตามแบบรู ปรายการรายละเอียดและ
ข้อกําหนดในสัญญา คณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิ ไม่ตรวจรับงาน และสั่งการให้
ผูร้ ับจ้างทําการซ่อมแซมแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้อง ในระหว่างที่ยงั มีการซ่อมแซมแก้ไข
เพิ่มเติมตามที่กล่าวข้างต้น ให้ถือว่ายังไม่มีการส่ งมอบงาน
2) หลังจากที่ได้ทาํ การซ่อมแซมแก้ไขเพิ่มเติมเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ผูร้ ับจ้างต้องแจ้งให้ผู้
ควบคุมงานของผูว้ า่ จ้างหรื อคณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ เพือ่ ทําการตรวจผลงาน
ใหม่ ถ้าผลการตรวจสอบปรากฏว่า ผูร้ ับจ้างได้ทาํ การซ่อมแซมแก้ไขเพิ่มเติมถูกต้อง
แล้ว จะดําเนินการตามขั้นตอนต่อไป และให้ถือวันที่ได้รับแจ้งดังกล่าวเป็ นวันส่ งมอบงาน
7. เมื่อดําเนิ นการตามขั้นตอนที่กาํ หนดใน ข้อ 5 หรื อ ข้อ 6 แล้วให้จดั ส่ ง เอกสารให้
ผูอ้ าํ นวยการสํา นัก งานก่ อสร้ า ง/ผูอ้ าํ นวยการโครงการก่ อสร้ า ง เพือ่ ลงนามรั บ มอบงานที ่ส่ ง มอบจาก
คณะกรรมการตรวจการจ้าง และส่ งมอบเอกสารทั้งหมดให้กบั งานพัสดุโครงการเพื่อดําเนิ นการตาม
ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณต่อไป
8. คณะกรรมการตรวจการจ้าง รายงานผลการตรวจการจ้างให้ผมู้ ีอาํ นาจสั่งซื้ อสั่งจ้างทราบ
โดยด่วน ตามคําสั่งกรมชลประทานที่ 568/2546 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2546 (ตามแบบฟอร์ ม พด. 39)
(ระยะเวลาในการรายงานเป็ นไปตามตามนัยหนังสื อสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ.) 1305/ว 11948 ลง
วันที่ 13 ธันวาคม 2543)
9. เมื ่อ คณะกรรมการตรวจการจ้า งได้ส่ ง มอบงานก่ อ สร้ า งทั้ง สั ญ ญาให้ ผูอ้ ํ านวยการ
สํานักงานก่อสร้ าง/ผูอ้ าํ นวยการโครงการก่อสร้างแล้ว ถือว่าสิ้ นสุ ดการปฏิ บตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง
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การตรวจสอบความชํารุ ดบกพร่ องก่อนการคืนหลักประกันสัญญาให้กบั ผูร้ ับจ้าง ให้เป็ น
หน้ า ที่ ข องผู ้อ ํา นวยการสํ า นัก งานก่ อ สร้ า ง/ผู้ อาํ นวยการโครงการก่ อ สร้ า ง มี ห น้า ที ร่ ั บ ผิด ชอบดู แ ล
บํารุ งรักษาและตรวจสอบความชํารุ ดบกพร่ องของงานจ้างก่อสร้าง หากเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบความชํารุ ดบกพร่ องของงานจ้างก่อสร้างนั้น ก็กระทําได้ (ตามคําสัง่ กรมฯ ที่ 568/2546)

6.

หลักเกณฑ์ /ความรู้ ทนี่ ํามาใช้ ในการดําเนินการ
1. ความรู ้ทางด้านวิชาชีพวิศวกรรม สาขา วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่ องกล
2. ความรู ้ทางด้านการสํารวจ

7.

ผลลัพธ์ ทไ่ี ด้ จากการดําเนินการ

1. การส่ งมอบงาน การตรวจรับงานและการรายงานตรวจการจ้าง เป็ นไปตามกฎระเบียบ
มติคณะรัฐมนตรี ท่ีกาํ หนดไว้
2. การตรวจรับงานเป็ นไปตามข้อกําหนดตามสัญญา

8.

ข้ อพึงระวัง/บทเรียนทีผ่ ่ านมา

ในการเบิ ก ส่ ง มอบงานเพือ่ เบิ ก จ่า ยเงิ น ค่า จ้า ง(รายงวด) คณะกรรมการตรวจการจ้างต้อง
ระมัดระวังในเรื่ องการเบิกจ่ายเงินสําหรับค่างานของรายการในส่ วนที่เพิ่มขึ้น หรื อ ลดลง จากปริ มาณงานที่
กําหนดไว้ในใบแจ้งปริ มาณงานและราคา โดยต้องพิจารณาให้เป็ นไปตามเงื่อนไขสัญญา ข้อ 4 ค่าจ้างและ
การจ่ายเงิน ทั้งในส่ วนของอัตราราคางานที่จะจ่ายให้ซ่ ึ งขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณงานที่ทาํ ได้จริ งเทียบกับปริ มาณ
งานทีร่ ะบุไว้ในใบแจ้งปริ มาณงานและราคา และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้กบั งานในส่ วนที่เพิ่มขึ้น/ลดลง
ดังกล่าว
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3.4.2 งานดําเนินการเอง
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การก่ อสร้ างงานดําเนินการเอง
1.

การวางแผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบตั ิการ (Operation Plan) เป็ นขั้นตอนการวางแผนงานโครงการที่ได้รับการพิจารณา
อนุ มตั ิแล้วไปทํารายละเอียดเพือ่ ให้เกิดความชัดเจน โดยมุ่งเน้นความสําคัญที่วตั ถุประสงค์และเป้ าหมาย
กิจกรรมหรื อกระบวนการดําเนิ นงาน ความต้องการใช้ทรัพยากร (4 M’s) ระยะเวลาในการดําเนิ นกิจกรรม
แต่ละกิจกรรม และการควบคุมติดตามผลของการดําเนินการ ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.1 การวางแผนการผันนํา้
1.1.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ วางแผนในการระบายนํ้าออกจากบริ เวณก่อสร้างโดยไม่ให้เป็ นอุปสรรค
ต่อการก่อสร้ าง ตลอดจน การระวังรักษาลํานํ้าเดิมให้มีอตั ราการไหลของนํ้าผ่านไปยังบริ เวณท้ายนํ้าใน
อัตราที่เหมาะสมกับสภาพฤดูกาลปกติ โดยไม่ทาํ ความเดือดร้อนให้กบั ผูใ้ ช้น้ าํ ในส่ วนท้ายของลํานํ้าเดิม
- เพื่อกําหนดทิศทางในการวางแผนปฏิบตั ิงานก่อสร้าง
1.1.2 ลักษณะและขอบเขตงาน
เป็ นการดําเนินงานเพื่อป้ องกันงานก่อสร้างไม่ให้เกิดความเสี ยหาย ทั้งด้านเหนือ
นํ้าและท้ายนํ้า โดยยังสามารถรักษาปริ มาณและอัตราการไหลของนํ้าในลํานํ้าได้เป็ นปกติ
1.1.3 หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
ส่ วนช่างกลโครงการก่อสร้าง
1.1.4 กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
-

กฎระเบียบ/กฎหมาย
กฎระเบียบ/กฎหมาย
กฎระเบียบ/กฎหมาย
กฎระเบียบ/กฎหมาย

ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
ของกรมป่ าไม้
ของกรมการขนส่ งทางนํ้าและพาณิ ชยนาวี
ขององค์การปกครองส่ วนท้องถิ่น

1.1.5 ขั้นตอนในการดําเนินการ
- ตรวจสอบสภาพพื้นที่กบั แบบก่อสร้าง
- ตรวจสอบข้อมูลปริ มาณนํ้าฝน ปริ มาณนํ้าท่า
3-102

คู่มือวิธีการปฏิบตั ิงานกระบวนการพัฒนาแหล่งนํ้า

กระบวนงานก่อสร้างโครงการชลประทาน

- นําข้อมูลที่ได้มาคํานวณหาขนาดของ Coffer Dam และร่ องผันนํ้า
- ก่อสร้าง Coffer Dam และร่ องผันนํ้าให้สอดคล้องกับแผนดําเนินงานก่อสร้าง

โครงสร้างหลัก

1.1.6 หลักเกณฑ์ /ความรู้ ทนี่ ํามาใช้ ในการดําเนินการ
- ความรู ้ทางด้านงานวิศวกรรมโยธาและชลประทาน
- ความรู ้ทางด้านอุทกวิทยา
1.1.7 แบบฟอร์ ม/ตัวอย่าง
1.1.8 ผลลัพธ์ ทไี่ ด้ จากการดําเนินการ
- ป้ องกันไม่ให้เกิดความเสี ยหายแก่โครงสร้างหลัก
- รักษาสภาพลํานํ้าเดิมโดยไม่ให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผใู ้ ช้น้ าํ ด้านท้ายนํ้า
- งานก่ อสร้ างโครงสร้ างหลัก แล้วเสร็ จตามกํา หนดระยะเวลาและประหยัด
งบประมาณ
1.1.9 ข้ อพึงระวัง/บทเรียนทีผ่ ่านมา

ด้านเหนือนํ้าและท้ายนํ้า

- ต้องสํารวจสภาพลํานํ้าทั้งด้านเหนือนํ้าและท้ายนํ้าก่อนเริ่ มปฏิบตั ิงาน
- สอบถามความเป็ นมาของลํานํ้าจากราษฎรที่อยู่ภายในบริ เวณลํานํ้าตลอดทั้ง

1.2 การวางแผนปฏิบัติงานก่อสร้ าง
1.2.1 วัตถุประสงค์
เพื่อค้นหาทางเลือกวิธี ปฏิบตั ิงานที่เหมาะสม ให้บรรลุเป้ าหมาย ทันเวลา ประหยัด
มีคุณภาพ โดยใช้ทรัพยากรงานก่อสร้าง เงิน คน ของ เครื่ องจักร อย่างเหมาะสม มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
1.2.2 ลักษณะและขอบเขตงาน
เป็ นการดําเนิ นการเพื่อวางแผนนําคน วัตถุ เครื่ องจักร-เครื่ องมือ มาบูรณาการกัน
ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการตามกรอบเวลาที่กาํ หนดอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
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1.2.3 หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
1.2.4 กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
1.2.5 ขั้นตอนในการดําเนินการ
- ตรวจสอบแบบกับสภาพภูมิประเทศที่จะดําเนินการโครงการ
- กําหนดวันเริ่ ม-เสร็ จของงาน
- กําหนดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ตอ้ งทําก่อน-หลัง
- กําหนดงาน เวลา เครื่ องจักร-เครื่ องมือ ให้สอดคล้องกับงบประมาณโครงการ
- พิจารณาปั ญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น เพือ่ กําหนดขั้นตอนในการแก้ไขไว้
ล่วงหน้าและอยูใ่ นกรอบเวลาที่กาํ หนด
- ตรวจสอบงาน เวลา ในแผนงานโครงการให้ถูกต้องเป็ นไปตามกรอบเวลา
และงบประมาณ ก่อนนําเสนออนุมตั ิใช้แผนงานต่อไป
1.2.6 หลักเกณฑ์ /ความรู้ ทนี่ ํามาใช้ ในการดําเนินการ
-

การวางแผนงาน
การใช้จ่ายงบประมาณ
ปฐพีและธรณี วทิ ยา
งานคอนกรี ต
การใช้เครื่ องจักร-เครื่ องมือทางด้านโยธา
อุทกวิทยา

1.2.7 แบบฟอร์ ม/ตัวอย่าง
1.2.8 ผลลัพธ์ ทไี่ ด้ จากการดําเนินการ
เกิดขึ้นและการแก้ไข

