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คาํนํา 

 การจดัทาํ “ คู่มือวิธีการปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาแหล่งนํ้า ” เล่มน้ีสืบเน่ืองมาจากโครงการ

จดัทาํวิธีการปฏิบติังานกระบวนการท่ีสร้างคุณค่า  ของการดาํเนินงานพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการ

ภาครัฐ (PMQA)  ประจาํปีงบประมาณ 2551  เพื่อเป็นการปรับปรุงจุดอ่อน (OFI) ท่ีเกิดข้ึนจากการประเมิน

องคก์ร ของหมวดท่ี 6 การจดัการกระบวนการ   

 ในการดาํเนินงาน กรมฯ ไดมี้คาํสั่ง ที่ ข 655/2551 ลงวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2551 แต่งตั้งคณะทาํงาน

จดัทาํคู่มือการปฏิบติังานกระบวนการพฒันาแหล่งนํ้ า ซ่ึงคณะทาํงานฯไดพ้ิจารณาจดัทาํคู่มือเล่มน้ีโดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้ป้ฏิบติังานหรือผูเ้ก่ียวขอ้งนาํไปใชเ้ป็นแนวทาง หรือเพื่อให้ทราบขั้นตอน  ขอ้กาํหนด

ต่างๆ  และขอ้ควรระวงัในการปฏิบติังานพฒันาแหล่งนํ้าสาํหรับโครงการชลประทานขนาดกลางและขนาด

ใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงเน้ือหาของคู่มือเล่มน้ีประกอบด้วยรายละเอียดการดาํเนินงานต่างๆที่

จาํแนกออกเป็น 4 กระบวนงานหลกั คือ 

1. กระบวนงานศึกษาโครงการพฒันาแหล่งนํ้า 

2. กระบวนงานออกแบบโครงการชลประทาน 

3. กระบวนงานก่อสร้างโครงการชลประทาน 

4. กระบวนงานติดตามและประเมินผลโครงการชลประทาน 

 ทั้งน้ี  คู่มือฉบบัน้ีไดพ้ิจารณาจดัทาํข้ึนจากแนวทางท่ียึดถือและใชใ้นการปฏิบติังานพฒันาแหล่งนํ้ า  

ดงันั้นเพือ่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด   ผูป้ฏิบติังานจาํเป็นตอ้งพิจารณาปรับปรุงแนวทาง หรือขั้นตอนใหมี้

ความเหมาะสมกบัปัจจยัต่างๆและสภาวะท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้น 

 คณะทาํงานฯ  หวงัวา่คู่มือวิธีการปฏิบติังานกระบวนการพฒันาแหล่งนํ้ าเล่มน้ี  จะเป็นประโยชน์

ต่อการปฏิบติังานพฒันาแหล่งนํ้ าของกรมชลประทานต่อไปในอนาคต   และหวงัเป็นอย่างยิ่งท่ีจะเป็น

จุดเร่ิมต้นที่จะก่อให้เกิดระบบในการพฒันากระบวนการพฒันาแหล่งนํ้ า  ทั้ งในส่วนของการจัดทํา

ขอ้กาํหนดที่สําคญั   รวมถึงการสรุปบทเรียนที่เกิดข้ึนจากการดาํเนินงานที่ผ่าน เพือ่นาํไปสู่การปรับปรุง

กระบวนการพฒันาแหล่งนํ้าใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 

คณะทาํงานจัดทาํคู่มือวธีิการปฏิบัติงาน 

กระบวนการพฒันาแหล่งนํา้ 



  



กระบวนงานศึกษาโครงการพฒันาแหล่งนํ้ า 

 

คู่มือวธีิการปฏิบติังานกระบวนการพฒันาแหล่งนํ้ า 
 

สารบญั 

 หน้า 

คํานํา 

ภาพรวมกระบวนงานพฒันาแหล่งนํา้                                                    

กระบวนงานที ่ 1 กระบวนงานศึกษาโครงการพฒันาแหล่งนํา้ 1 - 1 

1.1 การศึกษาลุ่มนํ้า 

1.2 การศึกษาโครงการเบ้ืองตน้  

1.3 งานวา่จา้งท่ีปรึกษา ดา้นการศึกษาความเหมาะสม   

         และหรือผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

1.4 งานสาํรวจเพื่อศึกษาวางโครงการ 

1.5 การศึกษาวางโครงการ  

1.6 งานศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

1 - 3 

1 - 26 

1 - 35 

 

1 - 49 

1 - 54 

1 - 67 

กระบวนงานที ่ 2 กระบวนงานออกแบบโครงการชลประทาน 2 - 1 

2.1 งานดาํเนินการ โดยสาํนกัออกแบบวศิวกรรมและสถาปัตยกรรม 

2.1.1   การจดัทาํแผนงานแผนงบประมาณค่าดาํเนินการ 

2.1.2   การเตรียมความพร้อม ศึกษา ตรวจสอบ และวเิคราะห์ขอ้มูล 

2.1.3   การตรวจสอบสภาพภูมิประเทศ 

2.1.4   จดัทาํรายงานแนวคิด และเกณฑก์ารออกแบบ 

2.1.5   สรุปลกัษณะโครงการและขออนุมติัในหลกัการ 

2.1.6   จดัทาํรายการคาํนวณดา้นวศิวกรรม   

           และจดัทาํแบบแปลนเคา้โครงเบ้ืองตน้ 

2.1.7   ตรวจสอบวเิคราะห์ ขอ้มูลขั้นออกแบบรายละเอียด 

           และกาํหนดขอบเขตการสาํรวจเพิ่มเติม 

2.1.8   การออกแบบคาํนวณและจดัทาํแบบร่าง 

2.1.9    พิจารณาขอ้มูลการออกแบบขั้นสุดทา้ย 

2.1.10  จดัทาํแบบฉบบัสมบูรณ์  ตรวจแบบ  และเสนอแบบ 

2.1.11  ใหค้วามเห็นชอบและอนุมติัแบบตน้ฉบบั 

2.1.12   การจดัทาํรายงานสรุปการออกแบบ 

2.2 งานกาํกบัดูแลบริษทัท่ีปรึกษาสาํรวจออกแบบ 

โดยสาํนกัออกแบบวศิวกรรมและสถาปัตยกรรม 

2.2.1   การจดัทาํแผนงานและงบประมาณค่าดาํเนินการ 

2.2.2   การเตรียมความพร้อม 
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2 - 20 
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2 - 22 

2 - 23 

2 - 27 

 

2 - 30 

2 - 32 



กระบวนงานศึกษาโครงการพฒันาแหล่งนํ้ า 

 

คู่มือวธีิการปฏิบติังานกระบวนการพฒันาแหล่งนํ้ า 
 

สารบญั (ต่อ) 

 หน้า 

 

 2.2.3   การคดัเลือกบริษทัท่ีปรึกษา 

2.2.4   การพิจารณาดา้นราคา 

2.2.5   การรายงานสรุปเสนอกรมฯ และสาํนกังบประมาณ 

2.2.6   การทาํสัญญาจา้งกบับริษทัท่ีปรึกษา 

2.2.7   งานมอบหมายขอบเขตความรับผิดชอบ 

2.2.8   งานติดตามผล ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

2.2.9   งานเร่งรัด และปรับปรุงแผนปฏิบติังาน 

2.2.10  การใหค้วามเห็นชอบ และอนุมติัแบบตน้ฉบบั     

2.2.11  ตรวจสอบเอกสารส่งมอบ         

 

2 - 34 

2 - 36 

2 - 38 

2 - 39 

2 - 40 

2 - 41 

2 - 42 

2 - 43 

2 - 44 

 

กระบวนงานที ่ 3 กระบวนงานก่อสร้างโครงการชลประทาน 3 - 1 

 3.1 การขออนุมติัเปิดโครงการ 

3.2 งานจดักรรมสิทธ์ิท่ีดินเพื่อการชลประทาน 

3.2.1  ดาํเนินการสาํรวจเพื่อทราบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัท่ีดินและทรัพยสิ์น 

3.2.2  กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละราคาค่าทดแทนทรัพยสิ์น 

3.2.3  ขออนุมติัจ่ายเงินค่าทดแทน 

3.2.4  จ่ายเงินค่าทดแทนทรัพยสิ์น 

3.2.5  ข้ึนทะเบียนท่ีราชพสัดุ 

3.2.6  ออกหนงัสือสาํคญัสาํหรับท่ีหลวง (นสล.)(ถา้จาํเป็น) 

3.3 การมีส่วนร่วมของประชาชน 

3.4 การก่อสร้างโครงการ 

3.4.1  การควบคุมงานจา้งเหมาก่อสร้าง / บริหารสญัญา 

• การจดัจา้งบริษทัท่ีปรึกษาควบคุมงาน 

• การจดัหาผูรั้บจา้ง 

• การตรวจสอบและอนุมติัแผนงานผูรั้บจา้ง 

• การจดัเตรียมแบบฟอร์ม 

• การศึกษาตรวจสอบรายละเอียดสัญญา / พื้นท่ีก่อสร้าง 
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 • การจดัองคก์รในการบริหารโครงการ 

• การสั่งผูรั้บจา้งเขา้ปฏิบติังาน 

• การสาํรวจเพื่อการก่อสร้าง 

• การทดสอบวสัดุ และควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง 

• การแกไ้ขแบบ / สัญญา 

• การจดัทาํรายงาน 

• การประชุมร่วมในโครงการ 

• การส่งมอบงาน การตรวจรับงานและการรายงานตรวจการจา้ง 

3.4.2  งานดาํเนินการเอง 

1.  การวางแผนปฏิบติัการ 

2.  การปฏิบติังานก่อสร้าง 

3.  การรายงานความกา้วหนา้การดาํเนินการ 

3.5 การส่งมอบ - รับมอบงานก่อสร้าง 

 

3 - 66 

3 - 68 

3 - 70 

3 - 76 
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3 - 100 
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3 - 110 

3 - 115 

3 – 121 

กระบวนงานที ่ 4 กระบวนงานติดตามและประเมนิผลโครงการชลประทาน 4 - 1 

 4.1 การจดัแผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ 

4.2 การติดตามผลโครงการ 

4.3 การประเมินผลโครงการ 

 

4 - 3 

4 - 7 

4 - 12 

บรรณานุกรม   

ภาคผนวก   

 สาํเนาคาํสั่งกรมชลประทาน ท่ี ข.655/2551  ลงวนัท่ี  3  กรกฎาคม  2551  

แต่งตั้งคณะทาํงานจดัทาํคู่มือวธีิการปฏิบติังานกระบวนการพฒันาแหล่งนํ้า   
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ตารางท่ี  1.1 ระดบัและวธีิศึกษาวางแผนพฒันาลุ่มนํ้า 1 – 9 

ตารางท่ี  1.2 วธีิการศึกษาโครงการเบ้ืองตน้ 1 - 32 

ตารางท่ี  1.3 ขั้นตอนการดาํเนินการจา้งท่ีปรึกษาดว้ยวธีิต่างๆ 1 - 44 

ตารางท่ี  1.4 วธีิการศึกษาวางโครงการพฒันาแหล่งนํ้า 1 - 60 
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ภาพท่ี  1.1  ภาพกระบวนงานท่ี 1 : งานศึกษาโครงการพฒันาแหล่งนํ้า 1 - 2 

ภาพท่ี  1.2  ขั้นตอนการศึกษาวางแผนพฒันาลุ่มนํ้า 1 - 8 

ภาพท่ี  1.3  ขั้นตอนการศึกษาโครงการเบ้ืองตน้ 1 -31 

ภาพท่ี  1.4  รูปแบบในการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการพฒันาแหล่งนํ้า 
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การศึกษาลุ่มนํา้ 

1.  วตัถุประสงค์ 

1.1 เป็นการศึกษาในภาพรวมของลุ่มนํ้าเพือ่พิจารณาช้ีประเด็นปัญหาของลุ่มนํ้า อาทิ ปัญหาการ

ขาดแคลนนํ้า ปัญหาอุทกภยั และปัญหาคุณภาพนํ้า 

1.2 เพื่อกาํหนดบญัชีรายช่ือ ท่ีนาํไปสู่วธีิการในการแกไ้ขปัญหา ท่ีจะตอ้งดาํเนินการภายในลุ่มนํ้า  

2.  ลกัษณะและขอบเขตของงาน 

การศึกษาลุ่มนํ้า หรือการจดัทาํรายงานวางแผนพฒันาลุ่มนํ้ามี 3 ระดบั  คือ 

2.1 การศึกษาการพฒันาลุ่มนํ้าเบ้ืองตน้ (Desk Study)* 

2.2 การศึกษาแนวทางการพฒันาลุ่มนํ้า (Preliminary Study)* 

2.3 การศึกษาแผนพฒันาลุ่มนํ้า (Comprehensive Study)* 

ความแตกต่างของการศึกษาระดับต่างๆ ข้ึนอยู่กับจาํนวนทรัพยากรที่ใช้ในการศึกษา ความ

ละเอียดของขอ้มูลท่ีใชป้ระกอบการศึกษา และความแตกต่างของการนาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปใชง้าน ในแต่

ละระดบัมีขอบเขตงานดงัน้ี 

2.1 การศึกษาพฒันาลุ่มนํา้เบือ้งต้น (Desk Study) 

การศึกษาน้ีเป็นการพิจารณาขั้นตน้ เพื่อตอบสนองแผนการพฒันาประเทศอยา่งบูรณาการ และ

แผนการใช้ที่ดิน  โดยจะพิจารณาช้ีประเด็นปัญหาของพื้นที่ พิจารณากิจกรรมที่เป็นความตอ้งการนํ้ า  

การตรวจสอบขั้นตน้ของศกัยภาพแหล่งนํ้ า   พิจารณาสร้างทางเลือกในการแก/้บรรเทาปัญหาให้ครบถว้น 

รวมทั้งการคดัทางเลือกท่ีไม่เหมาะสมออก  ทางเลือกท่ีถูกคดัออกในขั้นตอนน้ีมกัจะเป็นทางเลือกท่ีเห็นได้

โดยง่ายวา่ไม่เหมาะสม โดยไม่จาํเป็นตอ้งมีการคาํนวณมากนกัมาสนบัสนุน ผลท่ีไดจ้ากการศึกษา Desk Study น้ี 

จะนาํไปสู่การศึกษาลุ่มนํ้าในระดบั Preliminary Study หรือการศึกษาโครงการในระดบั Reconnaissance Study  

นอกจากน้ี โครงการต่างๆ ทีไ่ดรั้บการร้องขอจากภาคประชาชน ก็ควรไดรั้บการตรวจสอบความเป็นไปได้

และผลกระทบ ในภาพรวมดว้ยการศึกษาในขั้นน้ีดว้ย เช่นเดียวกนั 

 

* ท่ีมา ; มาตรฐานการศึกษา เพื่อวางแผนพฒันาลุ่มนํ้า และโครงการพฒันาแหล่งนํ้า (ฉบบัปรับปรุงคร้ังที่ 1) ,

กลุ่มมาตรฐานวางโครงการ สาํนกับริหารโครงการ กรมชลประทาน ,พฤษภาคม พ.ศ. 2550  
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2.2 การศึกษาแนวทางพฒันาลุ่มนํา้ (Preliminary Study) 

เป็นการวางแผนพฒันาลุ่มนํ้ าที่มีรายละเอียดเพิ่มข้ึนจากการศึกษาในระดบั  Desk Study              

โดยมีผลการสาํรวจท่ีไดรั้บจากการศึกษา Reconnaissance study เพิ่มเติม ส่งผลใหก้ารตรวจสอบและคดัเลือก

โครงการสามารถทาํไดล้ะเอียดข้ึน ในขั้นตอนน้ีควรมีการดาํเนินการในเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชน

และควรตอ้งดาํเนินการอย่างเต็มที่  เพื่อให้ประชาชนเขา้ใจโครงการ  มีความรู้สึกเป็นเจา้ของ  รวมทั้ง          

พร้อมที่จะช้ีแจงโครงการ หากการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนน้ีประสบความสําเร็จ จะมีผลทาํให้

การดาํเนินการในขั้นตอนต่อไปราบร่ืน   ผลที่ไดจ้ากการศึกษาในขั้นตอนน้ี จะนาํไปสู่การศึกษาในระดบั 

Comprehensive Study หรือ Prefeasibility Study (หากยงัไม่มีการศึกษา) 

2.3 การศึกษาแผนพฒันาลุ่มนํา้ (Comprehensive Study) 

เป็นการศึกษาแผนพฒันาลุ่มนํ้าเตม็รูปแบบอยา่งบูรณาการ โดยมีความตอ้งการนํ้ าท่ีชดัเจนทั้งใน

เชิงปริมาณ  สถานที่  และเวลา   รวมทั้งมีเป้าหมายการบรรเทาอุทกภยัที่ชดัเจน   ผลที่ไดจ้ากการศึกษา คือ 

แผนการพฒันาแหล่งนํ้า ซ่ึงสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการได ้ ตลอดจนแผนการบริหารจดัการแหล่งนํ้ า 

และการมีส่วนร่วมของประชาชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง   ผลจากการศึกษาจะนาํไปสู่การศึกษาโครงการ

ในระดบั Feasibility Study และอีกทางหน่ึงอาจจะนาํไปสู่การปรับปรุงแผนพฒันาทางดา้นอ่ืนๆ ของหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง สาํหรับในกรณีท่ีมีการศึกษาลุ่มนํ้ าในระดบั Comprehensive Study มาแลว้ หากระยะเวลาไดผ้า่นไป

เป็นเวลานานทาํใหส้ถานการณ์ต่างๆไดเ้ปล่ียนแปลงไป  ในกรณีน้ีควรมีการศึกษาเพื่อทบทวน Comprehensive 

Study เป็นระยะตามเวลาท่ีเหมาะสม ผลจากการศึกษาน้ีจะนาํไปสู่การศึกษาโครงการในระดบั Feasibility Study 