- ทราบถึ ง ขั้น ตอนการดํา เนิ นงานแต่ ล ะกิ จกรรม ปั ญ หาอุ ป สรรคที ่อาจจะ

- ทราบถึ งขั้น ตอนการปฏิบตั ิงานหรื อบรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการโดยใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
0
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1.2.9 ข้ อพึงระวัง/บทเรียนทีผ่ ่านมา
- ต้อ งศึ ก ษาแผนงาน/ผลงาน ของโครงการอื ่น ที ่มี ล ัก ษณะคล้า ยกัน ว่า มี
ผลลัพธ์เป็ นอย่างไร เพื่อนํามาปรับปรุ งแก้ไขในส่ วนที่ผดิ พลาดและนําส่ วนที่มีประโยชน์มาประยุกต์ใช้
- ไม่ควรกําหนดระยะเวลาในแต่ละกิจกรรมโดยใช้ความรู้สึก แต่ตอ้ งกําหนด
จากปริ มาณงานกับความสามารถของคนและเครื่ องจักร-เครื่ องมือ
- ต้องเผือ่ เหลื อ เผือ่ ขาดให้กบั ระยะเวลา และงบประมาณไว้บา้ งเพื่อป้ องกัน
ความผิดพลาด แต่ตอ้ งคํานึงถึงข้อจํากัดทางด้านเวลาและงบประมาณด้วย
1.3 การวางแผนงบประมาณก่ อสร้ าง
1.3.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ กําหนดวงเงินงบประมาณได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับงานโครงการและเกิด
ประโยชน์สูงสุ ด
1.3.2 ลักษณะและขอบเขตงาน
เป็ นการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ตรงกับกิจกรรมต่าง ๆ ของงานโครงการ
1.3.3 หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
สํานักงบประมาณ
1.3.4 กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
กฎระเบียบสํานักงบประมาณ
1.3.5 ขั้นตอนในการดําเนินการ
- แจกแจงเงิ นงบประมาณตามกรอบวงเงิ นที่ได้รับมาคํานวณเป็ นค่างานของแต่ละ
กิจกรรม
- นํ าเงิ นงบประมาณของแต่ ล ะกิ จ กรรมมารวมเป็ นยอดเงิ น รวมทั้ง หมดของ
โครงการ แล้วนํามาคํานวณหาเปอร์ เซ็นต์แผนงานของแต่ละเดือนจนแล้วเสร็ จทุกเดือนตามกรอบระยะเวลา
ที่กาํ หนด
- เมื่อได้แผนงบประมาณของแต่ละเดือนแล้ว นํามารวมเป็ นแต่ละไตรมาสว่า
เป็ นเท่าไหร่ เพื่อขอจัดสรรเงินงบประมาณมาใช้ดาํ เนินการโครงการจนแล้วเสร็ จโครงการ
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1.3.6 หลักเกณฑ์ /ความรู้ ทนี่ ํามาใช้ ในการดําเนินการ
ความรู ้เรื่ องเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณจากสํานักงบประมาณ
1.3.7 แบบฟอร์ ม/ตัวอย่าง
1.3.8 ผลลัพธ์ ทไี่ ด้ จากการดําเนินการ
สามารถใช้จ่ายเงินงบประมาณได้เหมาะสมและประหยัด และยังสามารถรู้ทิศ
ทางการดําเนิ นงานโครงการล่วงหน้าได้ในกรณี ที่อาจจะเกิดปั ญหาเกี่ยวกับงบประมาณที่จะได้รับ ซึ่ งจะ
แก้ปัญหานั้น ๆ ได้โดยไม่เกิดความเสี ยหายต่องานโครงการ
1.3.9 ข้ อพึงระวัง/บทเรียนทีผ่ ่านมา
1.4 การวางแผนอัตรากําลัง
1.4.1 วัตถุประสงค์
เพื่อจัดคนให้เหมาะสมกับงาน
1.4.2 ลักษณะและขอบเขตงาน
เป็ นการวางแผนเพื่อใช้อตั รากําลังที่มีอยู่ม าปฏิ บตั ิ งานโครงการโดยคํา นึ ง ถึ ง
ลักษณะและปริ มาณงานเป็ นสําคัญ
1.4.3 หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
- สํานักเครื่ องจักรกล
- สํานักสํารวจออกแบบและธรณี วทิ ยา
- สํานักวิจยั และพัฒนา
1.4.4 กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
พรบ. วิชาชีพวิศวกรรม
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1.4.5 ขั้นตอนในการดําเนินการ
- ใช้แผนปฏิบตั ิงานก่อสร้างเป็ นหลักในการกําหนดอัตรากําลังเพือ่ ปฏิบตั ิงาน
แต่ละกิจกรรม
- กําหนดอัตรากําลังที่มีความรู ้และประสบการณ์ให้ตรงกับกิจกรรมต่าง ๆ
- การจะกําหนดอัตรากําลังเพื่อปฏิบตั ิงานต้องคํานึงถึงงบประมาณที่มีอยูด่ ว้ ย
- เมื ่อ กํา หนดอัต รากํา ลัง ตามกิ จ กรรมต่ า ง ๆ จนครบแล้ ว ต้อ งกํา หนด
อัตรากําลังทดแทนไว้ดว้ ย เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของงานโครงการ
1.4.6 หลักเกณฑ์ /ความรู้ทนี่ ํามาใช้ ในการดําเนินการ
ความรู ้ในด้านการบริ หารจัดการ
1.4.7 แบบฟอร์ ม/ตัวอย่าง
1.4.8 ผลลัพธ์ ทไี่ ด้ จากการดําเนินการ
สามารถจัดการอัตรากําลังให้เหมาะสมกับงานและลดการสู ญเสี ยงบประมาณที่
ไม่จาํ เป็ นได้มาก
1.4.9 ข้ อพึงระวัง/บทเรียนทีผ่ ่านมา
ถ้าต้องใช้อตั รากําลังจากหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องรี บดําเนิ นการขอยืมตัวมา
ช่วยงานก่อนที่จะดําเนิ นการก่อสร้ าง มิฉะนั้นการวางแผนอัตรากําลังจะผิดพลาด ส่ งผลให้การดําเนิ นการ
ก่อสร้างจะไม่ต่อเนื่อง
1.5 การวางแผนจัดหาวัสดุ
1.5.1 วัตถุประสงค์
เพื่อมีวสั ดุทาํ งานได้สอดคล้องกับแผนงานก่อสร้าง
1.5.2 ลักษณะและขอบเขตงาน
เป็ นการจัดเตรี ยมวัสดุให้พอเพียงและประหยัด ได้คุณภาพตรงตามข้อกําหนดเฉพาะ
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1.5.3 หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
- สํานักเครื่ องจักรกล
- สํานักวิจยั และพัฒนา
1.5.4 กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
- กฎระเบียบ (ที่เกี่ยวข้อง) ของกองพัสดุ กรมชลประทาน
1.5.5 ขั้นตอนในการดําเนินการ
- คํานวณปริ มาณงานของวัสดุหลัก เสนอส่ วนวิศวกรรมเพื่อดําเนิ นการจัดทํา
แผนจัดซื้ อ-จัดจ้าง ขออนุมตั ิใช้
- วางใบเบิกวัสดุหลักตามปริ มาณงานที่คาํ นวณไว้ในแผนจัดซื้ อ-จัดจ้าง เพื่อนํามาใช้
ในการปฏิบตั ิงาน
- เมื ่อ ดํ าเนิ น การจั ดซื้ อ -จั ดหา เรี ย บร้ อ ยแล้ว ต้อ งกํา หนดขึ้ น ตอนวิธี ก าร
ตรวจสอบ และใช้วตั ถุให้สอดคล้องกับเครื่ องจักร-เครื่ องมือ ที่มีอยู่ โดยต้องคํานึงถึงสภาพ ภูมิอากาศใน
เวลานั้น ๆ ด้วย
1.5.6 หลักเกณฑ์ /ความรู้ทนี่ ํามาใช้ ในการดําเนินการ
ขั้นตอนการจัดซื้ อ-จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ
1.5.7 แบบฟอร์ ม/ตัวอย่าง
1.5.8 ผลลัพธ์ ทไี่ ด้ จากการดําเนินการ
สามารถจัดหาวัสดุได้อย่างมีคุณภาพ ประหยัด พอเพียงกับความต้องการ
1.5.9 ข้ อพึงระวัง/บทเรียนทีผ่ ่านมา
การจัดซื้ อ-จัดหาวัสดุ ต้องดําเนินการตามแผนจัดซื้ อ-จัดจ้างอย่างเคร่ งครัด
1.6 การวางแผนการใช้ เครื่องจักรเครื่องมือ
1.6.1 วัตถุประสงค์
เพื่อใช้เครื่ องจักรเครื่ องมือให้เหมาะสมกับงาน
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1.6.2 ลักษณะและขอบเขตงาน
เป็ นการวางแผนเพื ่อ กํา หนดจํา นวน ขนาด และสมรรถนะของเครื ่ อ งจั กรเครื่ องมือให้เหมาะสมกับปริ มาณงาน
1.6.3 หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
สํานักเครื่ องจักรกล
1.6.4 กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
1.6.5 ขั้นตอนในการดําเนินการ
- ใช้ แ ผนงานก่ อ สร้ า งโครงการเป็ นหลัก ในการกํา หนดชนิ ด ขนาด และ
สมรรถนะของเครื ่ องจัก ร-เครื ่ องมื อ โดยวางแผนการดํา เนิ นงานให้ส อดคล้องกับ แผนของหน่ วยงาน
ผูร้ ับผิดชอบเครื่ องจักร-เครื่ องมือ นั้น ๆ
- เมื่อได้เครื่ องจักร-เครื่ องมือ ตามชนิ ด ขนาด และสมรรถนะตามที่ตอ้ งการแล้ว
จึงไปกําหนดไว้ในแผนการใช้เครื่ องจักร-เครื่ องมือ ให้ตรงกับกิจกรรมในแผนงานก่อสร้างโครงการ
- กําหนดวันเริ่ ม-เสร็ จ ของกิจกรรมนั้น ๆ ให้สอดคล้องกับแผนงบประมาณ
และแผนการใช้วตั ถุพร้อมทั้งวางแผนการเดินเครื่ องจักร-เครื่ องมือ ให้เหมาะสมและสะดวกคล่องตัว
- กําหนดผูร้ ับผิดชอบในการควบคุมการใช้เครื่ องจักร-เครื่ องมือ
- กํา หนดตารางเวลาในการเข้า ดู แ ลบํา รุ ง รั ก ษาการซ่ อ มบํา รุ ง เครื ่ อ งจั กรเครื่ องมือ ตลอดจนวางแผนให้มีเครื่ องจักร-เครื่ องมือสํารองไว้ใช้ทดแทนด้วย
1.6.6 หลักเกณฑ์ /ความรู้ ทนี่ ํามาใช้ ในการดําเนินการ
คู่มือการใช้เครื่ องจักร-เครื่ องมือกลหนัก
1.6.7 แบบฟอร์ ม/ตัวอย่าง
1.6.8 ผลลัพธ์ ทไี่ ด้ จากการดําเนินการ
ได้ผลงานที่มีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์
1.6.9 ข้ อพึงระวัง/บทเรียนทีผ่ ่านมา
วางแผนการใช้เครื ่ อ งจั กร-เครื ่ องมื อ ต้องคํา นึ ง ถึ ง ความเหมาะสมของชนิ ด
ขนาด และสมรรถนะของเครื่ องจักร-เครื่ องมือ นั้น ๆ ให้ตรงกับกิจกรรมของงาน
คู่มือวิธีการปฏิบตั ิงานกระบวนการพัฒนาแหล่งนํ้า
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2.

การปฏิบัติงานก่อสร้ าง
ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้

2.1 การสํ ารวจเพือ่ การก่อสร้ าง
2.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อต้องการทราบขอบเขตและระดับบริ เวณที่จะทําการก่อสร้างที่ถูกต้อง
- เพื่อนําผลที่สาํ รวจได้ มาคํานวณหาปริ มาณงานเพื่อจัดซื้ อ-จัดจ้าง ต่อไป
2.1.2 ลักษณะและขอบเขตงาน
เป็ นการคําเนิ นการในขั้นตอนก่อนที่จะก่อสร้าง เพื่อให้ได้ขอบเขตและระดับที่
ชัดเจนถูกต้องตามที่กาํ หนดในแบบ และสามารถนําผลสํารวจที่ได้เป็ นข้อมูล พื้นฐานในการก่อสร้างได้
ตรงตามวัตถุประสงค์
2.1.3 หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
สํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณี วทิ ยา
2.1.4 กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
ระเบียบกรมชลประทาน
2.1.5 ขั้นตอนในการดําเนินการ
- สํารวจ วางแนว
- ตรวจสอบตําแหน่งอาคาร
- เปรี ยบเทียบตําแหน่งในแบบก่อสร้างกับสภาพภูมิประเทศจริ ง
- เก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา
2.1.6 หลักเกณฑ์ /ความรู้ทนี่ ํามาใช้ ในการดําเนินการ
งานสํารวจเพื่อการก่อสร้าง
2.1.7 แบบฟอร์ ม/ตัวอย่าง
2.1.8 ผลลัพธ์ ทไี่ ด้ จากการดําเนินการ
- ได้ผลงานถูกต้องเป็ นไปตามแบบก่อสร้าง
- สามารถนําผลลัพธ์ที่ได้จากการสํารวจไปคํานวณหาปริ มาณงานได้อย่าง
ถูกต้องและ ตรวจสอบได้
2.1.9 ข้ อพึงระวัง/บทเรียนทีผ่ ่านมา
ต้องสํารวจตรวจสอบพื้นที่และเก็บรายละเอียดให้มากที่สุดในบริ เวณที่จะก่อสร้าง
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2.2 การปฏิบัติงานก่ อสร้ างงานดิน
2.2.1 วัตถุประสงค์
เพื อ่ ให้ ไ ด้ง านที ่มี ข นาดและรู ป ร่ า ง ความแน่ น คุ ณ ภาพของดิ น ที ่นํา มาใช้
สามารถรับกําลังได้ และมัน่ คงแข็งแรง เป็ นไปตามที่กาํ หนดในแบบก่อสร้างและรายละเอียดด้านวิศวกรรม
2.2.2 ลักษณะและขอบเขตงาน
เป็ นการดําเนิ นการเพื่อควบคุมคุณภาพงานดินให้มีความแข็งแรง รวมทั้งจัดหาดิน
ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับงานนั้น ๆ ตลอดจนใช้เครื่ องจักร-เครื่ องมือ มาดําเนินงาน อย่างเหมาะสมด้วย
2.2.3 หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
- สํานักเครื่ องจักรกล
- สํานักวิจยั และพัฒนา
- สํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณี วทิ ยา
2.2.4 กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
ระเบียบกรมชลประทาน
2.2.5 ขั้นตอนในการดําเนินการ
- ตรวจสอบสภาพภูมิประเทศกับแบบก่อสร้าง
- ตรวจสอบแหล่งดินและทดสอบคุณภาพดินที่จะใช้จากแหล่งที่กาํ หนด
- วางแนวและระดับบริ เวณที่จะก่อสร้างเพื่อนําไปคํานวณหาปริ มาณงาน
- ถางป่ า ขุดตอ และขุดเปิ ดหน้าดินตามขอบเขตของงานที่กาํ หนดในแบบ
- เตรี ยมงานฐานรากบริ เวณที่จะถมดิน หรื อขุดดินเพือ่ ก่อสร้าง
- ถมดิ นบดอัดแน่นโดยใช้ดินจากแหล่งดินที่ตรวจสอบไว้แล้วว่ามีคุณสมบัติ
และนํามาบดอัดแน่นโดยใช้เครื่ องจักร-เครื่ องมือและกรรมวิธีในการบดอัดให้ได้ความแน่น ขนาด รู ปร่ าง
ระดับตามที่กาํ หนดในแบบและรายละเอียดวิศวกรรม
ขุดดิ นตามขอบเขต และลาดชั นตามทีก่ าํ หนดในแบบและรายละเอี ย ด
วิศวกรรมหรื อตามสภาพของดินบริ เวณนั้นๆ
2.2.6 หลักเกณฑ์ /ความรู้ทนี่ ํามาใช้ ในการดําเนินการ
- ระเบียบกรมชลประทาน
- หลักเกณฑ์ความรู ้ทางด้านวิศวกรรมโยธา
คู่มือวิธีการปฏิบตั ิงานกระบวนการพัฒนาแหล่งนํ้า
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2.2.7 แบบฟอร์ ม/ตัวอย่าง
2.2.8 ผลลัพธ์ ทไี่ ด้ จากการดําเนินการ
ได้คุณภาพของงานเป็ นไปตามแบบและข้อกําหนดทางวิศวกรรม สามารถใช้
งานได้ตามวัตถุประสงค์
2.2.9 ข้ อพึงระวัง/บทเรียนทีผ่ ่านมา
งานถมดิ นบดอัดแน่นเขื่อนแบบแบ่งโซนต้องระมัดระวังในการใช้วสั ดุจากบ่อ
ยืมดินที่จะนํามาถมในโซนแต่ละโชน และต้องควบคุมความชื้นตามเกณฑ์ที่เหมาะสมและถูกต้องตรงตามที่
กําหนดในแบบและรายละเอียดด้านวิศวกรรม
2.3 การปฏิบัติงานก่ อสร้ างงานคอนกรีต
2.3.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้ได้งานที่มีขนาดรู ปร่ างและคุณสมบัติเป็ นไปตามแบบและข้อกําหนดทาง
วิศวกรรม สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์
2.3.2 ลักษณะและขอบเขตงาน
เป็ นการดํา เนิ น งานเพื อ่ ให้ ไ ด้ง านคอนกรี ต ที ่มี คุ ณ ภาพรวมถึ ง การควบคุ ม
ส่ วนผสมต่าง ๆ ของคอนกรี ตที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะนํามาก่อสร้างแล้วได้รูปร่ างตามที่ตอ้ งการ
2.3.3 หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
- สํานักวิจยั และพัฒนา
- สํานักเครื่ องจักรกล
- สํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณี วทิ ยา
2.3.4 กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
ระเบียบกรมชลประทาน
2.3.5 ขั้นตอนในการดําเนินการ
- เตรี ยมสถานที่ โดยทําการสํารวจ วางแนว ขอบเขตและระดับอ้างอิง
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- จัดเตรี ยม แรงงาน วัสดุซีเมนต์ ทราย หิ น ไม้แบบ เหล็กเสริ ม อุปกรณ์อื่นๆ
และเครื่ องจักร-เครื่ องมือที่จาํ เป็ น สําหรับวัสดุ ที่จะนํามาใช้ตอ้ งผ่านการตรวจสอบคุ ณภาพตามที่กาํ หนด
ตามแบบและรายละเอียดวิศวกรรม ก่อนนํามาใช้
- ปรับพื้นที่บริ เวณก่อสร้างให้สะอาด สะดวกแก่การปฏิบตั ิงาน
- การดําเนินงานคอนกรี ต เมือ่ ผสมคอนกรี ตตามส่ วนผสมทีอ่ อกแบบไว้ตอ้ ง
ทําการทดสอบ ความข้นเหลวของคอนกรี ต (Slum Test) และเก็บตัวอย่างคอนกรี ต เพือ่ ทดสอบการรับกําลัง
(Strength) คอนกรี ตที่อายุ 7 วัน 14 วัน, 28 วัน
2.3.6 หลักเกณฑ์ /ความรู้ทนี่ ํามาใช้ ในการดําเนินการ
หลักเกณฑ์งานคอนกรี ต สํานักวิจยั และพัฒนา
2.3.7 แบบฟอร์ ม/ตัวอย่าง
2.3.8 ผลลัพธ์ ทไี่ ด้ จากการดําเนินการ
วิศวกรรม

ได้คอนกรี ตที่มีคุณภาพตามที่กาํ หนดในแบบก่อสร้างและรายละเอียดด้าน

- ได้คอนกรี ตที่มีคุณภาพและมีขนาดรู ปร่ างตาที่กาํ หนด
- สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์
2.3.9 ข้ อพึงระวัง/บทเรียนทีผ่ ่านมา

การเตรี ยมงานก่อนเทคอนกรี ตต้องตรวจสอบขนาดรู ปร่ างระดับทุกครั้ง และมีการ
อนุมตั ิให้เทคอนกรี ตก่อนถึงจะดําเนินการได้
2.4 การปฏิบัติงานก่ อสร้ างอืน่ ๆ
2.4.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ สนับสนุ นงานก่อสร้างและงานส่ วนประกอบย่อย ๆ ของงานก่อสร้างหลัก
ให้บรรลุวตั ถุประสงค์
2.4.2 ลักษณะและขอบเขตงาน
เป็ นการดํา เนิ น การเพื อ่ ให้ ไ ด้ ง านที ่ส มบู ร ณ์ แ ละใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ
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2.4.3 หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
- สํานักวิจยั และพัฒนา
- สํานักเครื่ องจักรกล
- สํานักสํารวจและธรณี วทิ ยา
2.4.4 กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
ระเบียบกรมชลประทาน
2.4.5 ขั้นตอนในการดําเนินการ

รายละเอียดวิศวกรรม

- ตรวจสอบแบบก่อสร้าง
- ติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ตามแบบก่อสร้าง
- ทดสอบวัส ดุ ที ่ไ ด้ ติ ด ตั้ง ให้ ถู ก ต้ อ งเป็ นไปตามที ่ก ํ า หนดในแบบและ

2.4.6 หลักเกณฑ์ /ความรู้ ทนี่ ํามาใช้ ในการดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกาํ หนดในการติดตั้งของวัสดุน้ นั ๆ
2.4.7 แบบฟอร์ ม/ตัวอย่าง
2.4.8 ผลลัพธ์ ทไี่ ด้ จากการดําเนินการ
ทําให้งานก่อสร้างและงานส่ วนประกอบย่อย ๆ ของงานก่อสร้างหลัก สามารถ
ใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล
2.4.9 ข้ อพึงระวัง/บทเรียนทีผ่ ่านมา
ให้เข้าใจก่อนดําเนินการ

ผูร้ ับผิดชอบในการติดตั้งต้องศึกษารายละเอียดและขั้นตอนการติดตั้งของวัสดุน้ นั ๆ
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3.

การรายงานผลความก้าวหน้ าการดําเนินการ
ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้
3.1 การรายงานประจําวัน-สั ปดาห์
3.1.1 วัตถุประสงค์
- เพือ่ เก็บไว้เป็ นหลักฐานตรวจสอบรายละเอียดได้เมื่อเวลาผ่านไป
- เพื่อเป็ นข้อมูลในการปฏิบตั ิงานและเพื่อใช้ตรวจสอบกับแผนงานที่วางไว้
3.1.2 ลักษณะและขอบเขตงาน

ทําบันทึกรายงานสภาพการปฏิบตั ิงานประจําวัน มีรายงานสภาพอากาศ, ปริ มาณ
บุคลากรและเครื่ องจักร-เครื่ องมือที่ทาํ งาน, ปริ มาณงานที่ทาํ ได้แต่ละวัน, ปริ มาณงานสะสม, สภาพพื้นที่
หน้างานช่วงเวลาที่ปฏิบตั ิงานจริ ง
3.1.3 หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
- ส่ วนปฏิบตั ิการก่อสร้าง
- ส่ วนปฏิบตั ิการเครื่ องกล
- ส่ วนวิศวกรรมบริ หาร
3.1.4 กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
3.1.5 ขั้นตอนในการดําเนินการ
ให้ผูค้ วบคุ ม งานที่ป ระจําอยู่หน้างานลงรายละเอี ยดในแบบฟอร์ ม ใบรายงาน
ประจํา วัน หรื อบั นทึ ก ในแบบฟอร์ ม มายละเอี ย ดเพิ่ ม ขึ้ น พร้ อ มลงลายเซ็ น กํา กับ คู่ ก ับ ผูค้ วบคุ ม งานที ่
รับผิดชอบ
3.1.6 หลักเกณฑ์ /ความรู้ ทนี่ ํามาใช้ ในการดําเนินการ
ดําเนินการตามหลักวิชาช่าง หลักวิชาการด้านวิศวกรรม รวมทั้งประสบการณ์ที่
ได้ปฏิบตั ิมา เพื่อทําให้งานเป็ นไปตามแบบและข้อกําหนดที่ได้ระบุไว้
3.1.7 แบบฟอร์ ม/ตัวอย่าง
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3.1.8 ผลลัพธ์ ทไี่ ด้ จากการดําเนินการ
- ทําให้มีรายละเอียด ข้อมูล เมื่อเวลาผ่านไป ก็สามารถตรวจสอบได้
- ทําให้รับรู ้ถึงแนวโน้มของปั ญหาที่จะเกิดขึ้น โดยดูจากรายงานประจําวัน-สัปดาห์
3.1.9 ข้ อพึงระวัง/บทเรียนทีผ่ ่านมา
ไม่ได้เข้าตรวจสอบติดตามงานทุกวัน ไม่เขียนรายละเอียดงานทุกวัน โดยทิ้งไว้
เขียนย้อนหลัง ขาดการตรวจสอบรายงานโดยไว้ใจลูกน้อง และต้องบริ หารความเสี่ ยงล่วงหน้า เช่ น
ปั ญหา งบประมาณ เครื่ องจักร-เครื่ องมือ บุคลากร วัสดุหลัก ฯลฯ
3.2 การรายงานประจําเดือน
3.2.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อสรุ ปผลงานรวมจากรายงานประจําวัน-สัปดาห์ เป็ นเดือน
- เพื่อติดตามงานจากแผนงานและภาพรวมได้ง่าย ชัดเจนมากขึ้น
3.2.2 ลักษณะและขอบเขตงาน
การรายงานในลั กษณะสรุ ป เปรี ย บเที ย บถึ งรายละเอี ยดปริ ม าณงานทั้งหมด
ผลงานสะสมถึ งเดื อนปั จจุบนั กับแผนงานก่อสร้างว่าได้ตามแผนหรื อตํ่ากว่าแผนและถ้าตํ่ากว่าแผนก็จะ
ตรวจสอบว่าจุดไหนตํ่ากว่าแผนเพือ่ ติดตามแก้ไขต่อไป
3.2.3 หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
- ส่ วนปฏิบตั ิการก่อสร้าง
- ส่ วนปฏิบตั ิการเครื่ องกล
- ส่ วนวิศวกรรมบริ หาร
3.2.4 กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
- กฎระเบียบกรมชลประทาน
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
3.2.5 ขั้นตอนในการดําเนินการ
นํารายละเอี ยดงาน ปริ มาณงาน ตามที่ต้ งั ประมาณการทําแผนงานก่ อสร้ าง ทุ ก
รายการมาลงในแบบฟอร์ ม คํา นวณตรวจสอบสรุ ปงานในช่ ว ง 30 วัน ที ่ผ่ า นมาลงในรายงาน
เปรี ยบเทียบกับแผนงานก่ อสร้ างว่าเป็ นอย่างไร มีแผนงานก่ อสร้ างและรู ปภาพถ่ ายงานก่ อสร้ างแต่ล ะ
ขั้นตอนประกอบเพื่อรายงานประจําเดือนต่อไป
3-116