และทบทวนแผนพฒันาดา้นอ่ืนๆ เช่นเดียวกนักบัการศึกษาลุ่มนํ้าในระดบั Comprehensive Study  

3.  หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

3.1 หน่วยงานท่ีกาํหนดนโยบายระดบัชาติ  ไดแ้ก่  รัฐบาล  และ สศช. เป็นการใชข้อ้มูลท่ีไดจ้าก

หน่วยงานดงักล่าว 

3.2 หน่วยงานในส่วนทอ้งถิ่น  ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบทุกข์-สุข ของประชาชน  ได้แก่  

กระทรวงมหาดไทย  จงัหวดั  อาํเภอ  ตาํบล  หมู่บา้น   เป็นการใช้ขอ้มูลประกอบกบัการ

ร่วมหารือกบัหน่วยงานดงักล่าว 

3.3 หน่วยงานท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการนํ้าและหน่วยงานผูใ้ชน้ํ้ า อาทิ กรมทรัพยากรนํ้ า 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   การประปาส่วนภูมิภาค   กระทรวงอุตสาหกรรม   บริษทั 

Eastwater จาํกดั มหาชน  การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย  สํานกังานพาณิชยจ์งัหวดั เป็นตน้ 

ลกัษณะของความร่วมมือ เป็นการใชข้อ้มูลและร่วมหารือกบัหน่วยงานดงักล่าว 

3.4 ประชาชนผูม้ีส่วนได้เสีย  เช่น  เกษตรกร  ผูน้าํชุมชน  นักธุรกิจ  นักอุตสาหกรรม  

หอการคา้  และองค์กรเอกชนต่างๆ ลกัษณะของความร่วมมือ  เป็นการใช้ขอ้มูลและ          

ร่วมหารือกบัหน่วยงานดงักล่าว 

3.5 หน่วยงานของกรมชลประทาน  ไดแ้ก่  สาํนกับริหารโครงการ สาํนกัชลประทาน  โครงการ

ชลประทานจงัหวดั เป็นการดาํเนินการศึกษาร่วมกนั 
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4.  กฎระเบียบและกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

                              - 

5.  ขั้นตอนการดําเนินงาน 

การดาํเนินการในการศึกษาเพื่อวางแผนพฒันาลุ่มนํ้า สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 8 ขั้นตอน ดงัน้ี 

5.1 การรวบรวมข้อมูล 

 ขอ้มูลที่จะตอ้งรวบรวม ได้แก่  ขอ้มูลสภาพทัว่ไป  เศรษฐกิจ  สังคม  สภาพปัญหาดา้นต่างๆ  

สภาพปัญหาทางดา้นนํ้า สภาพการพฒันาแหล่งนํ้ าในปัจจุบนั แผนและเป้าหมายในการพฒันาทางดา้นต่างๆ 

ภายในพื้นที่  นอกจากน้ียงัมีขอ้มูลทางดา้นวิศวกรรม  เช่น  สภาพธรณีวิทยา  อุตุ-อุทก  นํ้ าใตดิ้น  เป็นตน้ 

ขอ้มูลที่รวบรวมน้ีส่วนหน่ึงเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ  ซ่ึงไดจ้ากเอกสารและรายงานต่างๆ  อีกส่วนหน่ึงเป็นขอ้มูล

ปฐมภูมิ ซ่ึงไดจ้ากการไปสาํรวจ  สัมภาษณ์ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งภายในพื้นท่ี 

 5.2 การวางแผนบูรณาการ 

 โดยหลกัการแลว้การพฒันาแหล่งนํ้ าเป็นการดาํเนินการเพื่อสนบัสนุนการพฒันาทางดา้นอ่ืนๆ 

เช่น การพฒันาทางดา้นสังคม  เศรษฐกิจ  การเกษตร  ดงันั้น การวางแผนพฒันาแหล่งนํ้ า จะสามารถดาํเนินการ

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ก็ต่อเม่ือมีแผนการพฒันาแบบบูรณาการแลว้  และสามารถกาํหนดเป้าหมายในการ

พฒันาทางด้านสังคม  เศรษฐกิจ  การเกษตร ได้อย่างชัดเจน  รวมถึงการแปลงแผนดงักล่าวให้เป็นแผน  

การใชท่ี้ดินดว้ย 

 5.3 การช้ีปัญหา 

 จากแผนการใชท่ี้ดินจะเป็นเคร่ืองช้ีใหเ้ห็นไดถึ้งความตอ้งการใชน้ํ้ าในอนาคต ทั้งทางดา้นปริมาณ  

สถานท่ี  และเวลา  และยงัสามารถใช้ในการประมาณให้เห็นถึงความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนไดใ้นอนาคต

เน่ืองจากปัญหาอุทกภยั  รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของคุณภาพนํ้ าในบริเวณที่จะได้รับผลกระทบ

เน่ืองจากการพฒันาดงักล่าว 

5.4 การเสนอแนะวธีิการแก้ปัญหาและโครงการ 

 ในหวัขอ้น้ีจะเป็นการเสนอแนะมาตรการ หรือโครงการในการแกไ้ข/บรรเทาปัญหา ทั้ง 3 ดา้น 

คือ ปัญหาความตอ้งการใชน้ํ้ า  ปัญหาอุทกภยั  และปัญหาคุณภาพนํ้ า  ลกัษณะการนาํเสนอในเร่ืองน้ีสําหรับ

การศึกษาในแต่ละระดบัจะแตกต่างกนั คือ สาํหรับการศึกษาในระดบั Desk Study จะเป็นการแสวงหาแนวทาง 

มาตรการใหค้รบทุกดา้น  การศึกษาไม่จาํเป็นตอ้งมีรายละเอียดมาก  ทั้งน้ีเพื่อคดัเลือกโครงการพฒันาแหล่งนํ้ า

ทีพ่ิจารณาเห็นไดโ้ดยง่ายวา่ไม่มีความเหมาะสมออกไปก่อนในขั้นแรก  ส่วนการศึกษาในระดบัที่ต่อมาจะมี

รายละเอียดในการศึกษามากข้ึน  และมีจาํนวนมาตรการตลอดจนจาํนวนโครงการพฒันาแหล่งนํ้ าน้อยลง 

ส่วนการศึกษาในระดบั Comprehensive Study  จะเหลือเพียงโครงการพฒันาแหล่งนํ้ าที่มีความจาํเป็นที่

จะตอ้งดาํเนินการเท่านั้น 
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 5.5 การศึกษาด้านส่ิงแวดล้อม 

 แมว้า่ในการศึกษาวางแผนพฒันาลุ่มนํ้าจะไม่มีขอ้กาํหนดใหต้อ้งศึกษาผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม

ก็ตาม  หากมีการศึกษาส่ิงแวดลอ้มในขั้นน้ี  จะช่วยช้ีใหเ้ห็นถึงประเด็นปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้ จากการพฒันา

โครงการต่าง  ๆในอนาคต  ซ่ึงจะช่วยใหส้ามารถหลีกเล่ียง หรือบรรเทาปัญหาเหล่านั้นไดใ้นขั้นตอนการศึกษาต่อไป  

ดงันั้นการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในขั้นตอนน้ี  ควรช้ีให้เห็นถึงประเด็นปัญหาที่อาจจะเกิดข้ึนได ้ และ

เสนอแนะแนวทางที่จะใชใ้นการแกไ้ข/บรรเทาปัญหา  ตลอดจนแนวทางที่จะตอ้งดาํเนินการในการศึกษา

ในขั้นต่อไป 

 5.6 การคัดเลอืกโครงการ 

 สาํหรับการศึกษาในขั้นตน้เช่น Desk Study จะเป็นการคดัเลือกมาตรการหรือโครงการท่ีเห็นได้

โดยง่ายวา่ไม่เหมาะสมออก  แต่สาํหรับการศึกษาในระดบัท่ีละเอียดข้ึน เช่น Comprehensive Study จะเป็นการ

คดัเลือกเฉพาะโครงการท่ีมีความจาํเป็นจะตอ้งดาํเนินการเท่านั้น 

 5.7 แผนการดําเนินการ 

 การจดัลาํดบัความสําคญั/ความเร่งด่วนของแต่ละโครงการ ในบางคร้ังอาจจาํเป็นตอ้งมีการ

จดัลาํดบัการดาํเนินการโครงการที่สอดคลอ้งกบัสถานการณ์และนโยบาย  ทั้งน้ี อาจจดัลาํดบัการดาํเนินการ

โครงการในลกัษณะของแผนเร่งด่วน (ดาํเนินการภายใน 1-2 ปี) แผนระยะสั้น (ดาํเนินการภายใน  5 ปี) แผนระยะ

กลาง (ดาํเนินการภายใน 10 ปี) และแผนระยะยาว (ดาํเนินการต่อจากแผนระยะกลาง) เป็นตน้  

  5.8 การจัดทาํรายงาน 

 การจดัทาํรายงาน สําหรับเน้ือหาให้จดัทาํลงในกระดาษขนาด A4 สําหรับรูป และตารางอาจ

จดัทาํในกระดาษขนาด A4 หรือ ขนาด A3 ในกรณีที่มีความจาํเป็น การเขียนรายงานควรพิจารณาให้มีเน้ือหา

ครอบคลุมครบถว้นและกระชบั 

สามารถดูรายละเอยีดเพิม่เติมได้จากเอกสาร ดังนี ้

1. มาตรฐานการศึกษา เพือ่วางแผนพฒันาลุ่มนํา้ และโครงการพัฒนาแหล่งนํ้า (ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 1) 

,กลุ่มมาตรฐานวางโครงการ สาํนกับริหารโครงการ กรมชลประทาน ,พฤษภาคม พ.ศ. 2550  

2. คู่มือการจัดทํารายงานการวางแผนพัฒนาลุ่มนํ้าและโครงการพัฒนาแหล่งนํ้า , กรมชลประทาน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , กนัยายน พ.ศ.2537 
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การขาคแคลนนํ้ า อุทกภยั คุณภาพนํ้ า 

1.รวบรวมขอ้มูล 

  2.  การวางแผนบูรณาการ 

     -     การศึกษาดา้นเศรษฐกิจ 

     -     การศึกษาดา้นสงัคม 

     -     การศึกษาดา้นการเกษตร 

     -     แผนบูรณาการ 

     -     แผนการใชท่ี้ดิน 

3.   การช้ีปัญหา 

5. การศึกษาดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม 

6. การคดัเลือกโครงการ 

7. แผนการดาํเนินการ 

8. จดัทาํรายงาน 

การจดัหาแหล่งนํ้ า การป้องกนั/บรรเทา การป้องกนั/แกไ้ข 

4.  เสนอแนะการแกไ้ขปัญหา/โครงการ 

ภาพที ่ 1.2  ข้ันตอนการศึกษาวางแผนพฒันาลุ่มนํา้ 
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6.  หลกัเกณฑ์/ความรู้ทีนํ่ามาใช้ในการดําเนินการ 
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7.  ตวัอย่างสารบัญการศึกษาลุ่มนํา้ 

7.1  การศึกษาพฒันาลุ่มนํา้เบือ้งต้น (Desk Study) 

           หน้า 

บทที ่1 บทนํา 

1.1 ความเป็นมาของโครงการ      1 - 1 

1.2 วตัถุประสงคข์องรายงาน       1 - 1 

1.3 เป้าหมาย        1 - 1 

1.4 พื้นท่ีศึกษา        1 - 1 

1.5 วธีิการศึกษา        1 - 1 

1.6 องคป์ระกอบของรายงาน       1 - 2 

บทที ่2 สภาพทัว่ไป 

 2.1 ท่ีตั้งและอาณาเขต       2 - 1 

 2.2 ลกัษณะภูมิประเทศ       2 - 1 

 2.3 ลกัษณะภูมิอากาศ       2 – 2 

2.4 แหล่งนํ้า        2 - 2 

 2.5 การคมนาคม        2 - 3 

 2.6 ทรัพยากรดิน        2 - 3 

 2.7 การใชท่ี้ดิน        2 - 4 

 2.8 ป่าไม ้        2 - 5 

 2.9 ชั้นคุณภาพลุ่มนํ้า       2 - 6 

 2.10 ประชากรและการปกครอง      2 - 7 

 2.11 สภาพเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ     2 - 8 

2.12 การพฒันาอุตสาหกรรม       2 - 9 

2.13 ปัญหาอุทกภยั        2 - 13 

2.14 ปัญหาภยัแลง้        2 - 13 

บทที ่3 เป้าหมายในการพฒันาด้านเศรษฐกจิ การเกษตร สังคมและส่ิงแวดล้อม 

3.1 เป้าหมายในการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ     3 - 1 

3.2 เป้าหมายในการพฒันาดา้นการเกษตร     3 - 2 

3.3 เป้าหมายในการพฒันาดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม    3 - 3 
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บทที ่4 สภาพอุตุ - อุทกวทิยา 

4.1 ภูมิอากาศ        4 - 1 

4.2 ปริมาณนํ้าฝน        4 - 3 

4.3 ปริมาณนํ้าท่า        4 - 4 

4.4 สภาพนํ้าใตดิ้น        4 - 6 

บทที ่5 การประเมินความต้องการนํา้ 

5.1 สถานการณ์ความตอ้งการนํ้า      5 - 1 

5.2 ความตอ้งการนํ้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค     5 - 1 

5.3 ความตอ้งการนํ้าเพื่อการเกษตร      5 - 1 

5.4 ความตอ้งการนํ้าเพื่อการอุตสาหกรรม     5 - 2 

5.5 ปริมาณความตอ้งการใชน้ํ้ารวม      5 - 4 

บทที ่6 สภาพการพฒันาแหล่งนํา้ในปัจจุบัน 

6.1 โครงการท่ีสร้างเสร็จแลว้       6 - 1 

6.2 โครงการท่ีอยูใ่นแผน       6 - 1 

บทที ่7 แนวทางในการพฒันาลุ่มนํา้ 

7.1 สภาพความตอ้งการใชน้ํ้า       7 - 1 

7.2 ความสามารถในการรองรับ      7 - 1 

7.3 เป้าหมายการพฒันาแหล่งนํ้า      7 - 2 

7.4 การพฒันาแหล่งนํ้า       7 - 2 

7.5 บญัชีรายช่ือโครงการ       7 - 5 

7.6 แผนการดาํเนินงานขั้นต่อไป      7 – 5 

เอกสารอา้งอิง         อ – 1 

ภาคผนวก ก ขอ้มูลอุตุ - อุทกวทิยา 

ภาคผนวก ข บญัชีรายช่ือโรงงาน 

ภาคผนวก ค การคาํนวณความตอ้งการนํ้าดา้นอุตสาหกรรมและการท่องเท่ียว 

ภาคผนวก ง การคาํนวณความตอ้งการนํ้าดา้นอุปโภค - บริโภค 

ภาคผนวก จ การคาํนวณความตอ้งการนํ้าดา้นการเกษตร 

ภาคผนวก ฉ บญัชีรายช่ือโครงการชลประทานขนาดเล็ก 
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7.2  การศึกษาแผนพฒันาลุ่มนํา้ ( Comprehensive Study) 

 

รายงานฉบับสุดท้าย 

แผนแม่บทลุ่มนํา้เทพา – นาทว ี จังหวดัสงขลา 

สารบัญ 

           หนา้ 

สารบญั               ก 

ภาคผนวก              จ 

สารบญัตาราง              ช 

สารบญัรูป              ฌ 

บทสรุปสาํหรับผูบ้ริหาร 

บทที ่1 บทนํา 

1.1 ความเป็นมาของโครงการ  

1.2 วตัถุประสงคข์องโครงการ 

1.3 วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

1.4 ความจาํเป็นของแผนแม่บท 

1.5 พื้นท่ีศึกษา 

1.6 วธีิการและขั้นตอน 

1.6.1  แนวคิดหลกัในการทาํงาน 

1.6.2  วธีิและขั้นตอนในการศึกษาเพือ่จาํแนกแผนแม่บท 

1.7 โครงสร้างของเอกสารฉบบัน้ี 

บทที ่2 สภาพปัจจุบันและปัญหาในลุ่มนํา้ 

2.1 ท่ีตั้งและสภาพทัว่ไปของลุ่มนํ้า 

2.1.1 ท่ีตั้งและสภาพภูมิประเทศ 

2.1.2 สภาพทัว่ไปและพื้นท่ีลุ่มนํ้ายอ่ยท่ีศึกษา 

2.1.3 อุตุนิยมวทิยาและอุทกวทิยา 

2.1.4 ธรณีวทิยา 

2.1.5 ดิน  การใชท่ี้ดิน  และการเกษตร 

2.1.6 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
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2.1.7 การอุตสาหกรรม  การพาณิชยกรรม  และการบริการ 

2.1.7.1 การอุตสาหกรรม 

2.1.7.2 การพาณิชยกรรม  และการบริการ 

 2.1.8 โครงสร้างพื้นฐานท่ีสาํคญั 

2.1.8.1 ไฟฟ้า 

2.1.8.2 ประปา 

2.1.8.3 ถนน 

2.1.8.4 รถไฟ 

2.1.9 นโยบายและแผนงานดา้นอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1.9.1 แผนพฒันาคนและสงัคม 

2.1.9.2 แผนพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

2.1.9.3 แผนพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

2.1.9.4 แผนพฒันากลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน 

2.2 ลกัษณะสภาพส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้ 

 2.2.1 ทรัพยากรกายภาพ 

2.2.1.1 คุณภาพนํ้าผวิดิน 

2.2.1.2 การรุกตวัของนํ้าเคม็ 

2.2.1.3 ทรัพยากรดิน 

2.2.1.4 ลกัษณะธรณีวทิยา 

  2.2.2 ทรัพยากรชีวภาพ 

2.2.2.1 นิเวศวทิยาทางนํ้าและการประมง 

2.2.2.2 นิเวศวทิยาทางบก 

  2.2.3 คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์

2.2.3.1 การคมนาคม 

2.2.3.2 การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 

2.2.3.3 การเกษตร 

2.2.4 คุณภาพชีวติ 

2.2.4.1 เศรษฐกิจ – สังคม 

2.2.4.2 ประวติัศาสตร์  โบราณสถานและการท่องเท่ียว 
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2.3 ปัญหาและความตอ้งการการพฒันา 