คู่มือวิธีการปฏิบตั ิงานกระบวนการพัฒนาแหล่งนํ้า

กระบวนงานก่อสร้างโครงการชลประทาน

3.2.6 หลักเกณฑ์ /ความรู้ทนี่ ํามาใช้ ในการดําเนินการ
ดําเนินตามหลักวิชาช่าง หลักวิชาการด้านวิศวกรรม และประสบการณ์ในงาน
ชลประทาน
3.2.7 แบบฟอร์ ม/ตัวอย่าง
3.2.8 ผลลัพธ์ ทไี่ ด้ จากการดําเนินการ
- เป็ นการติดตามแผนงานก่อสร้ างที่ดาํ เนิ นการอยู่ ว่ามีแนวโน้มเป็ นไปตาม
แผนหรื อมีปัญหาที่ส่วนไหน จะได้แก้ไขต่อไป
- มีขอ้ มูลที่จะรายงานผูบ้ งั คับบัญชาและส่ วนวิศวกรรมโครงการ
3.2.1 ข้ อพึงระวัง/บทเรียนทีผ่ ่านมา
วางแผนงานก่ อสร้ างไม่ สอดคล้องกับช่ วงเวลาการปฏิ บ ัติ งานจริ ง ไม่ ปรั บ
แผนงานใหม่ จึงใช้ขอ้ มูลเท็จเพื่อรายงานให้ใกล้เคียงแผนงานก่อสร้าง
- งานก่อสร้างอาจเสร็ จไม่ทนั ตามแผน

3.3 การรายงานประจําปี
3.3.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ เก็บรวบรวมบันทึกรายละเอียดการปฏิบตั ิงานก่อสร้างของโครงการตลอด
ทั้ง ปี แล้วรายงานผูบ้ งั คั บบัญ ชาให้รั บ ทราบ และเก็บ ไว้เ ป็ นข้ อมู ล ในการพิจ ารณานํา เสนอรายงาน
ความก้าวหน้าของกรมฯ แก่ผบู ้ งั คับบัญชาระดับสู งต่อไป
3.3.2 ลักษณะและขอบเขตงาน
เป็ นการสรุ ปรายงานผลงานตลอดทั้ง ปี ของโครงการเป็ นร้ อ ยละของงาน
โครงการในแต่ละปี เปรี ยบเทียบกับผลงานรวมทั้งโครงการ ซึ่ งในรายงานจะประกอบด้วย ความเป็ นมา
โครงการ แผนงานโครงการ แผนบุคลากร แผนงบประมาณ และแผนเครื่ องจักร-เครื่ องมือ
3.3.3 หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
- กองแผนงานและงบประมาณ
- สํานักงานชลประทาน 1-17
- ผูว้ า่ ราชการจังหวัดที่โครงการตั้งอยู่
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3.3.4 กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
ระเบียบกรมชลประทาน
3.3.5 ขั้นตอนในการดําเนินการ
- นําข้อมูลการปฏิบตั ิงานในรายงานประจําเดือนของทุกเดือนที่ประกอบด้วย
การใช้จ่า ยเงิ น งบประมาณ บุ ค ลากร เครื ่ อ งจัก ร-เครื ่ อ งมื อ ผลการดํา เนิ น งานของทุ ก กิ จ กรรม มา
รวบรวมคํานวณและสรุ ปเป็ นผลงานของโครงการทั้งปี
3.3.6 หลักเกณฑ์ /ความรู้ ทนี่ ํามาใช้ ในการดําเนินการ
- หลักเกณฑ์การรายงานของกรมชลประทาน
3.3.7 แบบฟอร์ ม/ตัวอย่าง
3.3.8 ผลลัพธ์ ทไี่ ด้ จากการดําเนินการ
- นํ า รายงานประจํา ปี มาใช้เ ป็ นข้อ มูล ในการวางแผนการใช้จ ่า ยเงิ น
งบประมาณ แผนบุคลากร แผนเครื่ องจักร-เครื่ องมือ
- ปั ญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น นํามาเป็ นบทเรี ยนในการพิจารณาแก้ไขเพือ่ ไม่ให้
เกิดขึ้นอีกต่อไป
3.3.9 ข้ อพึงระวัง/บทเรียนทีผ่ ่านมา
ข้อมูลและปั ญหาอุ ปสรรคต่าง ๆ ที่สําคัญในแต่ละปี ต้องบันทึ กและเก็บไว้ใน
รายงานประจําปี ทุกครั้ง ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินโครงการต่อไป
3.4 รายงานปิ ดงานก่ อสร้ าง(การส่ งมอบงาน)
3.4.1 วัตถุประสงค์
บํารุ งรักษา

-

เพือ่ รวบรวมเอกสารข้อมูลงานทั้งหมดตั้งแต่เริ่ มต้นงานส่ งมอบให้งาน

- เพื่อตรวจเช็ค เครื่ องมือ อุ ปกรณ์ การใช้งานของอาคารและสิ่ งก่ อสร้ างว่า
ก่อสร้างถูกต้องตามแบบข้อกําหนดและสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์หรื อไม่ เพื่อให้งานส่ งนํ้าและ
บํารุ งรักษานําไปบริ หารจัดการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ต่อไป
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3.4.2 ลักษณะและขอบเขตงาน
ฝ่ ายก่อสร้างเมื่อก่อสร้างอาคารชลประทานและส่ วนประกอบแล้วเสร็ จต้องส่ ง
มอบสิ่ ง ก่ อ สร้ า งนั้น ให้ ก ับ โครงการส่ ง นํ้าและบํ ารุ งรั ก ษา เพื อ่ นํา ไปบริ ห ารจัด การให้ เ ป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ และเป็ นการตรวจสอบความถูกต้องของการก่อสร้างด้วย
3.4.3 หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
- คณะกรรมการส่ งมอบ ซึ่ งประกอบด้วยผูแ้ ทน ผส.คญ., ผสญ.,
- คณะกรรมการรับมอบ ซึ่งประกอบด้วยผูแ้ ทน ผส.ชป., ผอ.คบ., ผูแ้ ทน สอบ.
3.4.4 กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
ระเบียบการโอนโครงการก่อสร้างเป็ นโครงการส่ งนํ้าและบํารุ งรักษา พ.ศ. 2547
3.4.5 ขั้นตอนในการดําเนินการ
ระยะที ่ 1 เมื ่อ ทํา การก่ อ สร้ า งแล้ ว มี ก ารส่ ง นํ้ าบางส่ ว น ต้ อ งแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการส่ ง มอบและรั บ มอบโดยผูแ้ ทน ผส.คญ., ผสญ. เป็ นกรรมการส่ ง มอบ และผูแ้ ทน
ผส.ชป., ผอ.คป. ผูแ้ ทน สอบ. เป็ นกรรมการรับมอบเพื่อมาทําการส่ งนํ้าในเบื้องต้น
- ระยะที่ 2 เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็ จ ส่ งมอบโครงการทั้งหมด โดยจัดเตรี ยม
เอกสารส่ งมอบงานที่จดั เตรี ยมไว้ระหว่างก่อสร้างแบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือ
1. ข้อมูลทัว่ ไปของโครงการ ประกอบด้วย
- ความเป็ นมาของโครงการ
- วัตถุประสงค์ของโครงการ
- แผนที่แสดงจุดที่ต้ งั โครงการ
- ลักษณะประเภทของงานก่อสร้าง
- การดําเนินการก่อสร้าง
- ราคาค่าก่อสร้าง
- ประโยชน์ท่ีได้รับ
- รู ปถ่ายของงานก่อสร้าง
- ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการรับมอบงาน
2. รายการงานส่ งมอบและรับมอบ ประกอบด้วย
- แผนที่โครงการ
- รายการงานและรายละเอียดของงานก่อสร้าง
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-

บัญชีหมายเลขแบบ
แบบพิกดั หมุดหลักชลประทาน
แบบก่อสร้างทั้งหมด (As-Built Drawing)
แผนที่ รว.43 ก. และรายชื่อเจ้าของที่ดินที่ถูกเขตชลประทาน
บัญชีรายละเอียดวัสดุ อุปกรณ์
บัญชีรายละเอียดเครื่ องจักร-เครื่ องมือ ต่าง ๆ ที่ติดตั้ง

3.4.6 หลักเกณฑ์ /ความรู้ ทนี่ ํามาใช้ ในการดําเนินการ
หลักเกณฑ์การส่ งมอบงานของกรมชลประทาน
3.4.7 แบบฟอร์ ม/ตัวอย่าง
3.4.8 ผลลัพธ์ ทไี่ ด้ จากการดําเนินการ
โครงการส่ ง นํ้ าและบํา รุ งรั ก ษาสามารถนํ า ไปใช้ เ ป็ นข้ อ มู ล ในการตั้ ง
งบประมาณเพื่อดูแลบํารุ งรักษา ตลอดจนบริ หารจัดการนํ้าได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล
3.4.9 ข้ อพึงระวัง/บทเรียนทีผ่ ่านมา
- การส่ งมอบงานต้องมีก ารส่ ง มอบงานเป็ นระยะไม่ใ ช่ รอให้ง านแล้ วเสร็ จ
ทั้งหมดจึงส่ งมอบงาน
เอกสารรายงาน ภาพถ่ า ย คู่ มื อ การดู แ ลและบํา รุ ง รั ก ษา การ
เครื่ องจักร-เครื่ องมือ ตลอดจนประวัติการปฏิบตั ิงานที่สาํ คัญ ต้องบันทึกและเก็บไว้เพื่อส่ งมอบ
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การวางแผนแผนปฏิบตั ิการ

1. การวางแผนการผันนํ้า
2. การวางแผนปฏิบตั ิงานก่อสร้าง
3. การวางแผนงบประมาณก่อสร้าง
การวางแผนอตรากาลง
4. การวางแผนอั
ตรากําลัง
5. การวางแผนการจัดหาวัสดุ
66. การวางแผนการใช้
ใ เ้ ครืื่ องจักั รเครืื่ องมืือ

การปฏิบตั ิงานก่อสร้าง

1. การสํารวจเพื่อการก่อสร้าง
2. การปฏิบตั ิงานก่อสร้างงานดิน
3. การปฏิบตั ิงานก่อสร้างงานคอนกรี ต
การปฏบตงานกอสรางงานอนๆ
4. การปฏิ
บตั ิงานก่อสร้างงานอื่นๆ

การรายงานความก้าวหน้าการดําเนินการ

1. รายงานประจําวัน-สัปดาห์
2. รายงานประจําเดือน
3. รายงานประจําปี
รายงานปดงานกอสาง
4. รายงานปิ
ดงานก่อส้าง
(การส่ งมอบงาน)

กระบวนงานกอสรางโครงการชลประทาน

3.5 การสงมอบ-รับมอบงานกอสราง
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การสงมอบ – รับมอบงานกอสราง
1. วัตถุประสงค
เพื่อใหโครงการชลประทานที่ดําเนินการกอสรางแลวเสร็จมีการดูแลและบํารุงรักษาอยาง
ตอเนื่อง เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการ

2. ลักษณะและขอบเขตของงาน
การสงมอบ – รับมอบงานกอสรางระหวางฝายกอสรางกับฝายสงน้ําและบํารุงรักษา เปนการ
ดําเนินการสงมอบความรับผิดชอบในการดูแลบํารุงรักษาโครงการชลประทานที่ดําเนินการกอสราง จาก
ฝายกอสราง ใหแกฝายสงน้ําและบํารุงรักษา เพื่อรับผิดชอบในการสงน้ําและบํารุงรักษา ใหบรรลุตาม
เปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการตอไป

3. หนวยงานที่เกี่ยวของ
1. หนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ไดแก
- สํานักโครงการขนาดใหญ
- สํานักชลประทานที่ 1 - 17
2. หนวยงานสนับสนุนภายในกรม ไดแก
- สํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรม
- สํานักพัฒนาโครงสรางและระบบบริหารงานบุคคล
- กองพัสดุ
- กองแผนงาน

4. กฎระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวของ
- ระเบียบกรมชลประทานวาดวยการโอนโครงการกอสรางขนาดใหญ เปน โครงการสงน้ํา
และบํารุงรักษา พ.ศ.2547
- ระเบียบกรมชลประทานวาดวยการโอนโครงการกอสรางขนาดกลางและโครงการพิเศษ ให
โครงการชลประทาน พ.ศ.2547

3-125 คูมือวิธีการปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาแหลงน้ํา

กระบวนงานกอสรางโครงการชลประทาน

5. ขั้นตอนในการดําเนินการ
1. การโอนโครงการกอสรางขนาดใหญ เปน โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา มีขั้นตอนในการ
ดําเนินการแบงออกเปน 4 ระยะของโครงการ ดังนี้
ระยะที่ 1 ระยะทําการกอสราง
ระยะที่ 2 ระยะของการทํางานกอสรางในระหวางเริ่มมีการสงน้ําบางสวน
ระยะที่ 3 ระยะของการสงน้ําระหวางกอสราง
ระยะที่ 4 ระยะของการสงน้ําและบํารุงรักษา

3-126 คูมือวิธีการปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาแหลงน้ํา

กระบวนงานกอสรางโครงการชลประทาน

รูปที่ 3.10 แผนปฏิบตั ิการโอนโครงการกอสรางขนาดใหญ เปน โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา
ระยะที่ 1 : ระยะทําการกอสราง

3-127 คูมือวิธีการปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาแหลงน้ํา

รูปที่ 3.11 แผนปฏิบตั ิการโอนโครงการกอสรางขนาดใหญ เปน โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา
ระยะที่ 2 : ระยะของการทํางานกอสรางในระหวางเริ่มมีการสงน้ําบางสวน

กระบวนงานกอสรางโครงการชลประทาน

3-128 คูมือวิธีการปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาแหลงน้ํา

รูปที่ 3.12 แผนปฏิบตั ิการโอนโครงการกอสรางขนาดใหญ เปน โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา
ระยะที่ 3 : ระยะของการสงน้ําระหวางกอสราง

กระบวนงานกอสรางโครงการชลประทาน

3-129 คูมือวิธีการปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาแหลงน้ํา

รูปที่ 3.13 แผนปฏิบตั ิการโอนโครงการกอสรางขนาดใหญ เปน โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา
ระยะที่ 4 : ระยะของการสงน้ําและบํารุงรักษา

กระบวนงานกอสรางโครงการชลประทาน

3-130 คูมือวิธีการปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาแหลงน้ํา

กระบวนงานกอสรางโครงการชลประทาน
2. การโอนโครงการกอสรางขนาดกลางและโครงการพิเศษ ให โครงการชลประทาน มี
ขั้นตอนในการดําเนินการแบงออกเปน 2 ระยะของโครงการ ดังนี้
ระยะที่ 1 ระยะทําการกอสราง
ระยะที่ 2 ระยะของการสงน้ําและบํารุงรักษา

6. แบบฟอรม/ตัวอยาง
- ตัวอยางแบบฟอรมรายงานสรุปงานตามรายการสงมอบ
สวนที่ 1 เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ
1. ทํานบดิน (Main Dam)
- เปนเขื่อนประเภทดินเหนียว ขนาดสันทํานบกวาง ......... เมตร สูง ......... เมตร ยาว
......... เมตร
สภาพปจจุบัน…………………………………………….
2. ทํานบดินชองเขาขาด (Saddle Dam)
- เปนดินเหนียว ขนาดสันทํานบกวาง ………….เมตร สูง…………เมตร ยาว .........
เมตร
สภาพปจจุบัน……………………………………………..
3. อาคารระบายน้ํา (River Outlet)
มี ข นาดเส น ผ า ศู น ย ก ลาง ......... เมตร ยาว …..…….เมตร พร อ มประตู น้ํ า
ชนิด………………. และ Control House
สภาพปจจุบัน……………………………………………..
4. คลองระบายทายอาคารระบายน้ํา
ขนาดกนคลองกวาง………….เมตร ยาว………….เมตร
สภาพปจจุบัน…………………………………………….
5. อาคารระบายน้ําลน (Spillway)
เปนอาคารชนิด Ogee Crest ความยาวสันฝาย ............ เมตร รองระบายน้ํากวาง……..
เมตร ยาว…...เมตร
สภาพปจจุบัน…………………………………………….

3-131 คูมือวิธีการปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาแหลงน้ํา

กระบวนงานกอสรางโครงการชลประทาน
6. คลองระบายน้ําทายอาคารระบายน้ําลน
ขนาดกนคลองกวาง………….เมตร ยาว ………เมตร
สภาพปจจุบัน…………………………………………….
7. ระบบไฟฟาบนสันเขื่อนและภายในหองควบคุมประตูระบายน้ํา
หมอแปลงขนาด ….KVA….เครื่องสภาพ………………………………..
เสาไฟฟาสองสวางบนสันเขื่อนชนิด……………..จํานวน………….ตน สภาพ………..
มิเตอรไฟ……………….สภาพ………………………
8. ถนนลาดยาง
ถนนราดยางเขาโครงการประเภท ......... ความกวาง ......... เมตร ความยาว ......... เมตร
สภาพ…………
ถนนราดยางบนสันทํานบดินประเภท ....... ความกวาง ....... เมตร ความยาว ...... เมตร
สภาพ…………………….
9. สถานีอุตุนิยมวิทยา
ขนาด ……………………อุปกรณประกอบ………………..สภาพ……………………
สวนที่ 2 คลองสงน้ํา/ทอน้ํา และอาคารประกอบ
1. คลองสงน้ํา จํานวน…………..สาย ความยาว รวม………………กม.
2. ถนนราดยางประเภท ……………….จํานวน………………สาย ความยาว
รวม……………..กม.
อาคารประกอบคลองสงน้ํา/ทอน้ํา
1. คลองสงน้ําสายใหญ……………ความยาว…………กม. สภาพปจจุบัน…………..
- อาคารทดน้ํากลางคลอง กม…………………..สภาพปจจุบัน……………..
- อาคารทอเชื่อม กม……………………..สภาพปจจุบัน………………..
2. คลองสงน้ําสายซอย…………….ความยาว………..กม. สภาพปจจุบนั ………..
- ทอสงน้ําเขานา……………….กม……………………สภาพปจจุบัน………

3-132 คูมือวิธีการปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาแหลงน้ํา

กระบวนงานกอสรางโครงการชลประทาน
อาคารประกอบถนน
1. ถนน สาย…………..ความยาว……….กม.สภาพปจจุบนั …………………........
- สะพาน คสล……………………กม………………สภาพปจจุบัน…………
สวนที่ 3 ที่ทําการ บานพักและอาคารประกอบ
ที่ทําการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

อาคารที่ทําการ ......... หลัง สภาพ……………………………………..
อาคารสถานีสื่อสาร ......... หลัง สภาพ………………………………..
เสาสงสัญญาณวิทยา ......... แหง สภาพ……………………………….
คลังพัสดุ ......... หลัง สภาพ…………………………………………..
คลังน้ํามัน ......... หลัง สภาพ…………………………………………
หองทดลอง ......... หลัง สภาพ………………………………………..
โรงชางกล ......... หลัง สภาพ…………………………………………
โรงรถยนต ......... หลัง สภาพ…………………………………………

บานพักเจาหนาที่
1.
2.
3.
4.

บานพักขาราชการระดับ 5 - 6 จํานวน ...... หลัง สภาพ…………………
บานพักขาราชการระดับ3-4 จํานวน .. หลัง สภาพ…………………………
บานพักขาราชการระดับ 1– (2 ครอบครัว) จํานวน ....... หลัง สภาพ……
บานพักคนงาน 4 ครอบครัว ... หลัง สภาพ………………………………

อาคารประกอบ
1.
2.
3.
4.

ปอมยาม จํานวน ......... หลัง สภาพ………………………………………..
ลอมรั้วลวดหนามยาว ......... เมตร สภาพ………………………………….
เสาธง ......... แหง สภาพ……………………………………………………
ปายชื่อโครงการ ......... แหง สภาพ………………………………………..

ระบบประปา
1. โรงกรองน้ํา……………แหง สภาพ……………………………………….
2. หอถังประปาขนาด………….จํานวน…………..แหง สภาพ……………
3. เครื่องสูบน้าํ ขนาด…………..จํานวน…………….ตัว สภาพ……………

3-133 คูมือวิธีการปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาแหลงน้ํา

กระบวนงานกอสรางโครงการชลประทาน
ระบบไฟฟา
1. หมอแปลงขนาด………………..สภาพ…………………………………..
2. โคมไฟฟาถนนชนิด…………….จํานวน …………ชุด สภาพ…………
สวนที่ 4 เอกสารประกอบการสงมอบ
ลําดับ
ที่

เอกสารหมายเลข 1 แบบกอสราง สรุปตาราง
จํานวน (แผน)
รายการ
หมายเลขแบบ
รวม
กระดาษไข

พิมพเขียว

เอกสารหมายเลข 2

แฟมการไดมาของที่ดิน ขออนุญาตใชที่ดินจากปาสงวน
แหงชาติ / สปก. จํานวน………..แฟม
เอกสารหมายเลข 3 แฟมสัญญาการกอสรางและแกไขเพิ่มเติม
จํานวน …………แฟม/เลม
เอกสารหมายเลข 4 แฟมแผนที่สํารวจกันเขต จํานวน……………..แฟม
เอกสารหมายเลข 5 แฟมแผนที่แปลงกรรมสิทธิ์ที่ดิน (รว.43 ก.)
จํานวน………..แฟม
เอกสารหมายเลข 6 แฟมหลักฐานการเบิกจายเงินลวงหนา คาชดเชยที่ดิน
คารื้อยาย จํานวน……………..แฟม
เอกสารหมายเลข 7 แฟมเอกสารผูวาจางและผูรับจาง จํานวน……….แฟม
เอกสารหมายเลข 8 แฟมรายงานผลงานผลการทดลอง (ดิน,คอนกรีต,
ธรณีวิทยา…….) จํานวน………….แฟม
เอกสารหมายเลข 9 แฟมรายงานผลความกาวหนาประจําสัปดาห/เดือน
จํานวน……..แฟม
เอกสารหมายเลข 10 แฟมรายงานตรวจวัดพฤติกรรมของเขื่อน
(เริ่มตั้งแตตน-ปจจุบัน)

3-134 คูมือวิธีการปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาแหลงน้ํา

กระบวนงานกอสรางโครงการชลประทาน
สวนที่ 5 เครื่องมือตรวจสอบพฤติกรรมเขื่อน (Dam Instrument)
1. เครื่องมือ Electric Piezometers
อุปกรณยี่หอ ………………….รุน……………….จํานวน ......... ชุด
ตําแหนงที่ตั้ง……………………………………………………
สภาพความพรอม……………………………………………….
2. เครื่องมือ Observation Wells
อุปกรณยี่หอ………………….รุน………………จํานวน ......... ชุด
ตําแหนงที่ตั้ง……………………………………………………
สภาพความพรอม……………………………………………….
3. เครื่องมือ Reference Benchmarks
อุปกรณยี่หอ………………….รุน………………จํานวน ......... ชุด
ตําแหนงที่ตั้ง……………………………………………………
สภาพความพรอม………………………………………………
4. เครื่องมือ Surface Settlement Points
อุปกรณยี่หอ………………….รุน………………จํานวน ......... ชุด
ตําแหนงที่ตั้ง……………………………………………………
สภาพความพรอม………………………………………………
5. เครื่องมือ Inclinometer with settlement Plate or Spider Magnet
อุปกรณยี่หอ………………….รุน………………จํานวน ......... ชุด
ตําแหนงที่ตั้ง……………………………………………………
สภาพความพรอม………………………………………………
6. อาคารวัดน้ํา จํานวน ......... ชุด
ตําแหนงที่ตั้ง…………………………………………………..
สภาพความพรอม………………………………………………

3-135 คูมือวิธีการปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาแหลงน้ํา

กระบวนงานกอสรางโครงการชลประทาน
สวนที่ 6 อื่น ๆ
1.
2.
3.
4.