2.3.1 ปัญหาและความตอ้งการพฒันาดา้นการเกษตร 

2.3.1.1 ปัญหาและความตอ้งการของประชาชนจากการระดมความคิดเห็นในพื้นท่ี 

2.3.1.2 ปัญหาและความตอ้งการการท่ีปรากฏในแผนพฒันาจงัหวดั 

2.3.2 ปัญหาดา้นเศรษฐกิจและความตอ้งการการพฒันา 

2.3.2.1 ปัญหา     

2.3.2.2 พื้นท่ีท่ีมีปัญหา 

2.3.2.3 ความตอ้งการการพฒันา 

2.3.3 ปัญหาดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  และความตอ้งการการพฒันา 

2.3.3.1 ปัญหา 

2.3.3.2 พื้นท่ีท่ีมีปัญหา 

2.3.3.3 ความตอ้งการการพฒันา 

  2.4 สถานการณ์นํ้าและการจดัการนํ้า 

2.4.1    โครงการพฒันาแหล่งนํ้าและพื้นท่ีชลประทานในปัจจุบนั 

2.4.2     ความตอ้งการใชน้ํ้าในปัจจุบนั 

2.4.2.1  ความตอ้งการนํ้าเพื่ออุปโภค/บริโภค 

2.4.2.2  ความตอ้งการนํ้าเพื่อการเพาะปลูก 

2.4.2.3  ความตอ้งการนํ้าเพื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ 

2.4.2.4  ความตอ้งการนํ้าเพื่อรักษาสภาพลาํนํ้า 

2.4.3    ความตอ้งการใชน้ํ้าในอนาคต 

2.4.4    การจดัการนํ้าในลุ่มนํ้า 

2.4.4.1  สภาพปัจจุบนั 

2.4.4.2  แนวทางการทาํงานในอนาคต 

บทที ่3 แผนพฒันาลุ่มนํา้เทพา-นาทว ี ด้านการเกษตร  เศรษฐกจิ  สังคมและส่ิงแวดล้อม 

3.1 ความเป็นมาและวตัถุประสงค ์

3.2 วสิัยทศัน์สาํหรับลุ่มนํ้า  เป้าหมายและยทุธศาสตร์ 

 3.2.1 วสิยัทศัน์สาํหรับลุ่มนํ้าเทพา - นาทวี 

3.2.2 เป้าหมายและการกาํหนดระยะเวลา 

3.2.3 ยทุธศาสตร์ 
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3.3 องคป์ระกอบและลกัษณะสาํคญัของแผน 

3.3.1 แผนพฒันาดา้นการเกษตร 

3.3.2 แผนพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 

3.3.3 แผนพฒันาดา้นสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

3.4 แผนพฒันาแหล่งนํ้า 

3.5 แผนงานรวม 

3.6 แผน  3  แผนกบัแผนแม่บทสาํหรับการพฒันาแหล่งนํ้า 

บทที ่4 การศึกษาด้านการบรรเทาอุทกภัยและระบายนํา้ 

4.1 การศึกษาอุทกภยัและการระบายนํ้า 

4.1.1 ลกัษณะของการเกิดอุทกภยัในพื้นท่ีลุ่มนํ้า 

4.1.2 สาเหตุของอุทกภยัในลุ่มนํ้า 

4.1.3 พื้นท่ีเส่ียงภยั 

4.1.4 พื้นท่ีท่ีมีปัญหานํ้าท่วมจากการประชุมประชาคม 

4.2 แนวทางการบรรเทาอุทกภยัและการระบายนํ้า 

4.2.1 แนวทางการบรรเทาอุทกภยัลุ่มนํ้าคลองนาทว ี

4.2.2 แนวทางการบรรเทาอุทกภยันํ้าลุ่มนํ้าคลองเทพา 

4.2.3 แนวทางการบรรเทาอุทกภยันํ้าลุ่มนํ้าคลองท่าเรือ 

4.3 ภาพรวมแผนการพฒันาในระยะต่างๆ 

4.3.1 โครงการบรรเทาอุทกภยัในระยะต่างๆ 

4.3.1.1 โครงการระยะสั้น 

4.3.1.2 โครงการระยะกลาง 

4.3.1.3 โครงการระยะยาว 

4.4 การศึกษาระบบระบายนํ้าและผลการวเิคราะห์ประสิทธิผล 

4.4.1 ลุ่มนํ้าคลองนาทวี 

4.4.2 ลุ่มนํ้าคลองเทพา 

4.4.2.1 โครงการท่ีศึกษา 

4.4.2.2 การกาํหนดทางเลือก 

4.5 ภาพรวมของแผนบรรเทาอุทกภยัในลุ่มนํ้าฯและผลท่ีคาดวา่จะได ้
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บทที ่5 การพฒันาโครงการจัดหานํา้ 

5.1 บทนาํ 

5.2 ความตอ้งการนํ้าในลุ่มนํ้า 

5.2.1 ความตอ้งการนํ้าเพื่ออุปโภค/บริโภค 

5.2.2 ความตอ้งการนํ้าเพื่อการเกษตรและการชลประทาน 

5.2.3 ความตอ้งการนํ้าอ่ืนๆ 

5.3 ศกัยภาพของแหล่งนํ้าตน้ทุน 

5.3.1 นํ้าท่า 

5.3.2 นํ้าบาดาล 

5.4 แนวทางและภาพรวมการพฒันา 

5.4.1 โครงการจดัหานํ้าในระยะต่างๆ 

5.4.1.1 โครงการในระยะสั้น 

5.4.1.2 โครงการในระยะกลาง 

5.4.1.3 โครงการในระยะยาว 

5.5 ความเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกบันํ้าเพื่อการอุปโภค/บริโภค 

บทที ่6 แผนแม่บทการพฒันาแหล่งนํา้ในลุ่มนํา้ 

6.1 กระบวนการจดัทาํแผนแม่บท 

6.2 โครงการต่างๆท่ีไดศึ้กษา 

 6.2.1 โครงการบรรเทาอุทกภยัและการระบายนํ้า 

6.2.2.1 โครงการพฒันาจดัหานํ้า 

6.3 การจดัอนัดบัความสาํคญัของโครงการ 

6.3.1 ปัจจยัท่ีตอ้งพิจารณา 

6.3.2 ค่าคาดการณ์คะแนนรวมของโครงการ 

6.3.3 โครงการท่ีผา่นการคดัเลือก 

6.4 แผนแม่บทของลุ่มนํ้าฯ 

6.4.1 โครงการท่ีอยูใ่นแผนแม่บท 

6.4.2 การจดัทาํแผน 

6.4.3 การคดัเลือกโครงการเพื่อจดัทาํรายงานความเหมาะสม 

6.5 แผนแม่บทฯกบัแผนพฒันาดา้นอ่ืนๆ 
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6.6 การบริหารโครงการและลุ่มนํ้าฯ 

6.6.1 กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.6.2 องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการลุ่มนํ้า 

6.6.2.1 หน่วยงานราชการต่างๆ 

บทที ่7 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

7.1 ความสาํเร็จของแผนแม่บทฯ 

7.2 ขอ้เสนอแนะเพื่อการนาํแผนไปสู่การปฏิบติั 

ภาคผนวก  ก1 จดหมายของท่านบญัญตั ิ  จันทร์เสนะ 

ภาคผนวก  ก2 การมส่ีวนร่วมของประชาชน 

ภาคผนวก  ก3 แผนการประชาสัมพนัธ์ 

ภาคผนวก  ข อุตุนิยมวทิยาและอุทกวิทยา 

ภาคผนวก  ค1 คุณภาพนํา้ผวิดิน 

ภาคผนวก  ค2 กลุ่มดินในพืน้ที่โครงการ 

ภาคผนวก  ค3 ธรณวีทิยาและแผ่นดนิไหว 

ภาคผนวก  ค4 นิเวศวทิยาทางนํา้และการประมง 

ภาคผนวก  ค5 นิเวศวทิยาทางบก 

ภาคผนวก  ค6 การใช้ประโยชน์ทีด่ิน 

ภาคผนวก  ค7 การศึกษาด้านการเกษตร 

ภาคผนวก  ค8 แนวทางการบริหารเพือ่การแก้ไขปัญหาจากเกษตรนากุ้ง 

ภาคผนวก  ง1 แผนพฒันาด้านการเกษตร 

ภาคผนวก  ง2 แผนพฒันาด้านเศรษฐกจิ 

ภาคผนวก  ง3 แผนพฒันาด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม 

ภาคผนวก  จ1 การวเิคราะห์นํา้ท่วมด้วยแบบจําลองคณติศาสตร์ 

ภาคผนวก  จ2 การจัดทาํระบบเตือนภัยนํา้ท่วม 

ภาคผนวก  ฉ1 การจัดสรรนํา้ในลุ่มนํา้ 

ภาคผนวก  ฉ2 รายช่ือหมู่บ้านในและนอกเขตชลประทานกบัศักยภาพการใช้นํา้บาดาล 

ภาคผนวก  ฉ3 รายละเอยีดโครงการจัดหานํา้ 

ภาคผนวก  ฉ4 การศึกษาด้านการรุกตัวของนํา้เค็ม 

ภาคผนวก  ช1 การจัดอนัดับความสําคัญของโครงการ 

ภาคผนวก  ช2 การวเิคราะห์ด้านเศรษฐกจิ 

ภาคผนวก  ช3 – ช9 รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน  คะแนนและค่าคาดการณ์  คะแนนรวมของโครงการแผนแม่บท 
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สารบัญตาราง 
 

ตารางที ่ หน้า

   

2.1 – 1 พื้นท่ีและประชากรของลุ่มนํ้ าเทพา - นาทว ี จาํแนกตามเขตปกครอง 

2.1 – 2 การใชป้ระโยชน์ท่ีดินบริเวณลุ่มนํ้าคลองนาทว ี คลองเทพา  และคลองท่าเรือ 

2.3 – 1 สภาพปัญหา  สาเหตุ  และความตอ้งการแกไ้ขปัญหาของประชาชนท่ีไดจ้าก 

 การประชุมประชาคม 

2.3 – 2 ปัญหาและความตอ้งการการพฒันาดา้นการเกษตรตามแผนของทางราชการ 

2.3 – 3 สภาพปัญหาดา้นเศรษฐกิจ  สาเหตุ  และความตอ้งการการพฒันาท่ีไดจ้ากการ 

 ประชุมประชาคม 

2.3 – 4 ปัญหาและความตอ้งการการพฒันาดา้นเศรษฐกิจตามแผนของทางราชการ 

2.3 – 5 ปัญหาดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  สาเหตุ  และความตอ้งการการพฒันาท่ีไดรั้บ 

 จากการประชุมประชาคม 

2.4 – 1 จาํนวนและพื้นท่ีของโครงการชลประทานประเภทต่างๆในลุ่มนํ้าเทพา - นาทว ี

2.4 – 2 โครงการสูบนํ้าดว้ยไฟฟ้าของกรมพฒันาและส่งเสริมพลงังาน  จงัหวดัสงขลา 

 และจงัหวดัปัตตานี 

2.4 – 3 ความตอ้งการนํ้าเพื่อการเพาะปลูกในลุ่มนํ้าเทพา - นาทว ี

2.4 – 4 ปริมาณนํ้าท่ีตอ้งการเพื่อการรักษาสภาพลาํนํ้าในแต่ละลุ่มนํ้า 

3.3 – 1 วตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์และเป้าหมายเชิงรูปธรรมของแผนพฒันาดา้นการเกษตร 

3.3 – 2 พื้นท่ีเป้าหมายเพื่อการพฒันากาํลงัการผลิตตามความเหมาะสมของดินและระดบั 

 การพฒันาแหล่งนํ้า 

3.3 – 3 ลกัษณะและพื้นท่ีของเขตเศรษฐกิจต่างๆในพื้นท่ีลุ่มนํ้า 

3.3 – 4 กิจกรรมการพฒันาในเขตเศรษฐกิจต่างๆและความสัมพนัธ์กบัการพฒันาดา้นอ่ืนๆ 

3.4 – 1 เป้าหมายเชิงรูปธรรมของงานพฒันาแหล่งนํ้าในระยะต่างๆ 

3.5 – 1 แผนงานรวมสาํหรับพื้นท่ีโครงการชลประทานขนาดเล็กและพื้นท่ีนอกเขตชลประทาน 

 (พื้นท่ีโดยรวมมากกวา่  1.5  ลา้นไร่  ส่วนใหญ่เป็นเขตเร่งรัดพฒันาเกษตรกรรม) 

3.5 – 2 แผนงานรวมสาํหรับพื้นทีป่ลูกพืชเกษตรเชิงอนุรักษ ์(พื้นท่ีโดยรวมประมาณ 

 270,000 - 275,000  ไร่) 

3.5 – 3 แผนงานรวมสาํหรับพื้นท่ีโครงการชลประทานปลกัปลิง (พื้นท่ีประมาณ  23,000  ไร่) 

3.5 – 4 แผนงานรวมสาํหรับพื้นท่ีโครงการชลประทานจะนะ (พื้นท่ีประมาณ  15,000  ไร่) 

3.5 – 5 แผนงานรวมสาํหรับพื้นท่ีชลประทานเทพา - ท่าเรือ (พื้นท่ีประมาณ  44,000  ไร่) 

3.5 – 6 แผนงานรวมสาํหรับพื้นท่ีเพาะเล้ียงชายฝ่ัง (พื้นท่ีรวมประมาณ  2,000  ไร่) 

 



กระบวนงานศึกษาโครงการพฒันาแหล่งนํ้ า 

 

คู่มือวธีิการปฏิบติังานกระบวนการพฒันาแหล่งนํ้ า 
 

1-23 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที ่ หน้า 

 

4.1 – 2 แสดงพื้นท่ีเกษตรและเขตชุมชนในลุ่มนํ้าท่ีเส่ียงภยันํ้าท่วมในระดบัต่างๆ 

4.3 – 1 ลกัษณะโครงการเพื่อบรรเทาอุทกภยัตามความตอ้งการของประชาชน 

4.3 – 2 พื้นท่ีนํ้าท่วมท่ีคาดวา่จะลดลงตามแผนระยะสั้น 

5.2 – 1 ความตอ้งการนํ้าเพื่ออุปโภคบริโภคในอนาคต 

5.2 – 2 พื้นท่ีชลประทานปัจจุบนัในแต่ละลุ่มนํ้ายอ่ย 

5.2 – 3 ปริมาณนํ้าท่ีตอ้งการในเขตพื้นท่ีชลประทานท่ีมีอยูใ่นแต่ละลุ่มนํ้ายอ่ย 

  และในระยะต่างๆ 

5.2 – 4 ปริมาณนํ้าท่ีตอ้งใชเ้พื่อการรักษาสภาพลาํนํ้า 

5.2 – 5 สรุปความตอ้งการนํ้าท่ีตอ้งบริหารจดัการในระยะต่างๆ 

5.3 – 1 ปริมาณนํ้าท่าในพื้นท่ีลุ่มนํ้าเทพา - นาทวี 

5.4 – 1 โครงการพฒันาแหล่งนํ้า  ในแผนพฒันา  5  ปี ของจงัหวดัสงขลา 

5.4 – 2 ลกัษณะและประโยชน์ของโครงการจดัหานํ้าท่ีศึกษาเพื่อบรรจุแผนระยะสั้น 

5.4 – 3 ลกัษณะและประโยชน์ของโครงการจดัหานํ้าท่ีศึกษาเพื่อบรรจุในแผนระยะกลาง               

5.4 – 4 ลกัษณะและประโยชน์ของโครงการจดัหานํ้าท่ีศึกษาเพื่อบรรจุในแผนระยะยาว 

5.4 – 5 ตารางแสดงผลการศึกษาและวเิคราะห์แบบจาํลอง  HEC - 5 

5.5 – 1 จาํนวนหมู่บา้นท่ีมีศกัยภาพในการนาํนํ้ามาใชเ้พื่ออุปโภคบริโภค 

 (แบ่งตามประเภทแหล่งนํ้า) 

6.1 – 1 ขั้นตอนและประเด็นท่ีตอ้งศึกษาในการจดัทาํแผนแม่บทฯ 

6.3 – 1 โครงการจดัหานํ้าท่ีศึกษาสาํหรับลุ่มนํ้าคลองนาทว ี

6.3 – 2 โครงการจดัหานํ้าศึกษาสาํหรับลุ่มนํ้าคลองเทพา 

6.3 – 3 โครงการจดัหานํ้าท่ีศึกษาสาํหรับลุ่มนํ้าคลองท่าเรือ 

6.3 – 4 เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

6.3 – 5 โครงการพฒันาตามแผนแม่บทเพื่อการพฒันาแหล่งนํ้าในลุ่มนํ้าเทพา - นาทว ี

 และผลประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

6.4 – 1 ค่าก่อสร้างโครงการพฒันาแหล่งนํ้าตามแผนแม่บทลุ่มนํ้าเทพา - นาทว ี

6.4 – 2 ค่าก่อสร้างโครงการพฒันาแหล่งนํ้าตามแผนแม่บทลุ่มนํ้าเทพา - นาทว ี

6.4 – 3 งบประมาณการก่อสร้างเป็นรายโครงการและรายปี   

 โครงการแผนแม่บทเพื่อการพฒันาแหล่งนํ้าตามแผนแม่บทลุ่มนํ้าเทพา - นาทว ี
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สารบัญรูป 