มีที่ดินคางจายหรือไม อยางไร
มีงานที่ตองดําเนินการตอหรือไม อยางไร ใครเปนผูดําเนินการ
คาสาธารณูปโภค (ไฟฟา) และคาบํารุงรักษาหัวงาน ปที่สงมอบ
ครุภัณฑยานพาหนะที่จะสงมอบ ฯลฯ

ขอเสนอแนะของโครงการ
.....…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

7. ผลลัพธที่ไดจากการดําเนินการ
โครงการชลประทานที่ ดํ า เนิ น การก อ สร า งแล ว เสร็จ มี ก ารดู แ ลบํ า รุง รั ก ษาอย า งต อ เนื่ อ ง
รวมทั้งฝายกอสรางและฝายสงน้ําไดรวมกันวางแผนตั้งแตเริ่มตนโครงการ เพื่อใหงานบรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการ

8. ขอพึงระวัง/บทเรียนที่ผานมา
สรุปปญหาและอุปสรรคในการสงมอบ – รับมอบงานกอสรางระหวางฝายกอสรางกับฝายสง
น้ําและบํารุงรักษาที่ผานมาไดดังนี้
1. ขาดบุคลากร สําหรับบํารุงรักษา ปจจุบันงานกอสรางเมื่อสงมอบใหฝายสงน้ําและ
บํารุงรักษา แลวไมไดมีการสงบุคลากรเขาไปบํารุงรักษาตอเนื่อง สงผลถึงสิ่งกอสรางตาง ๆ เกิดการชํารุด
เสียหายได บางแหงงานที่รับมอบตองใชความรูเฉพาะดานเพื่อบริหารจัดการ ซึ่งบุคลากรที่มีอยูยังขาด
ความรูความเขาใจในดานนั้น ๆ
2. ระเบียบกรมฯ นําไปสูการปฏิบัติไดยาก เพราะไมชัดเจน ทําใหเวลาสงมอบจริงไมไดปฏิบัติ
ตามระเบียบเนื่องจากขั้นตอนมีมากไป เชน เมื่อมีการสงมอบแลว แตยังไมตรวจรับทันทีตองทดลองกอน 1
ป จะใชระเบียบขอใด หรือ โครงการพระราชดําริ โครงการปองกันชายแดน ระบบโทรมาตร การสงมอบใช
ระเบียบใด หรือกรณีมีการบุกรุกที่ดินใครจะเปนผูรับผิดชอบ หากมีการปรับปรุงถนนเดิมจะสงมอบงาน
อยางไร และกรณีที่งานอยูระหวางประกันผลงาน เมื่อสงมอบงานแลว ฝายใดจะเปนผูรับผิดชอบในการให
ผูรับจางเขาแกไขซอมแซม
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กระบวนงานกอสรางโครงการชลประทาน
3. ขาดงบประมาณ สําหรับการบํารุงรักษาระหวางสงมอบ เนื่องจากอาคารที่สรางเสร็จนาน
แลว แตยังไมไดสงมอบเกิดการชํารุดเสียหาย เมื่อถึงเวลาสงมอบไมจัดสรรงบประมาณเพื่อบํารุงรักษากอน
สงมอบได
4. เอกสารไมสมบูรณและมีจํานวนชุดมากเกินความจําเปน ผูรับมอบไมไดรับเอกสารหรือถา
ไดรับก็ไมสมบูรณ เอกสารที่สงมอบใชจํานวนชุดมากเกินจําเปน (8 ชุด) การจัดทําเอกสารสงมอบไมมีการ
จัดทําคูมือการบริหารจัดการน้ํา คูมือการแกไขปญหาดานวิศวกรรมระหวางกอสราง บัญชีอาคาร
ชลประทาน และขอมูลดานจัดสรรน้ําตาง ๆ ประกอบเอกสารสงมอบ
5. ขาดคุณภาพของงาน ทําใหไมสามารถหาเกณฑใดมารองรับการรับงานในแตละครั้ง เชน
เกณฑความพอใจ หรือเกณฑความถูกตอง สงผลถึงความไมเชื่อมั่นและไมไววางใจในคุณภาพของงาน
กอสราง
6. ขาดการมีสวนรวม ของฝายสงน้ํา กลุมผูใชน้ํา ตลอดจนองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
พื้นที่ในระหวางการกอสราง
7. ขาดครุภัณฑ ที่จําเปนเพื่อรองรับการเขาไปปฏิบัติงานทันทีภายหลังการรับมอบงาน
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4.1 การจัดแผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ
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การจัดแผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ
1.

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของการจัดแผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ เพือ่ วางแผนการปฏิบตั ิงาน
สําหรับงานติดตามและประเมินผลโครงการ ให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบตั ิงานอื่นอย่างเป็ นระบบ ทั้งใน
ด้านแผนการดําเนินงาน บุคลากร และงบประมาณ เพื่อให้สามารถติดตามและประเมินผลโครงการได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ

2.

ลักษณะและขอบเขตของงาน

เป็ นการจัดเตรี ยมโครงการพัฒนาแหล่งนํ้า หรื อโครงการชลประทานจากกระบวนการก่อสร้าง
หรื อจากกระบวนการส่ ง นํ้า บํา รุ ง รั ก ษา เข้ าสู่ ก ารติ ดตามและประเมิ นผลโครงการ พร้ อมทั้ง จัดเตรี ย ม
งบประมาณและแผนงานการดําเนินงานต่อไป

3.

หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

4.

สํานักโครงการขนาดใหญ่
สํานักชลประทาน
โครงการชลประทานจังหวัด
โครงการส่ งนํ้าและบํารุ งรักษา
สํานักอุทกวิทยาและบริ หารนํ้า
กองแผนงาน
สํานักบริ หารโครงการ

ขั้นตอนในการดําเนินงาน

กรณี ทีเ่ ป็ นโครงการเดิมทีก่ ่อสร้างแล้วเสร็ จ การจัดโครงการเข้าแผนงานการติดตามประเมินผล
โครงการ จะพิจารณาโดยสํานักบริ หารโครงการ ตามความเร่ งด่วนและความเหมาะสมกับสถานการณ์
กรณี ทีเ่ ป็ นการปรับปรุ งโครงการชลประทานเดิม แผนการติดตามและประเมินผลโครงการ
จะกําหนดไว้พร้อมกับแผนงานศึกษาปรับปรุ งโครงการ
สําหรับกรณี ที่เป็ นโครงการก่อสร้างใหม่ สํานักโครงการขนาดใหญ่ หรื อ สํานักชลประทาน
จะแจ้งให้ สํานักบริ หารโครงการทราบ เพื่อเตรี ยมการจัดทําแผนงานในการติดตามและประเมินผลรองรับ
โครงการดังกล่าวต่อไป
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5.

ผลลัพธ์ ทไ่ี ด้ จากการดําเนินการ

ผลลัพธ์ที่ได้จากการดําเนิ นการ คือ รายชื่อโครงการชลประทานที่จะดําเนิ นการติดตามและ
ประเมินผลที่สอดคล้องรองรับกับแผนการดําเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

6.

ขอบเขตการติดตามและประเมินผลโครงการ

การติ ดตามและประเมิ นผลของโครงการพัฒนาแหล่ งนํ้า หากจํา แนกตามกระบวนของการ
ดําเนิ นการตามโครงการ คือ ตั้งแต่เริ่ มก่อสร้ างโครงการ จนกระทัง่ โครงการสัมฤทธิ์ ผลตามวัตถุประสงค์
สามารถแบ่งออกได้เป็ น 4 ขั้นตอน คือ
1. การติดตามและประเมินผลการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้ าง
การวางโครงการ ออกแบบ หน่ ว ยงานที ่รับ ผิดชอบคื อ สํา นัก บริ หารโครงการและสํา นัก
ออกแบบวิศวกรรมและสถาปั ตยกรรม ส่ วนงานก่อสร้างมีการรายงานความก้าวหน้าจากหน่วยงานก่อสร้าง
โดยตรงอยูต่ ลอดเวลา ทั้งในด้านผลงานก่อสร้างและการเงิน เป็ นหน้าที่ของวิศวกรผูค้ วบคุมงานในสายงาน
ก่อสร้าง (บางครั้งเป็ นหน้าที่ของบริ ษทั ที่ปรึ กษา สําหรับงานควบคุมงานก่อสร้าง) การประเมินผลโครงการ
จํา เป็ นต้ องนํ าข้ อมู ล ที ่รวบรวมได้ใ นขั้น ตอนนี้ ไปใช้ใ นการวิเ คราะห์ โ ครงการ เช่ น เงิ นลงทุ น ที ่จ่า ย
ระยะเวลาในการก่อสร้างตามที่เป็ นจริ ง เป็ นต้น
2. การติดตามและประเมินผลการส่ งนํา้ และบํารุ งรักษา
งานส่ งนํ้าและบํารุ งรักษา เป็ นกุญแจสําคัญที่จะนําไปสู่ ความสําเร็ จตามวัตถุ ประสงค์อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ มี 2 ส่ วนที่เกี่ยวข้อง คือ ส่ วนที่เกี่ยวข้องกับระบบส่ งนํ้าและส่ วนประกอบอื่นๆ ต้องเป็ นไป
ตามแผนทีว่ างไว้ ส่ วนที่สองได้แก่การบริ หารการใช้น้ าํ ในระดับไร่ นา ซึ่ งเป็ นหน้าที่ของเกษตรกรจะต้องมี
องค์กรเพื่อดําเนิ นงานด้านการส่ งเสริ มและบํารุ งรักษาในระดับไร่ นา ซึ่ งทั้งหมดเป็ นหน้าที่รับผิดชอบของ
โครงการส่ งนํ้าและบํารุ งรักษา/โครงการชลประทานจังหวัด ที่ตอ้ งดูแลสิ่ งก่อสร้างให้อยูใ่ นสภาพที่ใช้งาน
ได้สมบูรณ์ ตลอดจนติดตามดูแลการจัดสรรนํ้าให้กบั เกษตรกรอย่างยุติธรรมและทัว่ ถึง
3. การติดตามผลประโยชน์ ของโครงการ
การติดตามผลประโยชน์ของโครงการ เป็ นการศึกษา วิเคราะห์การเพิ่มขึ้นของผลผลิตที่เกิดขึ้น
จากโครงการ โดยวัตถุประสงค์ของงานชลประทานเป็ นจัดหานํ้าให้พอดีกบั ความต้องการของพืช เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตและเนื้อที่เพาะปลูกให้ได้มากที่สุด โดยมีทรัพยากรนํ้าที่มีอยูจ่ าํ นวนหนึ่ง เนื้อที่เพาะปลูกเป็ นตัวชี้ วดั
ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการส่ ง นํ้า ในระบบชลประทาน แต่ก ารเพิ่ ม ผลผลิ ต นั้น มาจากปั จ จัย หลายด้า น เช่ น
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งานส่ งเสริ มการเกษตร การให้สินเชื่อ ตลอดจนการใช้ปัจจัยการผลิตของเกษตรกร และการตลาด ดังนั้น
การติดตามและประเมินผลจะต้องทําไปพร้อมกับการประเมินผลงานส่ งนํ้าและบํารุ งรักษา การบรรลุเป้ าหมาย
ในการเพิ่มผลผลิตจะต้องมีการส่ งนํ้าและบริ การต่อเกษตรทีเ่ พียงพอ ตรงตามเวลาที่ตอ้ งการ จึงจําเป็ นต้องมี
การติดตามและประเมินผลการดําเนินการในแต่ละช่วงเวลา โดยเริ่ มตั้งแต่ก่อนการเพาะปลูก ในช่วงระหว่าง
การเพาะปลูกและหลังจากการเก็บเกี่ยวแล้ว จะสัมภาษณ์ ถึงการเตรี ยมพร้ อมและความเห็ นของเกษตรกร
เกี่ยวกับปั จจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการผลิตของพืช ตลอดจนการวิเคราะห์ถึงผลกําไรของพืชแต่ละชนิดด้วย
จากการทีห่ น่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดหาหรื อส่ งเสริ มให้มีการใช้ปัจจัยการผลิตและการ
ให้บริ การต่อเกษตรกรมีอยูห่ ลายหน่วยงาน ดังนั้นการประสานงานและการเชื่อมต่อของกิจกรรมต่างๆ จึงมี
ความสําคัญเป็ นอย่างมาก การแบ่งแยกและการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตัวชี้ วดั ความสําเร็ จ
ของโครงการต้องมีความชัดเจนและถูกต้อง ซึ่ งจะต้องได้รับความคิดเห็นจากผูบ้ ริ หารระดับสู ง
4. การประเมินผลโครงการ ทีม่ ีต่อเศรษฐกิจและสั งคม
การประเมินผลโครงการที่มีต่อเศรษฐกิ จและสังคม จะดําเนิ นการหลังจากที่ได้ก่อสร้ างและ
ดํา เนิ น การตามโครงการมาระยะเวลาหนึ่ ง ผลกระทบที่ เกิ ดขึ้ นต่อเกษตรกรผูไ้ ด้ รับ ประโยชน์ ได้ แก่
การเพิ่มขึ้นของรายได้และการกระจายรายได้ โอกาสการจ้างงาน การถือครองที่ดิน ลักษณะของที่อยูอ่ าศัย
การศึกษาของประชากร การใช้น้ าํ เพือ่ อุปโภคและบริ โภค สุ ขอนามัย เป็ นต้น ข้อมูลเหล่านี้ มีความสําคัญ
ต่อการเสนอโครงการและการวางโครงการในระดับท้องถิ่นและแนวทางในการวางแผนในระดับประเทศ
สํา หรั บ กระบวนงานที ่ 4 กระบวนงานติ ด ตามและประเมิ นผลโครงการ ในที ่น้ ี จ ะกล่ า วใน
รายละเอียดเฉพาะขั้นตอนที่ 3 และขั้นตอนที่ 4 ซึ่ งเป็ นหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มประเมินผลโครงการ
สํานักบริ หารโครงการ ซึ่ งผลที่ได้จากการดําเนิ นการในขั้นตอนที่ 3 จะนํามาใช้ประกอบการวิเคราะห์
โครงการในขั้นตอนที่ 4 ต่อไป นอกจากนั้น ในขั้นตอนที่ 4 มีผูเ้ ชี่ ยวชาญหลายท่านได้ให้ขอ้ คิดเห็นว่า
ควรให้หน่วยงานภายนอกเป็ นผูด้ าํ เนินการ เพื่อเป็ นการป้ องกันการวิเคราะห์อย่างลําเอียง
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การติดตามผลโครงการ
การติดตามโครงการ (Monitoring) หมายถึงการตรวจสอบทบทวนดูวา่ การดําเนิ นกิจกรรมต่างๆ
ของโครงการ ได้ผลก้าวหน้าไปเพียงใด มีปัญหาอุปสรรค หรื อมีแนวโน้มที่จะบรรลุวตั ถุประสงค์ท่ีต้งั ไว้หรื อไม่

1.

วัตถุประสงค์

1. เพื่อใช้ติดตามความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาแหล่งนํ้า ว่าเป็ นไปตามขั้นตอน ตามกําหนด
เวลาที่วางไว้เพียงใด มีปัญหาอย่างใดหรื อไม่
2. เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลต่อฝ่ ายบริ หารในการตัดสิ นใจว่าจะดําเนิ นโครงการต่อไปในลักษณะเดิม
หรื อมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางในการบริ หารโครงการ โดยมีเป้ าหมายให้โครงการบรรลุวตั ถุประสงค์ที่วาง
ไว้อย่างถูกต้องและรวดเร็ ว
3. เพือ่ ให้มีขอ้ มูลนําไปวิเคราะห์โครงการใหม่ที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน หรื อประกอบจัดทํา
รายงานวางโครงการ
4. เพือ่ นําข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิ จและสังคม เพือ่ หาผลกระทบที่มีต่อความ
เป็ นอยูข่ องเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ
5. เป็ นเอกสารเผยแพร่ และเป็ นเอกสารอ้างอิงสําหรับผูส้ นใจทัว่ ๆ ไป

2.

ลักษณะและขอบเขตของงาน

การติดตามผลโครงการชลประทาน เป็ นการศึกษาและรวบรวมข้อมูลในลักษณะแบบต่อเนื่อง
โดยจะเริ่ มดําเนินการในระยะที่กาํ ลังมีการพัฒนาโครงการ คือ หลังจากที่ได้ก่อสร้าง และส่ งนํ้าอันก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อเกษตรกรแล้ว จนกระทัง่ โครงการนั้นๆ ได้พฒั นาอย่างเต็มที่ ทําให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดตาม
เป้ าหมายที่วางไว้ โดยทําการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่ งเป็ นตัวดัชนี ที่แสดงถึง
ความก้าวหน้าของโครงการ อย่างไรก็ตาม สําหรับกรณี โครงการชลประทานขนาดใหญ่ อาจดําเนิ นการ
ติ ดตามผลโครงการหลังจากที่ได้มีการก่อสร้ างแล้วเสร็ จในบางส่ วน และสามารถส่ ง นํ้าให้เกษตรกรได้
จนกระทัง่ การก่อสร้างแล้วเสร็ จสมบูรณ์ และส่ งนํ้าได้เต็มพื้นที่ตามเป้ าหมายที่วางไว้

4-8

คู่มือวิธีการปฏิบตั งิ านกระบวนการพัฒนาแหล่งนํ้า

กระบวนงานติดตามและประเมินผลโครงการชลประทาน

3.

หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง กลุ่มประเมินผลโครงการ สํานักบริ หารโครงการ
2. หน่วยงานสนับสนุนภายในกรม
- กลุ่มงานวางโครงการ 1-4 สํานักบริ หารโครงการ
- กลุ่มสิ่ งแวดล้อมโครงการ สํานักบริ หารโครงการ
- โครงการชลประทานจังหวัด/โครงการส่ งนํ้าและบํารุ งรักษา/สํานักชลประทาน
-ส่ วนการใช้น้ าํ ชลประทาน สํานักอุทกวิทยาและการบริ หารนํ้า
3. หน่วยงานภายนอกกรม
- องค์การปกครองส่ วนท้องถิ่น (อบต.)
- ที่วา่ การอําเภอ
- สํานักงานจังหวัด
- สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
- สหกรณ์การเกษตร
- สํานักงานเกษตรอําเภอ/เกษตรจังหวัด
- สถานีอุตุนิยมวิทยา
- สํานักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด
- สถานีอนามัย/โรงพยาบาล
- ประมงอําเภอ/จังหวัด
- สํานักงานประปาภูมิภาค
- เกษตรกรในเขตโครงการชลประทาน (ผูไ้ ด้รับประโยชน์)

4.

ขั้นตอนในการดําเนินงาน

งานติดตามผลประโยชน์โครงการ เป็ นงานที่ดาํ เนิ นการโดยกลุ่ มประเมินผลโครงการ สํานัก
บริ หารโครงการ มีข้ นั ตอนการดําเนินงาน ดังนี้
1. การเตรี ยมงาน ในการดําเนิ นการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพื่อติดตามผลประโยชน์โครงการ
ต้อ งมี ก ารเตรี ย มการและวางแผนในการดํา เนิ น งานอย่า งรอบคอบ และเป็ นขั้น ตอนรวมถึ ง การสร้ า ง
แบบสอบถามที่ครอบคลุมเนื้อหาที่ตอ้ งการ โดยต้องคํานึงถึงความถูกต้องของข้อมูล ระยะเวลาที่จะใช้ขอ้ มูล
งบประมาณที่จะใช้ในการสํารวจ กําลังคน และเครื่ องอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ่ งมีอยูอ่ ย่างจํากัด
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2. การดําเนินการรวบรวมข้อมูล ทําการสํารวจและรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เกษตรกร
ที่ใช้เป็ นตัวอย่าง แล้วบันทึกลงในแบบสอบถามที่เตรี ยมไว้ ในการกําหนดขนาดของตัวอย่างให้มีการกระจาย
ของเกษตรกรที่ใช้เป็ นตัวอย่างมากที่สุด และยังทําการรวบรวมข้อมูลจากหน่ วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มี
ส่ วนเข้ามาร่ วมดําเนิ นการ เช่น ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร หน่วย
ส่ งเสริ มสหกรณ์ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และสํานักงานจัดรู ปที่ดิน เป็ นต้น
3. การประมวลผลและวิเ คราะห์ ข้อ มู ล ข้อมู ล ที ่ไ ด้จ ากการสั ม ภาษณ์ เ กษตรกรตั วอย่า ง
หลังจากทีไ่ ด้ผา่ นการตรวจสอบอย่างถูกต้องแล้ว จะนํามาลงในตารางประมวลผลที่ได้เตรี ยมไว้รูปแบบของ
ตารางจะจําแนกและจัดเป็ นหมวดหมู่ ตามความต้องการที่จะทําการวิเคราะห์หรื อรายงานผล เมื่อได้นาํ ข้อมูล
ลงในตารางเรี ยบร้ อยแล้ว ก็จะนําไปคํานวณหาค่าทางสถิติที่ตอ้ งการ เช่น หาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ หรื อการ
กระจายค่าในแต่ละค่าความถี่ เป็ นต้น
4. การจัดทํารายงาน เมื่อลงตารางและคํานวณค่าทางสถิติแล้ว ก็เอาผลของการสํารวจที่ได้น้ นั
มาวิเคราะห์ เขียนรายงาน หลังจากนั้นจะพิมพ์และส่ งรายงาน Draft เพื่อให้ผทู้ ี่เกี่ยวข้องอ่านและให้คาํ แนะนํา
จะได้แก้ไขในสิ่ งที่บกพร่ อง หรื อไม่ตรงกับความเป็ นจริ ง เมื่อได้แก้ไขแล้ว ก็พมิ พ์เป็ นรายงานเพือ่ เผยแพร่ ต่อไป

5.

หลักเกณฑ์ /ความรู้ ทนี่ ํามาใช้ ดําเนินการ

ข้อมูลที่จะต้องรวบรวมเพือ่ กําหนดเป็ นตัวชี้ วดั ในการติดตามผลประโยชน์โครงการ อย่างน้อย
ที่สุดจะต้องมีขอ้ มูลต่างๆ ดังนี้
-

พื้นที่โครงการ (Project area)
พื้นที่ชลประทานตามเป้ าหมาย (Irrigated area)
พื้นที่ชลประทานที่ได้รับนํ้าจริ งในปี ที่ศึกษา (Planted area by area)
เนื้อที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตที่ได้รับ
ผลผลิตต่อไร่ และผลผลิตทั้งหมด
การใช้ปุ๋ย
การใช้ยาปราบศัตรู พืช
การใช้เมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการส่ งเสริ ม
การได้รับสิ นเชื่อเพือ่ การเกษตร
การใช้แรงงาน
การใช้เครื่ องจักร เครื่ องมือ
การตลาด
ปั ญหาต่าง ๆ ในการเพาะปลูก
การได้รับนํ้าชลประทาน/การะบายนํ้า
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- ความคิดเห็นต่อโครงการ
- สถานภาพขององค์กรผูใ้ ช้น้ าํ /ความต้องการและความพร้ อมของเกษตรกรในการจัดตั้ง
องค์กรผูใ้ ช้น้ าํ
- ประสิ ทธิ ภาพในการใช้ที่ดิน (Cropping intensities)
- แบบแผนการปลูกพืช (Cropping Patterns)
- งบประมาณในการปลูกพืช (Crop Budget)
- งบประมาณในการทําไร่ นา (Farm Budget)
- รายได้สุทธิ ของฟาร์ ม (Net Farm Income)
- รายได้สุทธิ ของครัวเรื อน (Net Family Income)

6.