 

รูปที่           หน้า 

 

1.5 – 1 แสดงท่ีตั้งของลุ่มนํ้าเทพา - นาทว ี และขอบเขตพื้นท่ีลุ่มนํ้าในระดบั 

 อาํเภอและตาํบล 

2.1 – 1 แสดงพื้นท่ีเกษตรกรรมทั้ง  3  ส่วนในเขตลุ่มนํ้าเทพา - นาทว ี

2.4 – 1 แผนท่ีแสดงตาํแหน่งโครงการชลประทานขนาดเลก็ 

3.1 – 1 กระบวนการท่ีใชใ้นการจดัทาํแผน  3  แผน 

3.3 – 1 ความเหมาะสมของดินสาํหรับปลูกพืชเศรษฐกิจสาํคญัในเขตพื้นท่ี 

 ลุ่มนํ้าเทพา - นาทว ี

3.3 – 2 แสดงความสัมพนัธ์ของงานพฒันาลุ่มนํ้ากบัสถาบนัเกษตรกร 

3.3 – 3 แสดงเขตเศรษฐกิจและพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพชลประทานในพื้นท่ีลุ่มนํ้า 

  เทพา - นาทว ี

3.3 – 4 แสดงพื้นท่ีท่ีมีปัญหาและมีศกัยภาพในการฟ้ืนฟูเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

3.3 – 5 แสดงพื้นท่ีป่าตน้ไมล้าํธารและป่าเส่ือมโทรมท่ีควรฟ้ืนฟู/ปลูกเพิ่มเติม 

  ในระยะต่างๆ 

4.1 – 1 ขอบเขตของพื้นท่ีนํ้าท่วมบริเวณลุ่มนํ้าคลองนาทว ี

4.1 – 2 ระดบันํ้าท่วมในพื้นท่ีลุ่มนํ้าคลองนาทว ี เม่ือปี พ.ศ.2543 

4.1 – 3 ขอบเขตพื้นท่ีนํ้าท่วมจากการสาํรวจในลุ่มนํ้าคลองเทพา 

4.1 – 4 ระบบคลองในลุ่มนํ้าเทพา - นาทว ี

4.1 – 5 ความลาดชนัคลองในลุ่มนํ้าเทพา - นาทวี 

4.1 – 6 พื้นท่ีเส่ียงภยันํ้าท่วม 

4.1 – 7 แสดงตาํแหน่งหมู่บา้นท่ีมีปัญหานํ้าท่วมซ่ึงไดจ้ากการประชุมประชาคม 

4.4 – 1 ขอบเขตพื้นท่ีนํ้าท่วมในลุ่มนํ้ าคลองเทพาตอนล่าง  ตามขอ้มูลจากการ 

 ประชุมประชาคมและการสาํรวจภาคสนาม 

4.4 – 2 ขอบเขตพื้นท่ีนํ้าท่วมในลุ่มนํ้ าคลองเทพาตอนบน (โครงการสะบา้ยอ้ย) 

5.3 – 1 เส้นชั้นปริมาณนํ้าท่าเฉล่ียรายปีต่อหน่วยพื้นท่ีรับนํ้าฝนในลุ่มนํ้าท่ีศึกษา 

 และขา้งเคียง 

5.3 – 2 แหล่งนํ้าบาดาลในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าเทพา - นาทว ี

5.4 – 1 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งโครงการศกัยภาพในระยะสั้น 

5.4 – 2 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งโครงการศกัยภาพในระยะกลางและระยะยาว 
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5.5 – 1 หมู่บา้นท่ีมีศกัยภาพในการนาํนํ้าบาดาลมาใชเ้พื่อการอุปโภคบริโภค 

6.4 – 1 แผนดาํเนินงานโครงการแผนแม่บทเพื่อการพฒันาแหล่งนํ้าในลุ่มนํ้า 

  เทพา - นาทว ี

6.4 – 2 แสดงแผนงบประมาณประจาํปีสาํหรับการก่อสร้างโครงการในแผนแม่บทฯ 

6.6 – 1 รูปแบบองคก์รท่ีควรมีการจดัตั้งในลุ่มนํ้าฯ 

 

8.  ผลลพัธ์ทีไ่ด้จากการดาํเนินการ 

ผลจากการศึกษาวางแผนพฒันาลุ่มนํ้ า จะไดบ้ญัชีรายช่ือโครงการตลอดจนแผนการดาํเนินงาน

ของทุกโครงการภายในลุ่มนํ้ าท่ีสอดคลอ้งกบัแผนการพฒันาพื้นท่ีลุ่มนํ้ าอยา่งบูรณาการ และนาํไปสู่เป้าหมาย

การพฒันาทางสังคม  เศรษฐกิจ และการเกษตรเดียวกนั ต่อไป 
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การศึกษาโครงการเบือ้งต้น (Reconnaissance  Study : RS) 

1.  วตัถุประสงค์ 

 การศึกษาโครงการเบ้ืองตน้ มีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการตรวจสอบอยา่งรวดเร็วถึงความเป็นไปได้

ทางวิศวกรรมของโครงการ ตรวจสอบแผนที่ชั้นคุณภาพลุ่มนํ้ า  แผนที่ป่าไม ้ ประกาศพื้นที่ลุ่มนํ้ า ฯลฯ 

หากโครงการมีความเป็นไปได้ก็จะกาํหนดขอบเขตการสาํรวจเพื่อเป็นขอ้มูลใช้ในการศึกษาขั้นต่อไป 

2.  ลกัษณะและขอบเขตของงาน 

การศึกษาน้ี  มีวตัถุประสงค์ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเป็นไปได้เบ้ืองตน้ทางวิศวกรรม

ของโครงการที่ได้จากการศึกษาแผนพฒันาลุ่มนํ้ าในขั้น  Desk Study  หากโครงการมีความเป็นไปได้  

จะใชผ้ลจากการศึกษาน้ีในการกาํหนดขอบเขตของการสํารวจดา้นต่างๆ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการศึกษา

แผนพฒันาลุ่มนํ้ าในระดบั Preliminary Study หรือ การศึกษาแผนพฒันาโครงการพฒันาแหล่งนํ้ าในระดบั 

Prefeasibility Study  ต่อไป 

3.  หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

3.1 ประชาชนผูมี้ส่วนได้เสีย  เช่น  เกษตรกร  ผู ้ นําชุมชน  นักธุรกิจ  นักอุตสาหกรรม  

หอการค้า  และองค์กรเอกชนต่างๆ ลักษณะของความร่วมมือ  เป็นการใช้ข้อมูลและ ร่วมหารือกับ

หน่วยงานดงักล่าว 

3.2 หน่วยงานของกรมชลประทาน  ได้แก่  สํานักบริหารโครงการ สํานักชลประทาน  

โครงการชลประทานจงัหวดั เป็นการดาํเนินการศึกษาร่วมกนั 

4.  กฎระเบียบและกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

- 

5.  ขั้นตอนการดําเนินงาน 

5.1 การศึกษาเร่ืองเดิม 

 ในขั้นน้ีควรรวบรวมความเป็นมาทั้งหมดของโครงการ  เพือ่ทาํความเขา้ใจต่อโครงการและ

วิเคราะห์เป้าหมาย    ตลอดจนวตัถุประสงค์ของโครงการให้ช ัดเจน  ขั้นตอนน้ีมีความสําคญัมาก                  

หากเป้าหมายและวตัถุประสงค์ของโครงการไม่ชดัเจน  การศึกษาที่ตอ้งดาํเนินการต่อมาอาจผิดพลาด           

จนทาํให้โครงการไม่ประสบความสาํเร็จ และเป็นการลงทุนที่สูญเปล่าได ้
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 5.2 กาํหนดทีต่ั้งของโครงการ 

 ในขั้นน้ีเป็นการกาํหนดตาํแหน่งที่ตั้งโครงการโดยประมาณ  ตาํแหน่งที่ตั้งโครงการที่แน่นอน

จะกาํหนดภายหลงัในขั้นตอนการออกแบบหัวงาน   แต่ในขั้นน้ีตอ้งกาํหนดตาํแหน่งในเบ้ืองตน้ก่อน        

เพือ่ใช้ในการหาขนาดของพื้นที่รับนํ้าฝนและปริมาณนํ้าท่า  รวมทั้งใช้ในการคาํนวณเบ้ืองตน้ ก่อนที่จะ

ดาํเนินการศึกษาต่อ  จนกระทัง่ถึงขั้นออกแบบหัวงาน  อีกทั้งเพื่อใชต้รวจสอบเบ้ืองตน้ในเร่ืองผลกระทบ

ต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 5.3 ตรวจสอบคุณสมบัติทัว่ไปของลุ่มนํา้ 

 คุณสมบติัทัว่ไปที่ตรวจสอบ ได้แก่ พิกัดของหัวงาน พื้นที่รับนํ้ าฝน ความยาวลาํนํ้ า  และ 

Drainage Density 

 5.4 ความต้องการใช้นํา้ของโครงการ 

 ความตอ้งการใชน้ํ้าของโครงการ เพือ่การอุปโภค-บริโภคใช ้200 ลิตร/คน/วนั  เพือ่การอุตสาหกรรม

ใช ้ 10  ลม.ม./ไร่/วนั ส่วนความตอ้งการใชน้ํ้าทางดา้นการเกษตรคาํนวณจากค่า ETo และ ค่า Kc 

 5.5 นํา้ต้นทุน 

 (ก)  ในกรณีท่ีใชน้ํ้าฝน ใหค้าํนวณจากสถิตินํ้าฝน 

 (ข)  ในกรณีใช้แหล่งนํ้ านํ้ าใต ้ ดิน  ให้คาํนวณจากค่าความสามารถในการให้นํ้ าของ           

ชั้นนํ้าใตดิ้น (Yield)  

 (ค) ในกรณีท่ีเป็นนํ้าท่าคาํนวณปริมาณนํ้าท่าเฉล่ียรายเดือนโดยวธีิ 

1. อ่านค่า  Specific  Yield  จากแผนท่ี 

2. คาํนวณปริมาณนํ้าท่าเฉล่ียจากค่า  Yield 

3. กระจายนํ้าท่ารายปีเป็นนํ้าท่ารายเดือนโดยมี  3  วธีิคือ 

- กระจายตาม % การกระจายของสถานีวดันํ้าท่ีอยูใ่กลเ้คียง 

- กระจายตามปริมาณฝนโดย  Rational  Formular  Q = CIA 

- กระจายโดยใช ้% การกระจายโดยเฉล่ียของทั้ง  2  วธีิขา้งตน้ 

5.6 กาํหนดประเภทโครงการ 

 การกาํหนดประเภทของโครงการให้พิจารณาจากปริมาณความตอ้งการนํ้ าเทียบกบันํ้ าตน้ทุน

ตลอดทั้งปี หากพบว่ามีนํ้ าตน้ทุนเพียงพอต่อความตอ้งการใช้นํ้ าทั้งในฤดูฝนและฤดูแลง้ ก็ไม่จาํเป็นตอ้ง

สร้างอ่างเก็บนํ้ า ลกัษณะโครงการควรเป็นฝายทดนํ้ า เขื่อนทดนํ้ า หรือสถานีสูบนํ้ า  หากไม่มีปัญหาอะไร 
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ลกัษณะโครงการมกัเป็นโครงการฝายทดนํ้า  แต่หากมีปัญหานํ้าท่วมควรมีลกัษณะโครงการเป็นเข่ือนทดนํ้ า

เพื่อให้สามารถระบายนํ้ าได้มากและเร็วในช่วงฤดูนํ้ าหลาก  หากมีปัญหาเร่ืองระดบันํ้ าอยู่ต ํ่ากว่าพื้นที่

ชลประทานควรเป็นโครงการสถานีสูบนํ้า 

 ในกรณีที่มีการขาดแคลนนํ้าบา้งในบางช่วงและมีนํ้าเหลือใช้ในเวลาอื่น  ควรก่อสร้างเป็น

อ่างเก็บนํ้าเพือ่กกัเก็บนํ้าในช่วงเวลาที่มีนํ้าเหลือใช้เพือ่นาํมาใช้ในช่วงเวลาที่ขาดแคลนนํ้า 

5.7 การกาํหนดตาํแหน่งทีต่ั้งหัวงาน 

- กาํหนดตาํแหน่งที่ตั้งหัวงานลงในแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 ให้เหมาะสมกบัลกัษณะ

ของโครงการ 

- ในกรณีท่ีเป็นฝายทดนํ้า หรือเข่ือนทดนํ้าควรเลือกทาํเลท่ีเป็นลาํนํ้ าตรง หรือเม่ือขุดช่องลดั

แลว้ไดล้าํนํ้ าตรง ตล่ิงสูง แข็งแรง และไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพลาํนํ้ า ลกัษณะทอ้งนํ้ าแข็งแรงสามารถ

รองรับตวัอาคารไดแ้ละมีชั้นทึบนํ้าอยูเ่พื่อใหส้ามารถป้องกนัการร่ัวซึมลอดใตอ้าคารไดง่้าย 

- ในกรณีที่เป็นสถานีสูบนํ้ าควรพิจารณาเลือกตาํแหน่งที่ตั้ง คลา้ยโครงการฝายทดนํ้ า โดย

เลือกบริเวณลาํนํ้าค่อนขา้งตรง และมกัไม่มีการขดุช่องลดั 

- ในกรณีที่เป็นเขื่อนกักเก็บนํ้ าควรพิจารณาเลือกตาํแหน่งที่มีเนินดินใกล้กนั 2 ฝ่ังลาํนํ้ า 

เพื่อใหเ้ป็นแนวสันทาํนบ ซ่ึงจะช่วยให้ประหยดัค่าก่อสร้างลงได ้สภาพธรณีควรมีความมัน่คงแข็งแรงเพียง

พอที่จะรับนํ้ าหนักตวัอาคารได้และมีสันทึบนํ้ าอยู่ในระดับต้ืน  ควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่เป็นภูเขาหินปูน

เน่ืองจากมีโอกาสเกิดรอยร่ัวไดม้าก 

 5.8 การออกแบบอาคารหัวงาน 

 ในขั้นน้ียงัไม่มีรายละเอียดมากนักเป็นเพียงการกาํหนดตาํแหน่งทีต่ั้ งบนพื้นทีม่าตราส่วน 

1:50,000 และกาํหนดขอบเขตการสํารวจหวังาน ในกรณีที่เป็นอ่างเก็บนํ้ าจะกาํหนดระดบั Dead  Storage 

และระดบัเก็บกกั การกาํหนดระดบั Dead Storage ไดจ้ากการคาํนวณปริมาณตะกอนสะสมในเวลา 50 ปี 

ส่วนการกาํหนดระดบัเก็บกกั ไดจ้ากการศึกษา Reservoir Operation Study 

5.9 ออกแบบระบบส่งนํา้/ระบายนํา้ 

 ในขั้นน้ียงัไม่มีการออกแบบระบบส่งนํ้ าและระบบระบายนํ้ า แต่จะเป็นการตีขอบเขตการ

สํารวจภูมิประเทศบนแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 ให้ครอบคลุมพื้นที่ส่งนํ้ าเพือ่ใช้ในการออกแบบระบบ       

ส่งนํ้า/ระบายนํ้า ซ่ึงจะใชใ้นสาํหรับการศึกษาในขั้นต่อไป 
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 5.10 การศึกษาระบบบรรเทาอุทกภัย 

 เป็นการศึกษาบนแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 ไดแ้ก่ การกาํหนดขอบเขตพื้นที่ปัญหาอุทกภยัที่

จะตอ้งแกไ้ขคาํนวณขนาดของอุทกภยัคือ Flood Peak และเสนอแนะแนวทางในการบรรเทาอุทกภยั อาจมี

การคาํนวณประกอบบ้างเพือ่ให้เห็นถึงขนาดโดยประมาณของอาคาร ซ่ึงเป็นองค์ประกอบของระบบ

บรรเทาอุทกภยัและกาํหนดขอบเขตการสาํรวจเพื่อการศึกษาในขั้นต่อไป 

  มาตรการในการบรรเทาอุทกภยัมี 3 หลกัการใหญ่ๆ คือ การชะลอนํ้ าให้เขา้สู่พื้นที่นํ้ าท่วม

ใหช้า้ลงเช่น การก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าเป็นตน้ การระบายนํ้าออกจากพื้นท่ีใหไ้วข้ึนเช่น ระบบระบายนํ้ า เป็นตน้ 

และการเปลี่ยนทิศทางการไหลเช่น ขุดคลองออ้มเมือง เป็นตน้ นอกจากน้ีการบริหารจดัการอาคารเหล่าน้ี 

ใหไ้ดป้ระสิทธิภาพสูงก็มีความสาํคญัมาก และควรมีการวางแผนปฏิบติัการในกรณีต่างๆ ไวล่้วงหนา้ 

5.11 การกาํหนดขอบเขตการสํารวจ 

การกาํหนดขอบเขตการสํารวจจะทาํบนแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 โดยการตีกรอบให้

ครอบคลุมพื้นที่ หัวงาน พื้นที่อ่างเก็บนํ้ า และพื้นที่นาทา้ยอ่าง อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากแผนที่มาตราส่วน 

1:50,000 อาจมีความคลาดเคลื่อนไปไดม้าก ทาํให้การกาํหนดขอบเขตดงักล่าว อาจไม่ครอบคลุมพื้นที่ที่

ตอ้งการทั้งหมด จึงควรกาํหนดกาํกบัลงไปดว้ยวา่ให้ทาํการสํารวจให้ครอบคลุมถึงระดบัเท่าใด โดยเทียบ

กบัแผนท่ีมาตราส่วน 1:50,000   

สามารถดูรายละเอยีดเพิม่เติมได้จากเอกสาร ดังนี ้

1. มาตรฐานการศึกษา เพื่อวางแผนพัฒนาลุ่มนํ้า และโครงการพัฒนาแหล่งนํ้า (ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 

1) ,กลุ่มมาตรฐานวางโครงการ สาํนกับริหารโครงการ กรมชลประทาน ,พฤษภาคม พ.ศ. 2550  

2. คู่มือการจัดทํารายงานการวางแผนพัฒนาลุ่มนํ้าและโครงการพัฒนาแหล่งนํ้า , กรมชลประทาน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , กนัยายน พ.ศ.2537 
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ภาพที่  1.3    ขั้นตอนการศึกษาโครงการเบือ้งต้น

เหมาะสม 

ไม่เหมาะสม 

ความเหมาะสม 

กาํหนดขอบเขตการสาํรวจ 

จดัทาํรายงาน 

  เปรียบเทียบปริมาณนํ้าท่า  
กบัความตอ้งการใชน้ํ้า 

ลดกิจกรรมการใชน้ํ้า 

         ลกัษณะโครงการเป็นอ่างเก็บนํ้า 
         - การกาํหนดระดบั Dead storage 
         - กาํหนดระดบัเก็บกกั 
         - กาํหนดระดบันํ้านองสูงสุด 
         - กาํหนดระดบัสนัเข่ือน 
         - กาํหนดขอบเขตพ้ืนท่ีชลประทาน 

        ลกัษณะโครงการเป็นฝาย 
        หรือ ปตร. หรือสถานีสูบนํ้า 
       - กาํหนดระดบัสนัฝาย 
       - กาํหนดระดบัเก็บกกั 
       - กาํหนดระดบันํ้านองสูงสุด 
       - กาํหนดขอบเขตพ้ืนท่ีชลประทาน 

เร่ิมโครงการ 

ศึกษาเร่ืองเดิม 

           -การคาํนวณท่ีตั้งหวังาน 
-คาํนวณปริมาณนํ้ าท่า 

           -การคาํนวณความตอ้งการใชน้ํ้า 

มีนํ้าเพียงพอ นํ้าไม่เพียงพอ 

ขาดนํ้าบางเดือนแต่ โดยรวมทั้งปีแลว้เพียงพอ 
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6.  หลกัเกณฑ์/ความรู้ทีนํ่ามาใช้ในการดําเนินการ 

ตารางที ่ 1.2   วธีิการศึกษาโครงการเบือ้งต้น 

หัวข้อศึกษา 
รายงานเบือ้งต้น 

ระดับการศึกษา วธีิการศึกษา 

1. การศึกษาเร่ืองเดิม 

 

2. กาํหนดท่ีตั้งโครงการ 

 

 

3. ความตอ้งการใชน้ํ้า 

4. นํ้าตน้ทุน 

5. การกาํหนดประเภท 

    ของโครงการ 

6. กาํหนดท่ีตั้งหวังาน 

 

 

7. การออกแบบหวังาน 

8.ออกแบบระบบส่งนํ้า/ 

   ระบายนํ้า 

9. การศึกษาระบบบรรเทา 

   อุทกภยั 

 

10. การชดเชยทรัพยสิ์น 

      และการอพยพตั้งถ่ินฐาน 

11.ประมาณราคาค่าก่อสร้าง 

12. การวางแผนงานก่อสร้าง 

13. ผลประโยชนโ์ครงการ 

14. ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

 

15. การวิเคราะห์โครงการ 

16. เศรษฐกิจ - สงัคม     

 

ศึกษาโดยละเอียดและชดัเจนท่ีสุด 

 

บนแผนท่ีมาตราส่วน  1:50,000 

แผนท่ีป่าไม ้,แผนท่ีชั้นคุณภาพลุ่มนํ้า

,แผนท่ีพ้ืนท่ีชุ่มนํ้า ฯลฯ 

เฉล่ียรายเดือนตามแผนบูรณาการ 

เฉล่ียรายเดือน 

ตามระดบัของการศึกษาความตอ้งการ

ใชน้ํ้าและนํ้าตน้ทุน 

บนแผนท่ีมาตราส่วน 1: 50,000 

แผนท่ีป่าไม,้แผนท่ีชั้นคุณภาพลุ่มนํ้า

,แผนท่ีพ้ืนท่ีชุ่มนํ้า ฯลฯ 

ไม่มีการศึกษา 

บนแผนท่ีมาตราส่วน  1:50,000 

 

บนแผนท่ีมาตราส่วน  1:50,000 

 

 

ไม่มีการศึกษา 

 

ไม่มีการศึกษา 

ไม่มีการศึกษา 

ไม่มีการศึกษา 

แผนท่ีคุณภาพลุ่มนํ้า,ป่าสงวนและ

พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า 

ไม่มีการศึกษา 

ขอ้มลูทุติยภมูิ 

รวบรวมขอ้มลูและวิเคราะห์ปัญหาและ

เป้าหมายของโครงการ 

กาํหนดท่ีตั้งของโครงการโดยประมาณ  

ใหส้ามารถใชน้ํ้าไดโ้ดยสะดวก 

 

ค่ามาตรฐานท่ีกาํหนดโดย กม.บก. 

Yield  Map  และ  Distribution  Pattern 

ถา้มีนํ้าเพียงพอตลอดปีเป็นฝาย 

ถา้ขาดนํ้าในฤดูแลง้เป็นอ่างเก็บนํ้า 

ตามลกัษณะท่ีเหมาะสมของหวังานแต่

ละประเภท 

 

กาํหนดขอบเขตเพ่ือการสาํรวจ 

กาํหนดขอบเขตเพ่ือการสาํรวจ 

 

- ขอบเขตพ้ืนท่ีอุทกภยั 

- การวิเคราะห์  Flood 

- แนวทางในการบรรเทาอุทกภยั 

ไม่มีการศึกษา 

 

ไม่มีการศึกษา 

ไม่มีการศึกษา 

ไม่มีการศึกษา 

ตรวจสอบและช้ีประเดน็ปัญหา 

 

ไม่มีการศึกษา 

รวบรวมขอ้มลู 
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7.  ตัวอย่างสารบัญการศึกษาโครงการเบือ้งต้น 

  ตวัอยา่งหวัขอ้การศึกษารายงานเบ้ืองตน้ แบ่งออกเป็น 6 บท และภาคผนวก ดงัน้ี   

1. บทนํา          

1.1 ความเป็นมา        

1.2 เหตุผลและความจาํเป็น       

1.3    วตัถุประสงคข์องรายงาน       

1.4 ท่ีตั้งและวตัถุประสงคข์องโครงการ      

1.5 การดาํเนินงานสาํรวจและศึกษา   

2. ลกัษณะทัว่ไปของพืน้ที่โครงการ       

 2.1 ความเป็นมา ท่ีตั้ง และ สภาพภูมิประเทศ     

 2.2 สภาพภูมิอากาศ        

 2.3 ทรัพยากรธรรมชาติ       

 2.4 การปกครองและประชากร       

 2.5 เศรษฐกิจ สังคม        

2.6 ดา้นการส่ือสาร        

2.7 ดา้นการรักษาความสงบเรียบร้อย      

2.8 เส้นทางคมนาคม        

2.9 หน่วยงานราชการทีต่ั้งอยูใ่นพื้นที ่     

2.10 สภาพปัญหาท่ีสาํคญั       

 3. สภาพแหล่งนํา้และการพฒันาในปัจจุบัน      

 3.1 ระบบลาํนํ้าและการวดัขอ้มูลอุทกวทิยา     

 3.2 แผนพฒันาลุ่มนํ้าและสถานภาพการพฒันาในปัจจุบนั   

 3.3 สภาพอุทกวทิยาทัว่ไป       

 3.4 การใชน้ํ้าและความตอ้งการนํ้ าโดยทัว่ไป     

 4. การพจิารณาลกัษณะโครงการเบือ้งต้น    

 4.1  ความตอ้งการใชน้ํ้าจากโครงการ      

 4.2  การกาํหนดประเภทของโครงการ      

 4.3  การศึกษาปริมาณนํ้าท่า       



กระบวนงานศึกษาโครงการพฒันาแหล่งนํ้ า 

 

คู่มือวธีิการปฏิบติังานกระบวนการพฒันาแหล่งนํ้ า 
 

1-34 

  5. การวเิคราะห์โครงการเบือ้งต้น       

 5.1  ผลประโยชน์ของโครงการ       

 5.2  ผลกระทบของโครงการ       

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ        

 6.1 สรุปผลการศึกษาเบ้ืองตน้โครงการฯ   

6.2 ขอบเขตงานสาํรวจ  

 

 

ภาคผนวก 

 

8.  ผลลพัธ์ทีไ่ด้จากการดาํเนินการ 

 เป้าหมายของการศึกษารายงานเบ้ืองตน้  คือ  การตรวจสอบเบ้ืองตน้ทางดา้นวิศวกรรมวา่โครงการ 

มีความเป็นไปไดห้รือไม่ หากมีความเป็นไปไดก้็จะกาํหนดขอบเขตของการสํารวจ  เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการ 

ศึกษาขั้นต่อไป  ดงันั้นการกาํหนดขอบเขตของการสาํรวจจึงนบัเป็นส่ิงท่ีสาํคญัสาํหรับการศึกษาน้ี 
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1.3 งานว่าจ้างทีป่รึกษา  ด้านการศึกษาความเหมาะสม   

และหรือ ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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งานว่าจ้างทีป่รึกษา ด้านการศึกษาความเหมาะสม   

และหรือ ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

1.  วตัถุประสงค์  

    เพือ่ให้การดาํเนินการจา้งที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสม และ/หรือ ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม

เป็นไปตามระเบียบของสํานกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  มีขั้นตอนการ

ดาํเนินงานท่ีชดัเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกนั 

2.  ลกัษณะและขอบเขตของงาน  

 หลกัเกณฑ์ในการจา้งที่ปรึกษาท่ีเป็นนิติบุคคลโดยวิธีตกลงและวิธีคดัเลือก  และขั้นตอนหรือ

กระบวนการในการดาํเนินการจา้งท่ีปรึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาไดจ้าก คู่มือข้ันตอนการจ้างที่ปรึกษา

ด้านการศึกษาความเหมาะสม  และหรือ ผลกระทบส่ิงแวดล้อม , กลุ่มมาตรฐานวางโครงการ สํานกับริหาร

โครงการ  กรมชลประทาน ,กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2550 

3.  หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

  -  สาํนกับริหารโครงการ 

  -   กองพสัดุ 

4.  กฎระเบียบและกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

    ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 

5.  ขั้นตอนในการดําเนินงาน 

  5.1 หลกัเกณฑ์ในการจ้างทีป่รึกษา 

  5.1.1  รูปแบบในการศึกษา 

 การศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของโครงการพฒันาแหล่งนํ้ า  สามารถ

ดาํเนินการไดใ้นหลายรูปแบบ เช่น  การศึกษาโดยดาํเนินการเอง หรือการศึกษาโดยการจา้งที่ปรึกษาท่ีเป็น

นิติบุคคล  ส่วนวิธีการในการจา้งที่ปรึกษาสามารถใช้วิธีคดัเลือกหรือวิธีตกลงก็ได้  การตดัสินใจเลือก

ดาํเนินการวิธีใดข้ึนกับความเหมาะสมของงาน  โดยให้พิจารณาว่าการศึกษาดังกล่าวอยู่ในวิสัยที่จะ

ดาํเนินการเองไดห้รือไม่  หากไม่สามารถดาํเนินการเองได ้ จึงจะดาํเนินการโดยการจา้ง การดาํเนินการโดย

การจา้งน้ี  ผูรั้บผิดชอบดาํเนินการจะตอ้งจดัทาํรายงานเหตุผลและความจาํเป็นที่ตอ้งจา้งที่ปรึกษาเสนอต่อ

ผูมี้อาํนาจ  ตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ.2535  และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม [ขอ้ 78(1)] 
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 5.1.2   การคัดเลอืกประเภทของทีป่รึกษา 

 ท่ีปรึกษามี 2 ประเภท คือ ประเภทรายบุคคลและประเภทนิติบุคคล การตดัสินใจเลือกที่จะใช้

ท่ีปรึกษาประเภทใดข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมกบังานท่ีจะจา้ง 

 การจา้งท่ีปรึกษานิติบุคคล  มีขอ้ควรพิจารณาประกอบ ดงัน้ี 

 - โครงการขนาดใหญ่  หรือโครงการท่ีมีความซบัซอ้น 

 - งานบางชนิดถูกบงัคบัโดยกฎหมาย เช่น  EIA  เป็นตน้ 

 - งานที่ตอ้งมีการดาํเนินการดา้นมวลชนสัมพนัธ์  การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่

  โครงการขนาดใหญ่ 

 - ความสามารถในการประกนัผลงาน และระยะเวลาในการประกนัผลงาน 

 - อ่ืนๆ  

 5.1.3 วธีิการจ้างทีป่รึกษา 

 การจ้างที่ปรึกษาที่เป็นนิติบุคคล  สามารถดาํเนินการได้ 2 วิธี คือ การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธี

คดัเลือกและการจา้งที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ.2535  

และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม [ขอ้ 77] 

 การจา้งท่ีปรึกษาโดยวธีิคดัเลือก ไดแ้ก่ การจา้งที่ปรึกษาโดยวิธีคดัเลือกที่ปรึกษาที่มีคุณสมบติั

เหมาะสมที่จะทาํงานนั้นให้เหลือน้อยราย  และเชิญชวนที่ปรึกษาที่ได้รับการคดัเลือกให้เหลือน้อยราย

ดงักล่าว  ยืน่ขอ้เสนอเขา้รับงานนั้นๆ เพื่อพิจารณาคดัเลือกรายที่ดีที่สุด  ในกรณีที่มีเหตุอนัสมควรและ

หวัหนา้ส่วนราชการเห็นชอบให้เชิญที่ปรึกษาที่มีคุณสมบติัเหมะสมยืน่ขอ้เสนอเขา้รับงาน โดยไม่ตอ้งทาํ

การคดัเลือกให้เหลือนอ้ยรายก่อนก็ได ้ ตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ.2535 และท่ี

แกไ้ขเพิ่มเติม [ขอ้ 85] 

  การจา้งท่ีปรึกษาโดยวธีิตกลงไดแ้ก่ การจา้งทีป่รึกษาที่ผูว้า่จา้งตกลงจา้งรายใดรายหน่ึง ซ่ึงเคย

ทราบหรือเคยเห็นความสามารถและผลงานแล้ว  และเป็นผูท่ี้ให้บริการท่ีเช่ือถือได้  ตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ.2535  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม [ขอ้ 82] 

 ตามระเบียบดงักล่าวขอ้ 83  ไดก้าํหนดให้การจา้งทีป่รึกษาโดยวิธีตกลงให้ดาํเนินการไดใ้น

กรณีใดกรณีหน่ึง ดงัต่อไปน้ี  

(1)  เป็นการจา้งท่ีมีค่างานจา้งไม่เกิน 100,000  บาท  

(2)   เป็นการจา้งเพื่อทาํงานต่อเน่ืองจากงานท่ีไดท้าํอยูแ่ลว้ 

(3)   เป็นการจา้งในกรณีที่ทราบแน่ชัดว่า  ผูเ้ช่ียวชาญในงานที่จะให้บริการตามที่ตอ้งการมี

จาํนวนจาํกัด  ไม่เหมาะสมทีจ่ะดาํเนินการโดยวิธีคดัเลือก  และเป็นการจ้างทีมี่ค่าจา้ง          

ไม่เกิน 2,000,000  บาท 
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(4) เป็นการจ้างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร                             

ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีให้การ  สนบัสนุน           

ใหด้าํเนินการจา้งไดโ้ดยตรง 

(5)  การจา้งที่ตอ้งกระทาํโดยเร่งด่วน  หากล่าชา้อาจเสียหายแก่ราชการและมีความจาํเป็นตอ้ง                             

ดาํเนินการาจา้งโดยวธีิตกลง  ใหก้ระทาํไดโ้ดยหวัหนา้ส่วนราชการจะตอ้งทาํรายงานช้ีแจง

เหตุผลและความจาํเป็นของการจา้งโดยตกลงให ้ กวพ. ทราบภายใน 15 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ี

มีการจา้ง 

  

    เปิดโอกาสใหมี้การแข่งขนักนัของท่ีปรึกษา  เพือ่ใหไ้ดข้อ้เสนอท่ีดีท่ีสุด 

การจา้งโดยวธีิคดัเลือก 

  

    -    สามารถระบุท่ีปรึกษาท่ีมีความเหมาะสมได ้

การจา้งโดยวธีิตกลง 

    -   สามารถดาํเนินการไดร้วดเร็ว 

 

 การจา้งท่ีปรึกษาตอ้งกาํหนดลกัษณะงานวา่เป็นงานซบัซอ้นหรือไม่  ขั้นตอนการจา้งของงานที่

ซบัซอ้นและงานท่ีไม่ซบัซอ้นแตกต่างกนัเลก็นอ้ยในเร่ืองของการพิจารณาขอ้เสนอทางดา้นราคา  หากเป็นงาน

ท่ีซบัซอ้นจะพิจารณาเฉพาะที่ปรึกษาที่เสนอขอ้เสนอทางดา้นเทคนิคที่ดีที่สุด แต่หากเป็นงานที่ไม่ซบัซ้อน

จะพิจารณาขอ้เสนอทางดา้นราคาของที่ปรึกษาทุกรายที่ผา่นเกณฑ์การคดัเลือกทางดา้นเทคนิค แลว้เลือกท่ี

ปรึกษาท่ีเสนอราคาตํ่าสุด 

วธีิจา้งงานท่ีซบัซอ้นและไม่ซบัซอ้น 

 อน่ึง กรมฯ ไดเ้คยทาํหนงัสือหารือสาํนกันายกรัฐมนตรี  กรณีการวา่จา้งท่ีปรึกษาท่ีผา่นเกณฑ์ท่ี

กาํหนดทุกรายแลว้ต่อรองราคาจากรายตํ่าสุดแลว้  และสํานกันายกฯ ไดมี้หนงัสือที่ นร (กวพ) 1305/ร 493 

ลว.19 มิ.ย.43  มีความเห็นวา่การพิจารณาคดัเลือกที่ปรึกษาตามระเบียบสํานกันายกฯ ขอ้ 88 และขอ้ 89  มุ่ง

หมายจะคดัเลือกที่ปรึกษาโดยพิจารณาจากเทคนิคเป็นสําคญัมากกว่าการพิจารณาการพิจารณาดา้นราคา  

ดงันั้นการท่ีกรมฯ เห็นสมควรจะให้คณะกรรมการดาํเนินการจา้งที่ปรึกษาโดยวิธีเลือกดาํเนินการเปิดซอง

ขอ้เสนอดา้นราคาของที่ปรึกษาทั้งหมดที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาขอ้เสนอดา้นเทคนิค  ตามเกณฑ์ที่กรมฯ 

กาํหนดไวแ้ล้วเจรจาต่อรองราคากับรายที่เสนอราคาตํ่าสุด  จึงเป็นการดาํเนินการที่ไม่สอดคล้องกับ

เจตนารมณ์ในการจดัจา้งที่ปรึกษาที่มุ่งเน้นดา้นเทคนิคเป็นสําคญั  หากกรมฯ มีเหตุผลจาํเป็นไม่สามารถ

ดาํเนินการตามระเบียบฯ ดงักล่าว  กรมฯ อาจช้ีแจงเหตุผลและความจาํเป็นเพือ่ขอยกเลิกการดาํเนินการ  ให้

เป็นไปตามระเบียบไดเ้ฉพาะราย 
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ภาพที ่  1.4    รูปแบบในการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการพฒันาแหล่งนํา้ 

 

 

  5.2 กระบวนการในการจ้างทีป่รึกษา 

  5.2.1 การเตรียมการจ้าง 

  หลงัจากท่ีไดจ้ดัโครงการเขา้แผนแลว้  หน่วยงานเจา้ของงานและเจา้หนา้ท่ีพสัดุ  จะประสานงานกนั

ดาํเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ดงัน้ี 

1. 