ผลลัพธ์ ทไ่ี ด้ จากการดําเนินการ

รายงานการติ ดตามผล/ประเมิ นโครงการ ทําให้ทราบถึ งประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของ
โครงการนั้น ๆ เพือ่ จะได้นาํ ข้อมูลไปใช้ในการบริ หารงานส่ งนํ้าและบํารุ งรักษา วางแผนกําหนดนโยบายใน
การปรับปรุ งโครงการ และใช้ประกอบในการศึกษา วิจยั โครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

7.

ข้ อพึงระวัง/บทเรียนทีผ่ ่ านมา

การรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น และข้อมูลสถิติต่างๆ ของโครงการ ที่จาํ เป็ นต่อการวิเคราะห์ติดตาม
โครงการ ยังไม่สมบูรณ์ และขาดความต่อเนื่อง ทําให้การวิเคราะห์โครงการไม่สะท้อนประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผลของโครงการที่แท้จริ ง ดังนั้นหน่วยงานที่เก็บรวบรวมข้อมูล อาทิ โครงการชลประทาน ควรมี
การเก็บรวบรวมข้อมูลทีจ่ าํ เป็ นอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง ทั้งในแง่การบริ หารจัดการและองค์กร สําหรับ
หน่วยงานที่ใช้ขอ้ มูล (สํานักบริ หารโครงการ) ควรมีการประสานความร่ วมมือ และสร้างความเข้าใจ ในเรื่ อง
ข้อมูล และวิธีการรวบรวมให้กบั หน่วยงานในพื้นที่ดว้ ย
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4.3 การประเมินผลโครงการ
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การประเมินผลโครงการ
การประเมิ นผลโครงการ (Evaluation) เป็ นการวัดความคุ ม้ ค่าและคุ ณค่าอย่างเป็ นระบบของ
โครงการ ว่ามีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลเพียงใด ส่ งผลกระทบต่อประชาชนอย่างไรบ้าง

1.

วัตถุประสงค์

1. เพื ่อใช้ติด ตามความก้า วหน้า ของโครงการพัฒ นาแหล่ ง นํ้า ว่า เป็ นไปตามขั้น ตอน ตาม
กําหนดเวลาที่วางไว้เพียงใด มีปัญหาอย่างใดหรื อไม่
2. เพื่อใช้วดั ความคุม้ ค่าของโครงการ ทั้งในเชิงสัมฤทธิ์ ผลตามวัตถุประสงค์ และผลกระทบที่
เกิดขึ้นในแง่มุมต่าง ๆ รวมทั้งผลกระทบต่อทัศนคติหรื อค่านิยมของประชาชน
3. เพื่อให้ได้ขอ้ มูลต่อฝ่ ายบริ หารในการตัดสิ นใจ กําหนดนโยบาย กําหนดแผนงาน และการ
ปรับปรุ งงาน
4. เพือ่ ให้มีขอ้ มูลนําไปวิเคราะห์โครงการใหม่ที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน หรื อประกอบจัดทํา
รายงานวางโครงการ
5. เป็ นเอกสารเผยแพร่ และเป็ นเอกสารอ้างอิงสําหรับผูส้ นใจทัว่ ๆ ไป

2.

ลักษณะและขอบเขตของงาน

เริ่ มหลังจากโครงการได้ก่อสร้ างแล้วเสร็ จบางส่ วน และสามารถส่ งนํ้าให้เกษตรกรจนถึ ง
สิ้ นสุ ดโครงการ เน้นด้านผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิศวกรรม สิ่ งแวดล้อม และการมีส่วนร่ วม
ขององค์กร ว่าบรรลุเป้ าหมาย/วัตถุประสงค์ ตามที่ได้วางแผนไว้ในรายงานความเหมาะสมโครงการหรื อไม่
โดยทําการศึกษาตามขนาดของพื้นที่โครงการ คือ
- โครงการชลประทานขนาดกลาง
- โครงการชลประทานขนาดใหญ่ (โครงการส่ งนํ้าและบํารุ งรักษา)
ในลักษณะของงานดําเนินการเอง (โดยกลุ่มประเมินผลโครงการ สํานักบริ หารโครงการ) และ
งานจ้างที่ปรึ กษา
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3.

หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง กลุ่มประเมินผลโครงการ สํานักบริ หารโครงการ
2. หน่วยงานสนับสนุนภายในกรม
- กลุ่มงานวางโครงการ 1-4
- กลุ่มสิ่ งแวดล้อมโครงการ
- โครงการชลประทาน/โครงการส่ งนํ้าและบํารุ งรักษา
3. หน่วยงานภายนอกกรม
- องค์การปกครองส่ วนท้องถิ่น (อบต.)
- ที่วา่ การอําเภอ
- สํานักงานจังหวัด
- สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
- สหกรณ์การเกษตร
- สํานักงานเกษตรอําเภอ/เกษตรจังหวัด
- สถานีอุตุนิยมวิทยา
- สํานักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด
- สถานีอนามัย/โรงพยาบาล
- ประมงอําเภอ/จังหวัด
- สํานักงานประปาภูมิภาค
- เกษตรกรในเขตโครงการชลประทาน (ผูไ้ ด้รับประโยชน์)

4.

ขั้นตอนในการดําเนินการ
งานดําเนินการเอง

1. การเตรี ยมงาน ในการดําเนิ นการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพือ่ ประเมินผลต้องมีการเตรี ยมการ
และวางแผนในการดําเนิ นงานอย่างรอบคอบ และเป็ นขั้นตอนรวมถึงการสร้างแบบสอบถามที่ครอบคลุ ม
เนื้อหาที่ตอ้ งการ โดยต้องคํานึ งถึงความถูกต้องของข้อมูล ระยะเวลาที่จะใช้ขอ้ มูล งบประมาณที่จะใช้ใน
การสํารวจ กําลังคน และเครื่ องอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ่ งมีอยูอ่ ย่างจํากัด
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2. การดําเนินการรวบรวมข้อมูล ทําการสํารวจและรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เกษตรกร
ที่ใช้เป็ นตัวอย่าง แล้วบันทึกลงในแบบสอบถามที่เตรี ยมไว้ ในการกําหนดขนาดของตัวอย่างให้มีการกระจาย
ของเกษตรกรที่ใช้เป็ นตัวอย่างมากที่สุด และยังทําการรวบรวมข้อมูลจากหน่ วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มี
ส่ วนเข้ามาร่ วมดําเนิ นการ เช่น ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร หน่วย
ส่ งเสริ มสหกรณ์ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และสํานักงานจัดรู ปที่ดิน เป็ นต้น
3. การประเมิ น ผลและวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ข้อ มู ล ที ่ไ ด้จ ากการสั ม ภาษณ์ เ กษตรกรตัว อย่า ง
หลังจากที่ได้ผา่ นการตรวจสอบอย่างถูกต้องแล้ว จะนํามาลงในตารางประมวลผลที่ได้เตรี ยมไว้รูปแบบของ
ตารางจะจําแนกและจัดเป็ นหมวดหมู่ ตามความต้องการที่จะทําการวิเคราะห์หรื อรายงานผล เมื่อได้นาํ ข้อมูล
ลงในตารางเรี ยบร้ อยแล้ว ก็จะนําไปคํานวณหาค่าทางสถิติที่ตอ้ งการ เช่น หาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ หรื อการ
กระจายค่าในแต่ละค่าความถี่ เป็ นต้น
4. การจัดทํารายงาน เมื่อลงตารางและคํานวณค่าทางสถิติแล้ว ก็เอาผลของการสํารวจที่ได้น้ นั
มาวิเคราะห์ เขียนรายงาน หลังจากนั้นจะพิมพ์และส่ งรายงาน Draft เพื่อให้ผทู้ ี่เกี่ยวข้องอ่านและให้คาํ แนะนํา
จะได้แก้ไขในสิ่ งที่บกพร่ อง หรื อไม่ตรงกับความเป็ นจริ ง เมื่อได้แก้ไขแล้ว ก็พมิ พ์เป็ นรายงานเพือ่ เผยแพร่ ต่อไป
งานจ้างที่ปรึ กษา
งานจ้างที่ปรึ กษามีข้ นั ตอนในการดําเนินงาน ดังนี้
-

5.

จัดทํา TOR
จัดทําบัญชี Long List บริ ษทั ที่ปรึ กษา
ร่ างแต่งตั้งคณะกรรมการว่าจ้าง และคณะกรรมการกํากับดูแลที่ปรึ กษา
เสนอเพือ่ พิจารณาอนุมตั ิหลักการให้ดาํ เนินการจ้าง
ดําเนินการจ้าง
ดําเนินการกํากับที่ปรึ กษาและบริ หารสัญญาจ้าง

หลักเกณฑ์ /ความรู้ ทนี่ ํามาใช้ ดําเนินการ

ตัวชี้วดั ทีใ่ ช้ในการติดตามและประเมินผลโครงการ สําหรับข้อมูลที่จะต้องรวบรวมเพือ่ กําหนด
ตัวชี้วดั สําหรับการติดตามประเมินผลโครงการนี้อย่างน้อยที่สุดจะต้องมีขอ้ มูลต่าง ๆ ดังนี้
-

พื้นที่โครงการ (Project area)
พื้นที่ชลประทานตามเป้ าหมาย (Irrigated area)
พื้นที่ชลประทานที่ได้รับนํ้าจริ งในปี ที่ศึกษา (Planted area by area)
เนื้อที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตที่ได้รับ
ผลผลิตต่อไร่ และผลผลิตทั้งหมด
การใช้ปุ๋ย
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-

6.

การใช้ยาปราบศัตรู พืช
การใช้เมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการส่ งเสริ ม
การได้รับสิ นเชื่อเพือ่ การเกษตร
การใช้แรงงาน
การใช้เครื่ องจักร เครื่ องมือ
การตลาด
ปั ญหาต่าง ๆ ในการเพาะปลูก
การได้รับนํ้าชลประทาน/การะบายนํ้า
ความคิดเห็นต่อโครงการ
สถานภาพขององค์กรผูใ้ ช้น้ าํ /ความต้องการและความพร้ อมของเกษตรกรในการจัดตั้ง
องค์กรผูใ้ ช้น้ าํ
ประสิ ทธิ ภาพในการใช้ที่ดิน (Cropping intensities)
แบบแผนการปลูกพืช (Cropping Patterns)
งบประมาณในการปลูกพืช (Crop Budget)
งบประมาณในการทําไร่ นา (Farm Budget)
รายได้สุทธิ ของฟาร์ ม (Net Farm Income)
ตัวชี้วดั ที่แสดงถึงประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของโครงการ ได้แก่
อัตราส่ วนผลประโยชน์ต่อทุน (Benefit Cost ratio – B/C ratio)
อัตราผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจ (Economic Internal Rate of Return – EIRR)
มูลค่าสุ ทธิ ปัจจุบนั (Net present Value – NPV)

ผลลัพธ์ ทไ่ี ด้ จากการดําเนินการ

รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ ทําให้ทราบถึงประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของ
โครงการนั้น ๆ เพือ่ จะได้นาํ ข้อมูลไปใช้ในการบริ หารงานส่ งนํ้าและบํารุ งรักษา วางแผนกําหนดนโยบาย
ในการปรับปรุ งโครงการ และใช้ประกอบในการศึกษา วิจยั โครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

7.

ข้ อพึงระวัง/บทเรียนทีผ่ ่ านมา

การรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น และข้อมูลสถิติต่างๆ ของโครงการ ที่จาํ เป็ นต่อการวิเคราะห์ติดตาม
โครงการ ยังไม่สมบูรณ์ และขาดความต่อเนื่อง ทําให้การวิเคราะห์โครงการไม่สะท้อนประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผลของโครงการที่แท้จริ ง ดังนั้นหน่วยงานที่เก็บรวบรวมข้อมูล อาทิ โครงการชลประทาน ควรมี
การเก็บรวบรวมข้อมูลทีจ่ าํ เป็ นอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง ทั้งในแง่การบริ หารจัดการและองค์กร สําหรับ
หน่วยงานที่ใช้ขอ้ มูล (สํานักบริ หารโครงการ) ควรมีการประสานความร่ วมมือ และสร้างความเข้าใจ ในเรื่ อง
ข้อมูล และวิธีการรวบรวมให้กบั หน่วยงานในพื้นที่ดว้ ย
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