ก่อนดาํเนินการจา้งที่ปรึกษา  ให้เจา้หน้าที่พสัดุรวบรวมรายละเอียด/จดัทาํรายงานเสนอ

หวัหนา้ส่วนราชการตามรายการดงัต่อไปน้ี  

การทาํใบเบิกขอจา้งและเหตุผลความจาํเป็น 

(1)   เหตุผลและความจาํเป็นท่ีตอ้งจา้งท่ีปรึกษา 

(2)    ขอบเขตรายละเอียดของงานท่ีจะจา้ง (TOR) 

(3)    คุณสมบติัของท่ีปรึกษาท่ีจะจา้ง 

(4)   วงเงินค่าจา้งท่ีปรึกษาโดยประมาณ 

(5)   กาํหนดระยะเวลาแลว้เสร็จของงาน 

(6)   วธีิจา้งท่ีปรึกษาและเหตุผลท่ีตอ้งจา้งท่ีปรึกษาโดยวธีินั้น 

โดยหน่วยงานเจา้ของงานเป็นผูจ้ดัเตรียมรายละเอียดทางดา้นเทคนิค  และเจา้หน้าที่พสัดุ

เป็นผูร้วบรวมรายละเอียด  สรุปเสนอผูบ้งัคบับญัชา  เพือ่เสนอกรมฯ  หรือผูไ้ดรั้บมอบอาํนาจต่อไป 

จดัโครงการเขา้แผน 

งานศึกษาเอง งานจา้งท่ีปรึกษา 

นิติบุคคล 

คดัเลือก ตกลง 
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2. 

  หน่วยงานเจา้ของงานเป็นผูจ้ดัเตรียมเอกสารประกอบการจา้ง  โดยทัว่ไปเอกสาร

ประกอบการจา้ง จะประกอบด้วย 6 บท คือ 

การจดัทาํเอกสารประกอบการจา้ง (TOR) 

  2.1  เอกสารประกอบการจา้งที่ปรึกษา 

  2.2  ตวัอยา่งสัญญาจา้ง 

  2.3  เง่ือนไขและขอบเขตการศึกษา 

  2.4  รายละเอียดการควบคุมงานสาํรวจและการออกแบบรายละเอียด 

  2.5  บทนิยาม 

  2.6  แบบบญัชีเอกสาร 

 สําหรับในขั้ นตอนน้ียงัไม่จ ําเป็นต้องจัดทําเอกสารประกอบการจ้างครบทั้ ง 6 บท             

แต่ในส่วนของบทที่ 3  เงื่อนไขและขอบเขตในการศึกษา  ซ่ึงแสดงปริมาณงานที่จะว่าจา้งควรจะตอ้งมี

ความสมบูรณ์ครบถว้น 

3. 

เพื่อให้ได้รายชื่อของที่ปรึกษาที่มีคุณสมบติัเหมาะสมมากรายมากที่สุด  (Long List)  

หน่วยงานเจา้ของ หรือเจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจะตอ้งจดัทาํหนงัสือขอรายช่ือที่ปรึกษาจากศูนยข์อ้มูลที่

ปรึกษาสาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ  กระทรวงการคลงั  ตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ 

พ.ศ.2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม [ขอ้ 85 (2) วรรค 1] 

การขอบญัชีรายช่ือท่ีปรึกษา 

ในกรณีที่เป็นการจา้งที่ปรึกษาเพือ่ศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อม  จะตอ้งขอบญัชีรายช่ือ          

ท่ีปรึกษาจากสาํนกังานนโยบาย  และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มดว้ย  เน่ืองจากที่ปรึกษาท่ีจะ

สามารถดาํเนินการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้มได ้ นอกจากน้ีจะตอ้งข้ึนทะเบียนกบัสํานกังานบริหารหน้ี

สาธารณะ  กระทรวงการคลงั  และ สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ดว้ย 

4. 

การแต่งตั้งรายชื่อคณะกรรมการดาํเนินการจา้งที่ปรึกษาเพือ่เสนอกรมฯ  อนุมติั  ตาม

ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ.2535  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม [ขอ้ 79] คณะกรรมการดงักล่าว

จะตอ้งประกอบด้วย   ประธานกรรมการ 1 คน  และกรรมการอย่างน้อย 4 คน  โดยปกติให้แต่งตั้ งจาก

ขา้ราชการในสังกดัตั้งแต่ระดบั 6  หรือเทียบเท่าข้ึนไปอยา่งนอ้ย 2 คน  ในกรณีจาํเป็นหรือเพื่อประโยชน์แก่

ทางราชการ  ใหแ้ต่งตั้งผูแ้ทนจากส่วนราชการอ่ืนหรือบุคคล     ทีไ่ม่ใช่ขา้ราชการซ่ึงเป็นผูช้าํนาญการ  หรือ

ผูท้รงคุณวุฒิในงานที่จะจา้งที่ปรึกษาเป็นกรรมการดว้ย  และในกรณีจา้งที่ปรึกษาดาํเนินการดว้ยเงินกูใ้ห้มี

ผูแ้ทนจากสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงัดว้ย 1 คน 

การแต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินการจา้งท่ีปรึกษา 
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5. 

การแต่งตั้งรายช่ือคณะกรรมการชุดน้ีมิไดก้าํหนดไวใ้นระเบียบสํานกันายกฯ  แต่เป็นการ

แต่งตั้ งภายในกรมฯ  เพือ่กํากับดูแลผลการศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขขอบเขตของงานตามสัญญา  

นอกจากน้ีอาจเสนอแต่งตั้งผูช่้วยเลขานุการ  เพื่อทาํหนา้ท่ีช่วยเหลือคณะกรรมการไดด้ว้ย 

การแต่งตั้งคณะกรรมการกาํกบัดูแลท่ีปรึกษาดา้นวชิาการ 

6. 

เมื่อไดจ้ดัเตรียมเอกสารต่างๆ  ครบแลว้  เจา้หนา้ที่พสัดุทาํบนัทึกเสนอผูบ้งัคบับญัชาเพื่อ

เสนอใหก้รมฯ  อนุมติัต่อไป 

เสนอกรมฯ  อนุมติัการจา้งท่ีปรึกษา 

  5.2.2 การคัดเลอืกทีป่รึกษา 

   1. 

เมื่อได้รับการอนุมติัให้ดาํเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาแล้ว  ในขั้นตอนต่อไปเป็นการส่ง

หนังสือกรมฯ  เชิญชวนที่ปรึกษาตามบญัชีรายชื่อให้เขา้ร่วมดาํเนินโครงการ  โดยในหนังสือเชิญชวน                

มีสาระสาํคญั  ดงัน้ี 

การเชิญท่ีปรึกษา 

-   ช่ือโครงการและขอบเขตท่ีตั้ง 

-   สรุปลกัษณะงานท่ีตอ้งการจะจา้ง 

-   กาํหนดใหท่ี้ปรึกษาส่งขอ้มูล 

#  จาํนวนบุคลากรหลกัท่ีทาํงานเตม็เวลา 

#  จาํนวนบุคลากรหลกัท่ีทาํงานเตม็เวลาในสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน 

#  ประสบการณ์การทาํงานของท่ีปรึกษา  ยอ้นหลงั 5 ปี 

#  งานท่ีอยูร่ะหวา่งดาํเนินการ 

#  ขอ้มูลอ่ืนๆ  ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

-   หลกัเกณฑก์ารคดัเลือก (ไม่แจง้คะแนนในแต่ละส่วนท่ีจะพจิารณา โดยคณะกรรมการ

ดาํเนินการจา้งฯ  อาจประชุมเพื่อพิจารณาหวัขอ้ท่ีสาํคญัในการใหค้ะแนน) 

-   จาํนวนเอกสารท่ีใหท่ี้ปรึกษายืน่เสนอ  จาํนวนเป็น ชุด 

-   เวลา และ สถานท่ีท่ีใหท่ี้ปรึกษายืน่เสนอเอกสาร  โดยประมาณ  15 วนั  นบัจากท่ีกรมฯ  

ส่งหนงัสือเชิญ 

-   ชื ่อและเบอร์โทรศัพท์ของบุคคลที ่ที ่ปรึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดได ้                       

หากมีขอ้สงสัยซ่ึงมกัจะเป็นกรรมการและเลขานุการฯ 

โดยผูล้งนามในหนงัสือเชิญชวน  คือผูท่ี้ไดรั้บมอบอาํนาจแทนกรมฯ 
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  2. 

  คณะกรรมการดาํเนินการจา้งฯ  จดัประชุมเพือ่พิจารณาเกณฑ์การให้คะแนน  หลงัจากที่

ท่ีปรึกษาไดย้ืน่เสนอเอกสารแลว้  เม่ือคณะกรรมการดาํเนินการจา้งฯ  แต่ละท่านใชดุ้ลยพินิจในการใหค้ะแนน

ท่ีปรึกษาตามเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ  นาํคะแนนมาจดัลาํดบัท่ีปรึกษาท่ีไดค้ะแนน

จากมากไปหานอ้ย  และจดัประชุมคณะกรรมการดาํเนินการว่าจา้งเพือ่สรุปผลการคดัเลือกที่ปรึกษาอย่าง

มาก 6  ราย  พร้อมจดัทาํบนัทึกการประชุม 

การพิจารณาจดัทาํบญัชีรายช่ือท่ีปรึกษาใหเ้หลือนอ้ยราย (Short List) 

จากนั้นจดัทาํบนัทึกสรุปผลการคดัเลือกเสนอกรมฯ  เพื่อขออนุมติัรายช่ือที่ปรึกษา

ท่ีเหลือนอ้ยราย (Short List) 

  3. 

เมื่อกรมฯ  อนุมติัรายช่ือที่ปรึกษาที่เหลือน้อยราย ( short List)  แล้ว  คณะกรรมการ

ดาํเนินการจา้งฯ จดัเตรียมออกหนังสือเชิญที่ปรึกษาฯ  ให้ยืน่ขอ้เสนอทางเทคนิค และขอ้เสนอดา้นราคา 

โดยแยกเป็น  2 ซอง  รวมทั้งเอกสารนอกซอง  ซ่ึงแสดงคุณสมบติัของที่ปรึกษา  และหนงัสือเชิญน้ีลงนาม

โดยกรมฯ  หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบอาํนาจ 

การพิจารณาคดัเลือกและจดัลาํดบัท่ีปรึกษา 

สาระสําคญัของหนังสือเชิญ 

- ช่ือโครงการ 

- สรุปวตัถุประสงคข์องการศึกษาโครงการ 

-   จาํนวนเอกสารท่ีใหท้ี่ปรึกษายืน่เสนอ (กาํหนดตามจาํนวนคณะกรรมการดาํเนินการจา้งฯ 

อาจเผือ่เกินไวป้ระมาณ 2 ชุด) 

-   กาํหนดวนัเวลาให้ท่ีปรึกษาแจง้ยืน่ขอ้เสนอ  ประมาณ  7 วนั นบัจากวนัทีส่่งเอกสาร

ใหท่ี้ปรึกษา 

-   กาํหนดเวลา  สถานที่ที่ให้ที่ปรึกษายืน่เสนอทางด้านเทคนิค  และขอ้เสนอทางดา้น

ราคาโดยประมาณ  21 วนัทาํการ หรือ 30 วนั นบัจากท่ีกรมฯ  ส่งหนงัสือเชิญชวน 

เอกสารประกอบหนังสือเชิญ  ประกอบดว้ย 

-   เอกสารประกอบการจา้ง (TOR) 

 เมื่อทีป่รึกษายืน่ขอ้เสนอให้คณะกรรมการดาํเนินการวา่จา้งภายในระยะเวลาที่กาํหนด

แล้ว  คณะกรรมการดาํเนินการจ้างฯ  จะดาํเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของที่ปรึกษาผูเ้สนอราคาว่ามี

ผลประโยชน์ร่วมกนัหรือไม่  (ซ่ึงเป็นเอกสารนอกซอง)  ก่อนอนัดบัแรก  และติดประกาศรายช่ือท่ีปรึกษาท่ี

มีคุณสมบติัถูกตอ้งในที่สาธารณะ  นอกจากนั้นคณะกรรมการดาํเนินการจา้งจะจดั ชุดประชุมเพื่อพิจารณา

หลกัเกณฑ์การให้คะแนนขอ้เสนอทางดา้นเทคนิคก่อนการเปิดซองขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค  และเมื่อเปิด

ซองขอ้เสนอทางดา้นเทคนิคแลว้  จะตอ้งไม่มีการแกไ้ขหลกัเกณฑ ์   การใหค้ะแนน 
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  กรรมการแต่ละท่านจะให้คะแนนตามหลกัเกณฑ์การให้คะแนนที่ไดพ้ิจารณาร่วมกนั  

และส่งผลการให้คะแนนให้ฝ่ายเลขานุการ  เพือ่สรุปผลการพิจารณา  คณะกรรมการดาํเนินการจา้งจะจดั

ประชุมเพื่อสรุปผลการให้คะแนนแต่ละราย  โดยใช้เกณฑ์คะแนนผ่านไม่ตํ่ากว่า 70 เปอร์เซ็นต์  และจะ

พจิารณาใหท่ี้ปรึกษาท่ีมีคะแนนสูงท่ีสุด  ไดรั้บการพจิารณาใหเ้ปิดซองขอ้เสนอทางดา้นราคาต่อไป 

  4. 

คณะกรรมการดาํเนินการจา้งฯ  จะดาํเนินการเปิดซองขอ้เสนอทางดา้นราคาของท่ีปรึกษา

รายที่ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิคดีที่สุดเป็นลาํดบัแรก  (ส่วนรายอ่ืนๆ ฝ่ายเลขานุการจะส่งซองเสนอราคาคืน

โดยไม่เปิดซองหลงัจากที่กรมฯ  ไดท้าํสัญญาว่าจา้งกบัรายที่ไดรั้บการคดัเลือกแลว้)  และเชิญที่ปรึกษามา

เจรจาต่อรอง  ทั้งน้ีการเจรจาต่อรองจะพิจารณาราคาตามความเหมาะสมของงานแต่ละรายการและในการ

เจรจาจะเป็นการเจรจาดา้นราคาเท่านั้น  โดยไม่มีการลดเน้ืองานลง  แลว้จึงหายอดรวม  พร้อมทั้งกาํหนด

วธีิการเบิกจ่ายเงิน  

การเจรจาต่อรอง 

 5. 

เมื่อคณะกรรมการดาํเนินการจ้างฯ  ได้ดาํเนินการต่อรองราคาในรายการงานต่างๆ  

ตลอดจนเง่ือนไขทีมี่ร่วมกนักบัที่ปรึกษา  และอยูใ่นวงเงินงบประมาณแลว้  คณะกรรมการดาํเนินการจา้งฯ  

จะทาํบนัทึกรายงานผลการพิจารณาโดยละเอียด  เสนอกรมฯ  หรือผูมี้อาํนาจอนุมติั  อนุมติัรับราคา  

การขออนุมติัรับราคาจา้งท่ีปรึกษา 

  5.2.3 การจัดทาํสัญญาจ้างทีป่รึกษา 

  เม่ือกรมฯ หรือผูมี้อาํนาจอนุมติั  อนุมติัรับราคาแลว้  กองพสัดุและกองแผนงานจะตรวจสอบ

เอกสารการดาํเนินการจา้ง  และเสนอเร่ืองให้สํานกังบประมาณเห็นชอบในราคา  พร้อมอนุมตัิวงเงิน  

ขณะเดียวกนัเจา้หน้าที่พสัดุร่วมกบัฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการดาํเนินการจา้งฯ  จะดาํเนินการร่างและ

ตรวจสอบสัญญาจา้งเพือ่ผูมี้อาํนาจลงนามในสัญญาต่อไป 
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ตารางที ่ 1.3    ข้ันตอนการดําเนินการจ้างทีป่รึกษาด้วยวธีิต่างๆ 

รายการงาน 

นิติบุคคล 

ตกลง 
คดัเลือก 

ซบัซอ้น ไม่ซบัซอ้น 

1. การเตรียมการจา้งท่ีปรึกษา 

   1.1  การทาํใบเบิกขอจา้งและเหตุผลความจาํเป็น         

   1.2  การจดัทาํ TOR 

   1.3  การขอ Long List จากกระทรวงการคลงัและ 

          สาํนกันโยบายและแผน 

   1.4  การแต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนิน 

          การจา้งท่ีปรึกษาดา้นวิชาการ 

   1.5  การแต่งตั้งคณะกรรมการกาํกบัดูแล 

          ท่ีปรึกษาดา้นวชิาการ 

   1.6  การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ 

          งานเพือ่เบิกจ่ายเงิน(มีหรือไม่ก็ได)้ 

   1.7  เสนอกรมฯ อนุมติัขอ้  1.1-1.6 

2. การคดัเลือกท่ีปรึกษา 

    2.1  การเชิญท่ีปรึกษา 

         2.1.1)ส่งหนงัสือกรมฯเชิญท่ีปรึกษาใหส่้งขอ้มูล 

    2.2  การพิจารณาจดัทาํ Short List 

         2.2.1)ประชุมเกณฑก์ารใหค้ะแนน 

         2.2.2)ประชุมคดัเลือกท่ีปรึกษาใหเ้หลือนอ้ยราย 

         2.2.3)สรุปผลการคดัเลือก Short List 

         เสนอกรมฯ เพื่ออนุมติั 

  2.3  การพิจารณาคดัเลือกและจดัลาํดบัท่ีปรึกษา 

         2.3.1)ส่งหนงัสือกรมฯแจง้ท่ีปรึกษา 

         ท่ีไดรั้บการคดัเลือกเพื่อเชิญชวนใหย้ืน่ขอ้ 

         ขอ้เสนอทางเทคนิคและราคา 

         2.3.2)ประชุมคณะกรรมการฯเพื่อตรวจสอบ 

         คุณสมบติัท่ีปรึกษาท่ียืน่ขอ้เสนอดา้นเทคนิค 

         และราคา 
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ตารางที ่ 1.3    ข้ันตอนการดําเนินการจ้างทีป่รึกษาด้วยวธีิต่างๆ 

รายการงาน 

นิติบุคคล 

ตกลง 
คดัเลือก 

ซบัซอ้น ไม่ซบัซอ้น 

         2.3.3)ปิดประกาศในท่ีสาธารณะแสดงรายช่ือ 

         ท่ีปรึกษาท่ีผา่นคุณสมบติั 

         2.3.4)ประชุมกรรมการเพื่อกาํหนดเกณฑใ์นการ 

         ใหค้ะแนนทางดา้นเทคนิค 

          2.3.5)คณะกรรมการฯตรวจสอบและพจิารณา 

          ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค 

          2.3.6)ประชุมคณะกรรมการฯ 

                  -ลงคะแนนตดัสินขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค 

                  -เปิดซองขอ้เสนอดา้นราคา 

2.4 การเจรจาต่อรอง 

         2.4.1)ส่งหนงัสือกรมฯแจง้ท่ีปรึกษาผูไ้ดรั้บการ 

         การคดัเลือกทราบ 

         2.4.2)ประชุมคณะกรรมการฯเพื่อเจรจาต่อรอง 

         ทางดา้นเทคนิคและราคากบัท่ีปรึกษา 

   2.5 การขออนุมติัรับราคาจา้งท่ีปรึกษา 

         2.5.1)สรุปเร่ืองเสนอกรมฯเพื่ออนุมติัการจา้ง 

         พร้อมใหก้รมฯเสนอเร่ืองใหส้าํนกังาน 

         งบประมาณพิจารณาเห็นชอบ 

3. การทาํสัญญาจา้ง 

    3.1 ร่างสัญญาเสนอใหค้ณะกรรมการจา้งตรวจสอบ 

    3.2  เสนอสัญญาวา่จา้งให้กรมฯลงนามร่วมกบั 

        ท่ีปรึกษา 
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/   ตอ้งดาํเนินการ            x  ไม่ตอ้งดาํเนินการ 

หมายเหตุ 

*  หากมีการจา้งวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) ตอ้งขอบญัชีรายช่ือที่ปรึกษาจากสํานกันโยบายและ 

     แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

*1  คดัเลือกท่ีปรึกษาท่ีมีขอ้เสนอทางดา้นเทคนิคท่ีผา่นเกณฑ ์

*2  คดัเลือกท่ีปรึกษาท่ีมีขอ้เสนอทางดา้นเทคนิคผ่านเกณฑ ์และจดัอนัดบัคุณภาพของขอ้เสนอจากดีท่ีสุดไป 

ยงัตํ่าสุด 

*3  เปิดซองเฉพาะรายท่ียืน่ขอ้เสนอท่ีดีท่ีสุดเพื่อเจรจาต่อรอง 

*4  เปิดซองทุกรายท่ีผา่นเกณฑเ์พือ่คดัเลือกท่ีปรึกษาท่ีเสนอราคาตํ่าสุดมาเจรจาต่อรอง 
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กระบวนงานศึกษาโครงการพฒันาแหล่งนํ้ า 

คู่มือวธีิการปฏิบติังานกระบวนการพฒันาแหล่งนํ้ า 1-49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4  งานสํารวจเพือ่ศึกษาวางโครงการ 
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งานสํารวจเพือ่ศึกษาวางโครงการ 

1. การสํารวจภูมปิระเทศ 

  1.1   วตัถุประสงค์ 

เป็นกระบวนการจดัหาขอ้มลูดา้นการสาํรวจแผนท่ีภูมิประเทศเพื่อการวางโครงการ 

 1.2    ลกัษณะและขอบเขตของงาน 

  กระบวนการสาํรวจเป็นงานวิชาการดา้นวศิวกรรมสาํรวจและปฏิบติังานภาคสนาม            

ประกอบดว้ย 

  -  การสาํรวจวางโครงข่ายหมุดหลกัฐาน 

  -   การสาํรวจทาํแผนท่ีทางภาคพื้นดิน 

  -   การสาํรวจทาํแผนท่ีดว้ยภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายดาวเทียมตามมติ ครม. 2546 

 1.3    หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

  หน่วยงานเจา้ของโครงการ ประกอบดว้ย 

  -  สาํนกับริหารโครงการ 

   -  สาํนกัออกแบบวศิวกรรมและสถาปัตยกรรม 

  -  สาํนกัโครงการขนาดใหญ่ 

  -  สาํนกัชลประทาน 

  -  กองกฎหมายและท่ีดิน 

 1.4     กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

  -  มาตรฐานหลกัการสาํรวจและทาํแผนท่ี สาํนกัสาํรวจดา้นวศิวกรรมและธรณีวทิยา  

                          กรมชลประทาน 

 1.5    ข้ันตอนในการดาํเนินงาน/ผู้รับผดิชอบ 

  1.  จดัแผนตามความตอ้งการของโครงการในปีงบประมาณ 

  2.  จดัทาํแผนงานและงบประมาณ ค่าดาํเนินการสาํรวจ 

  3.  จดัหาขอ้มูลสนบัสนุนการดาํเนินการสาํรวจ 

  4.  ตรวจสอบผลการสาํรวจ และจดัทาํแผนท่ี 
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  5.  จดัพิมพแ์ผนท่ีมาตราส่วนต่างๆ ส่งต่อผูใ้ชง้าน 

  6.  ผูรั้บผดิชอบสาํนกัสาํรวจดา้นวศิวกรรมและธรณีวทิยา 

 1.6    หลกัเกณฑ์ความรู้ทีนํ่ามาใช้ดําเนินการ 

  ความรู้ดา้นวศิวกรรมและวชิาชีพต่างๆ ดงัน้ี 

  -   วศิวกรรมสาํรวจ 

  -   วศิวกรรมชลประทาน 

  -   การจดัทาํแผนท่ีภูมิประเทศ 

  -   การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี ่ดา้นคอมพวิเตอร์เพือ่จดัทาํแผนท่ีดิจิตอล 

   

2. การสํารวจธรณวีทิยาและปฐพกีลศาสตร์ 

 2.1 วตัถุประสงค์ 

  เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลทางธรณีวทิยาและปฐพีกลศาสตร์  นาํไปประกอบรายงานทั้งขั้นวางโครงการ 

(Pre-feasibility)  และรายงานความเหมาะสม (Feasibility)   

  2.2    ลกัษณะและขอบเขตของงาน 

  ขั้นรายงานวางโครงการและรายงานความเหมาะสม  เป็นการสํารวจธรณีวิทยาและปฐพีกลศาสตร์ 

เบ้ืองตน้หาขอ้มูลกวา้งๆ ใช้ประกอบการพิจารณาโครงการ  ที่ตั้งเขื่อน  ชนิดและขนาดเขื่อน  เพื่อศึกษา

ความเป็นไปไดข้องโครงการ  เพื่อให้ได้ทางเลือกที่ดีที่สุด โดยจะมีขอบเขตในการสํารวจหาขอ้มูลทาง

ธรณีวทิยาและปฐพีกลศาสตร์ ดงัต่อไปน้ี 

ก. ช่ือหินและชนิดของดิน 

ข. ลาํดบัชั้นหินและธรณีวทิยาโครงสร้าง 

ค. จาํแนกคุณภาพหินฐานราก 

ง. คุณสมบติัดา้นวศิวกรรมของดินและหิน 

จ. สภาพธรณีสัณฐานวทิยาสาํคญั  ท่ีมีผลกระทบต่อเข่ือนและอ่างเก็บนํ้า 

ฉ. แหล่งวสัดุก่อสร้าง 

 2.3    หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

  หน่วยงานเจา้ของโครงการ ประกอบดว้ย 

  -   สาํนกัชลประทาน 

  -   โครงการชลประทานจงัหวดั 
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  -   สาํนกับริหารโครงการ 

  -   สาํนกัออกแบบวศิวกรรมและสถาปัตยกรรม 

  -   สาํนกัโครงการขนาดใหญ่ 

  -   กลุ่มกิจกรรมพิเศษ 

  -   สาํนกัอุทกวทิยาและบริหารนํ้า 

  -  อ่ืนๆ 

  หน่วยงานสนบัสนุน ประกอบดว้ย 

  -   สาํนกัสาํรวจดา้นวศิวกรรมและธรณีวทิยา 

  -   สาํนกัวจิยัและพฒันา 

  -   อ่ืนๆ 

2.4    กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

  -   มาตรฐานการสาํรวจทางวทิยาการธรณีเข่ือนเก็บกกันํ้าและอาคารประกอบ ( พ.ศ.2529) 

  -   แนวทางการจดัทาํและหลกัเกณฑก์ารพิจารณารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

    โครงการพฒันาแหล่งนํ้า  

  -  มาตรฐานหลกัการสาํรวจและทาํแผนท่ี สาํนกัสาํรวจดา้นวศิวกรรมและธรณีวทิยา 

  -   บนัทึกขอ้ตกลงระหวา่งกรมชลประทานกบักรมท่ีดินฯ 

2.5   ข้ันตอนในการดาํเนินงาน/ผู้รับผดิชอบ 

  การสาํรวจ มีขั้นตอนการดาํเนินงานสาํรวจ ดงัน้ี 

  1.  การสาํรวจแผนท่ีโครงการ และแผนท่ีหวังาน 

                     2.  การสํารวจธรณีวิทยาพื้นผิว เป็นการสํารวจธรณีวิทยาทัว่ไป จากรายงานที่มีอยู่เดิมจาก

การศึกษาภาพถ่ายทางอากาศ รวมทั้งการสํารวจเก็บขอ้มูลในสนามโดยศึกษาจากหินโผล่ เพื่อวดัค่าท่ีจาํเป็น

ต่างๆ ทางดา้นธรณีวทิยา 

  3.  การสํารวจธรณีฟิสิกส์ เป็นการสํารวจบนผิวดินแต่ให้ได้ข้อมูลทางธรณีวิทยาและ 

ปฐพีวิทยาใตพ้ื้นผิว โดยอาศยัคุณสมบติัทางกายภาพของชั้นดินและหิน โดยเฉพาะคุณสมบติัดา้นความยึด

หยุน่และคุณสมบติัทางไฟฟ้า 

   4.  การสํารวจธรณีวิทยาและปฐพีกลศาสตร์ใตผ้ิวดิน  เป็นการเก็บขอ้มูลทางธรณีวิทยาและ

ปฐพีกลศาสตร์ใตผ้ิวดินโดยการขุดเจาะสํารวจ  ขุดบ่อสํารวจ  เพือ่นาํขอ้มูลมาศึกษา วิเคราะห์สภาพทาง

ธรณีวทิยาและปฐพีกลศาสตร์ใตผ้วิดิน 
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  5. การทดสอบ เป็นการทดสอบคุณสมบติัด้านต่างๆ ของชั้นดินและหิน ทั้งในสนามและ

หอ้งปฏิบติัการ 

  6. จดัทาํรายงานผลการสํารวจ  เมื่อการสํารวจเสร็จส้ินแลว้  ผลการสํารวจและขอ้มูลต่างๆ 

ตอ้งรวบรวมจดัทาํเป็นรูปเล่มรายงาน ท่ีประกอบดว้ย 

- ลกัษณะภูมิประเทศ  ลกัษณะโครงการ และการคมนาคม 

- แผนท่ีธรณีวทิยา 

- สภาพธรณีวทิยาและปฐพีกลศาสตร์ 

- วธีิการสาํรวจ 

- ผลการเจาะสาํรวจ บ่อสาํรวจ ร่องสาํรวจ และธรณีฟิสิกส์ จะแสดงลงบนรูปตดัตามยาว 

- วสัดุก่อสร้าง 

- การสรุปผล 

- รายช่ือผูรั้บผดิชอบ 

 2.6   หลกัเกณฑ์ความรู้ทีนํ่ามาใช้ดําเนินการ 

  ความรู้ทางดา้นธรณีวทิยาสาขาต่างๆ ดงัน้ี 

- ธรณีวทิยา 

- ธรณีฟิสิกส์ 

- อุทกธรณีวทิยา 

- ธรณีวทิยาส่ิงแวดลอ้มดา้นแผน่ดินไหว 

- วศิวกรรมธรณี 

- วศิวกรรมปฐพีกลศาสตร์ 
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การศึกษาวางโครงการ (Pre-feasibility  Study : PS) 

1.  วตัถุประสงค์ 

รายงานวางโครงการมีวตัถุประสงค ์2 ประการข้ึนอยูก่บัขนาดของโครงการ  

                    -  กรณีท่ีเป็นโครงการขนาดกลาง รายงานฉบบัน้ีจะใชป้ระกอบการตดัสินใจดาํเนินโครงการ 

หากโครงการมีความเหมาะสมก็จะจดัเขา้แผนเพือ่ออกแบบ และก่อสร้าง หรือศึกษาทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

และระบบนิเวศน์ต่อหากมีความจาํเป็น  

-    กรณีที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ รายงานฉบบัน้ีจะเป็นการตรวจสอบถึงความเป็นไปได้

ทางดา้นวิศวกรรมของโครงการโดยละเอียด  รวมทั้งตรวจสอบเบ้ืองตน้ถึงความคุม้ทุนของโครงการ             

หากมีความเหมาะสมก็จะศึกษาโดยละเอียดทุกดา้นในขั้นรายงานความเหมาะสมต่อไป 

2.  ลกัษณะและขอบเขตของงาน 

เป็นการศึกษาวางแผนพฒันาโครงการ โดยมีรายละเอียดในการศึกษาเพิ่มข้ึนจากการศึกษาใน

ระดบั Reconnaissance Study การศึกษาในขั้นตอนน้ีจะเน้นรายละเอียดทางวิศวกรรม และการวิเคราะห์

ความเหมาะสมของโครงการทางด้านเศรษฐศาสตร์ ผลที่ได้จากการศึกษาในขั้นน้ีสามารถนําไปใช้

ดาํเนินการต่อได้ใน 3 ลกัษณะ คือ ลกัษณะท่ี 1 หากเป็นโครงการขนาดกลางสามารถดาํเนินการต่อใน

ขั้นตอนออกแบบรายละเอียด และก่อสร้างไดเ้ลย ลกัษณะที่ 2 หากเป็นโครงการขนาดใหญ่ให้ดาํเนินการ

ศึกษาในระดบั Feasibility Study  แลว้จึงจะดาํเนินการออกแบบรายละเอียด และก่อสร้าง ลกัษณะที่ 3              

ใชเ้ป็นขอ้มูลเพิ่มเติมสาํหรับการศึกษาแผนพฒันาลุ่มนํ้า (Comprehensive Study) 

3.  หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

3.1 ประชาชนผูมี้ส่วนได้เสีย  เช่น  เกษตรกร  ผู ้ นําชุมชน  นักธุรกิจ  นักอุตสาหกรรม  

หอการคา้  และองคก์รเอกชนต่างๆ ลกัษณะของความร่วมมือ เป็นการใชข้อ้มูลและร่วมหารือกบัหน่วยงาน

ดงักล่าว 

3.2 หน่วยงานของกรมชลประทาน  ได้แก่  สํานักบริหารโครงการ  สํานักชลประทาน  

โครงการชลประทานจงัหวดั เป็นการดาํเนินการศึกษาร่วมกนั 

4.  กฎระเบียบและกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

- 
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5.  ขั้นตอนการดําเนินงาน 

 5.1 การทบทวนรายงานการศึกษาเดิม 

 เน่ืองจากการศึกษาในขั้นน้ี มกัเกิดข้ึนหลงัจากที่ได้มีการศึกษาในขั้นก่อนหน้าน้ีมาแล้ว เช่น 

รายงานเบ้ืองตน้ เป็นตน้ ดงันั้นการศึกษาในขั้นน้ีควรมีการทบทวนให้เขา้ใจโดยชดัเจนถึงความเป็นมาของ

โครงการ เป้าหมาย วตัถุประสงคข์องโครงการ รวมทั้งท่ีตั้งของโครงการ และคุณสมบติัโดยทัว่ไปของลุ่มนํ้ า 

ส่วนการศึกษาทางดา้นอ่ืนๆ นอกจากจะตอ้งทบทวนแลว้ยงัจะตอ้งศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียดใหม้ากข้ึน 

 5.2 ความต้องการใช้นํา้ 

 ศึกษาความตอ้งการใชน้ํ้าในระดบัท่ีละเอียดข้ึนจากค่าเฉล่ียรายเดือน เป็นค่าความตอ้งการใชน้ํ้ า

รายเดือน สําหรับความตอ้งการใช้นํ้ าเพือ่การเพาะปลูกสามารถใช้โปรแกรม WASAM หรือวิธีการอ่ืนท่ี

เทียบเท่า 

 5.3 ปริมาณนํา้ต้นทุน 

 ศึกษาปริมาณนํ้ าตน้ทุนในระดบัท่ีละเอียดข้ึนจากค่าเฉล่ียรายเดือน เป็นปริมาณนํ้ าตน้ทุนรายเดือน 

สาํหรับการคาํนวณปริมาณนํ้าท่าสามารถใชโ้ปรแกรม Tank Model หรือ HEC-4 หรือวธีิอ่ืนท่ีเทียบเท่า 

5.4 การกาํหนดประเภทโครงการ 

 ประเภทของโครงการมกัไม่มีการเปลี่ยนแปลงในขั้นน้ี   แต่อย่างไรก็ตามควรมีการทบทวน 

เพื่อความรอบคอบอีกคร้ังหน่ึง 

 5.5  การกาํหนดตาํแหน่งทีต่ั้งของหัวงาน 

 ทบทวนตาํแหน่งท่ีตั้งโดยละเอียดบนแผนท่ีสาํรวจมาตราส่วน 1:2,000 และ 1:10,000  แลว้จึงนาํ

ตาํแหน่งที่แน่นอนไปลงบนแผนทีม่าตราส่วน 1:50,000 ในขั้นน้ีควรตรวจสอบผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

และระบบนิเวศน์ดว้ย 

  5.6  การออกแบบอาคารหัวงาน 

 เป็นการออกแบบบนแผนที่สํารวจมาตราส่วน 1:2,000 ในกรณีที่เป็นฝายจะตอ้งกาํหนดระดบั

สันฝายให้สูงพอที่จะส่งนํ้ าให้แก่พื้นที่ชลประทานได ้และระดบันํ้ าสูงสุดเมื่อ Flood รอบ  25 ปี ไหลผา่น

จะตอ้งไม่ท่วมลน้ตล่ิง รูปร่างของฝายเป็นตามแบบมาตรฐาน 
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 ในกรณีที่เป็นอ่างเก็บนํ้ าจะตอ้งทบทวนระดบั Dead Storage การกาํหนดระดบัเก็บกกัให้ใชว้ิธี 

Model Simulasion  เช่น HEC-3  หรือวิธีอ่ืนที่เทียบเท่า การกาํหนดระดบันํ้ านองสูงสุดใช้  Recervoir 

Routing เช่น Good Rich เป็นตน้ การกาํหนดระดบัสันเขื่อนใชว้ิธีการหาความสูงของคล่ืน ลกัษณะตวัเขื่อน

กาํหนดใหเ้ป็น Zone Dam Spillway  ส่วนใหญ่มกัเป็น Side Channel  เวน้แต่ในกรณีท่ีไม่มีทาํเลท่ีเหมาะสม 

 5.7 การออกแบบระบบส่งนํา้/ระบายนํา้ 

 การออกแบบระบบส่งนํ้ า/ระบายนํ้ าทาํบนแผนที่สํารวจมาตราส่วน 1:10,000 ไดแ้ก่ การวาง

แนวคลองส่งนํ้ า การคาํนวณปริมาณนํ้ าในคลอง การกาํหนดตาํแหน่งของอาคารบงัคบันํ้ ากลางคลอง การ

ออกแบบขนาดคลอง ในกรณีที่มีการออกแบบระบายนํ้ าดว้ย จะตอ้งวางแนวคลองระบายนํ้ า คาํนวณอตัรา

การไหล และขนาดคลอง 

 5.8 การศึกษาระบบบรรเทาอุทกภัย 

 เป็นการศึกษาบนแผนที่มาตราส่วน 1:50,000  แผนที่สํารวจ Crossection  ลํานํ้ า และ Rating 

Curve  ควรมีการตรวจสอบประสิทธิภาพในการบรรเทาอุทกภยัของระบบว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอ 

ตลอดจนมีแผนท่ีดีในการบริหารจดัการระบบระบายนํ้า 

 5.9 การประมาณราคาค่าก่อสร้าง 

 สําหรับอาคารขนาดใหญ่ และมีราคาสูง เช่น หวังานและคลองจะใชว้ิธีถอดราคาจากแบบ 

ส่วนอาคารอ่ืนๆ จะคิดเป็นราคาเฉล่ียตามจาํนวนของอาคารนั้นๆ 

 5.10 การวางแผนงานก่อสร้าง 

 จดัทาํเป็น Bar Chart 

 5.11  ประโยชน์ของโครงการ 

 ผลประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีไดรั้บจากโครงการเข่ือนเอนกประสงค ์มีดงัน้ี 

• ผลประโยชน์ทางตรง 

- ผลประโยชน์ดา้นการผลิตพลงังานไฟฟ้าพลงันํ้า 

- ผลประโยชน์ดา้นการชลประทาน 

- ผลประโยชน์การบรรเทาอุทกภยั 

- ผลประโยชน์เพื่อการอุปโภค-บริโภค และการอุตสาหกรรม 
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- ผลประโยชน์จากการคมนาคมทางนํ้า 

- ผลประโยชน์จากการเพาะพนัธ์ุปลา และสัตวป่์า 

- ผลประโยชน์จากการท่องเท่ียวและพกัผอ่นหยอ่นใจ 

•   ผลประโยชน์ทางอ้อม   มีหลายประการ เช่น การกระจายรายได้ประชาชนใน

ทอ้งถ่ินมีความเป็นอยูดี่ข้ึน การคมนาคมดีข้ึน  การศึกษาและสุขภาพอนามยัดีข้ึน 

แต่อยา่งไรก็ตามผลประโยชน์ทางออ้มน้ียากต่อการประเมินออกมาเป็นมูลค่า 

 5.12 การศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อม และระบบนิเวศน์ 

 เป็นการตรวจสอบขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้ม และระบบนิเวศน์ ท่ีคาดวา่อาจไดรั้บผลกระทบเน่ืองจาก

โครงการ 

 5.13  การวเิคราะห์โครงการ 

 คาํนวณค่า B/C Ratio และ EIRR  

 5.14 จัดทาํรายงาน 

 

 

สามารถดูรายละเอยีดเพิม่เติมได้จากเอกสาร ดังนี ้

1. มาตรฐานการศึกษา เพือ่วางแผนพฒันาลุ่มนํา้ และโครงการพฒันาแหล่งนํา้ (ฉบับปรับปรุงคร้ังที ่1) ,

กลุ่มมาตรฐานวางโครงการ สาํนกับริหารโครงการ กรมชลประทาน ,พฤษภาคม พ.ศ. 2550  

2. คู่มือการจัดทํารายงานการวางแผนพัฒนาลุ่มนํ้าและโครงการพัฒนาแหล่งนํ้า , กรมชลประทาน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , กนัยายน พ.ศ.2537 



กระบวนงานศึกษาโครงการพฒันาแหล่งนํ้ า 

 

คู่มือวธีิการปฏิบติังานกระบวนการพฒันาแหล่งนํ้ า 1-59 

 
 

ภาพที่   1.7   ขั้นตอนการศึกษาวางโครงการ 

การศกึษาดา้นอทุกวทิยา 

อทุกวทิยาประยกุต ์

การใชน้ํ้าของพชื 

การสาํรวจธรณวีทิยา และ 

ปถพวีทิยา 

การรวบรวมผลการสํารวจ ศกึษา

วเิคราะหด์า้นต่างๆ เพื่อนํามา

วเิคราะหด์า้นวศิวกรรม 

การออกแบบเบือ้งตน้ การตรวจสอบดา้นสิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้ 

กระบวนการมสี่วนร่วม 

ความคดิเหน็ของราษฎรต่อ

โครงการ 

การประเมนิค่าลงทุน 

ผลประโยชน์ และวเิคราะห์

ดา้นเศรษฐศาสตร ์

การจดัทาํรายงาน 

เริม่โครงการ 

- ศกึษาเรื่องเดมิ 

- รวบรวมขอ้มลูภาคสนาม 

- กําหนดรปูแบบของการพฒันา 

กระบวนการมสี่วนร่วม 

สาํรวจ, สอบถามปญัหาของ

ราษฎรทีร่อ้งเรยีน 

การสาํรวจภมูปิระเทศ 

จดัทาํแผนที ่

การศกึษาขอ้มลูดนิ การใชท้ีด่นิ 

การปลูกพชืทีเ่หมาะสม 

 การเกษตร 



กระบวนงานศึกษาโครงการพฒันาแหล่งนํ้ า 

 

คู่มือวธีิการปฏิบติังานกระบวนการพฒันาแหล่งนํ้ า 1-60 

6.  หลกัเกณฑ์/ความรู้ทีนํ่ามาใช้ในการดําเนินการ 

 

ตารางที ่ 1.4   วธีิการศึกษาวางโครงการพฒันาแหล่งนํา้   

 

หวัขอ้ศึกษา 
รายงานวางโครงการ 

ระดบัการศึกษา วิธีการศึกษา 

1. การศึกษาเร่ืองเดิม 

 

2. กาํหนดท่ีตั้งโครงการ 

 

 

 

3. ความตอ้งการใชน้ํ้า 

4. นํ้าตน้ทุน 

 

5. การกาํหนดประเภทของ 

   โครงการ 

 

6. กาํหนดท่ีตั้งหวังาน 

 

 

 

 

7. การออกแบบหวังาน 

    7.1 การออกแบบฝาย 

          - กาํหนดระดบัสนัฝาย 

 

          - ระดบันํ้านองสูงสุด 

 

 

          - ออกแบบฝาย/อาคาร 

            ประกอบ/ทางปลาผา่น 

 

ศึกษาโดยละเอียดและชดัเจนท่ีสุด 

 

บนแผนท่ีมาตราส่วน  1:50,000 

,1:10,000 แผนท่ีป่าไม,้ แผนท่ีชั้น

คุณภาพลุ่มนํ้า,แผนท่ีพ้ืนท่ีชุ่มนํ้า

ฯลฯ 

รายเดือน ตามแผนบูรณาการ 

รายเดือน 

 

ตามระดบัของการศึกษาความ

ตอ้งการใชน้ํ้าและนํ้าตน้ทุน 

 

บนแผนท่ีมาตราส่วน 1:4,000 ,           

1: 2,000 

แผนท่ีป่าไม ้

แผนท่ีชั้นคุณภาพลุ่มนํ้า 

แผนท่ีพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าฯลฯ 

 

บนแผนท่ีมาตราส่วน 1:10,000 , 

1:2,000  และ Cross Section 

ลาํนํ้า 

Cross Section  ลาํนํ้า 

 

 

บนแผนท่ีมาตราส่วน1 : 2,000 

ทบทวนการศึกษาเดิมและรวบรวม   

ขอ้มลูเพ่ิมเติม    

ทบทวนการศึกษาเดิม 

 

 

 

Model  WUSMO หรือเทียบเท่า 

Tank  Model  หรือ  HEC-4   

หรือเทียบเท่า 

หากมีนํ้าเพียงพอตลอดปี ลกัษณะ

โครงการเป็นฝาย หากขาดนํ้าในฤดู

แลง้ ลกัษณะโครงการเป็นอ่างเกบ็นํ้า 

ตามลกัษณะท่ีเหมาะสมของหวังาน 

แต่ละประเภท 

 

 

 

 

ใหร้ะดบันํ้าสูงเพียงพอต่อการส่งนํ้า

เขา้พ้ืนท่ีเพาะปลกู 

 

- Flood  25  ปี 

- Back Water Curve 

- ระดบันํ้าไม่ลน้ตล่ิง   

ออกแบบเฉพาะตวั 

 

 



กระบวนงานศึกษาโครงการพฒันาแหล่งนํ้ า 

 

คู่มือวธีิการปฏิบติังานกระบวนการพฒันาแหล่งนํ้ า 1-61 

ตารางที ่1.4  วธีิการศึกษาวางโครงการพฒันาแหล่งนํา้ (ต่อ) 

 

หวัขอ้ศึกษา 
รายงานวางโครงการ 

ระดบัการศึกษา วิธีการศึกษา 

   7.2 การออกแบบเข่ือนและ 

         อาคารประกอบ 

- ระดบั Dead  Storage 

 

- ระดบัเกบ็กกั 

 

- ระดบันํ้านองสูงสุด 

 

- ระดบัสนัเข่ือน 

 

- ออกแบบเข่ือน/อาคาร 

  ประกอบ/ทางผา่นปลา     

    7.3 การออกแบบทางปลา 

8. ออกแบบระบบส่งนํ้า/  

    ระบายนํ้า 

 

 

9. การศึกษาระบบบรรเทา 

    อุทกภยั 

 

 

10.การชดเชยทรัพยสิ์นและ 

     การอพยพตั้งถ่ินฐาน 

11. ประมาณราคาค่าก่อสร้าง 

 

 

12. การวางแผนงานก่อสร้าง 

13. ผลประโยชนโ์ครงการ 

14. ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

 

 

15. การวิเคราะห์โครงการ 

 

16. เศรษฐกิจ-สงัคม 

 

 

บนแผนท่ีมาตราส่วน  1:4,000 

 

บนแผนท่ีมาตราส่วน  1:4,000 

 

บนแผนท่ีมาตราส่วน  1:4,000 

 

บนแผนท่ีมาตราส่วน  1:4,000 

 

บนแผนท่ีมาตราส่วน  1:2,000 , 

1:4,000  

 

บนแผนท่ีมาตราส่วน 1: 4,000 

 

 

 

บนแผนท่ีมาตราส่วน 1: 50,000 

Cross Section 

 

 

บนแผนท่ีมาตราส่วน 1: 4,000 

 

ตามรายละเอียดของการออกแบบ 

 

 

วางแผนเบ้ืองตน้ 

ศึกษาในระดบัจงัหวดั 

แผนท่ีคุณภาพลุ่มนํ้า,ป่าสงวน,

พ้ืนท่ีชุ่มนํ้าและตรวจสอบสภาพ

พ้ืนท่ี 

ศึกษาในระดบัจงัหวดั หรือ 

โครงการ  

ขอ้มลูทุติยภูมิและปฐมภูมิ 

 

 

ปริมาณตะกอนในรอบ  50-100  ปี 

หรือตามความเหมาะสม 

HEC-3 หรือเทียบเท่า  

 

Reservoir  Routing 

 

ความสูงของคล่ืน 

 

ส่วนใหญ่เป็น Zone  Dam 

 

 

- วางแนวคลอง 

- แบ่งแฉก 

- กาํหนดอาคารกลางคลอง 

- คาํนวณขนาดคลอง 

- ขอบเขตพ้ืนท่ีอุทกภยั Flood   

  Hydrograph 

- ประสิทธิภาพในการบรรเทา 

  อุทกภยั 

สาํรวจภายในพ้ืนท่ีนา้ท่วม 

 

- ออกแบบอาคาร 

- ถอดราคาหวังาน 

- ประมาณราคาตามแบบมาตรฐาน 

  Bar  Chart 

ใชค่้ามาตรฐาน 

ตรวจสอบและช้ีประเดน็ปัญหา 

 

 

ใชวิ้ธีการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ 

 

รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มลู 



กระบวนงานศึกษาโครงการพฒันาแหล่งนํ้ า 

 

คู่มือวธีิการปฏิบติังานกระบวนการพฒันาแหล่งนํ้ า 1-62 

7.  ตัวอย่างสารบัญการศึกษาวางโครงการ 

สารบัญ 

บทที ่1 บทนํา 

1.1 ความเป็นมาของโครงกร 

1.2 วตัถุประสงคร์ายงาน 

1.3 วตัถุประสงคข์องโครงการ 

1.4 ทบทวนการศึกษาท่ีมีอยูเ่ดิมในระดบัลุ่มนํ้า 

1.4.1 ลกัษณะทัว่ไปของลุ่มนํ้า 

1.4.2 ลุ่มนํ้ายอ่ยและระบบลาํนํ้า 

1.4.3 ศกัยภาพในการพฒันาและสถานการณ์ของลุ่มนํ้า 

1.4.4 แนวทางในการพฒันาทรัพยากรนํ้ามนพื้นท่ีลุ่มนํ้า 

 

บทที ่2 ลกัษณะทัว่ไปของพืน้ที่โครงการ 

2.1 ท่ีตั้งและขอบเขตลุ่มนํ้า 

2.2 สภาพภูมิประเทศ 

2.3 สภาพภูมิอากาศ 

2.4 สภาพธรณีวทิยาโดยทัว่ไป 

2.5 ทรัพยากรป่าไม ้

2.6 ทรัพยากรดิน 

2.7 แหล่งนํ้าตามธรรมชาติและคุณภาพนํ้า 

 

บทที ่3 สภาพเศรษฐกจิสังคม 

3.1 ประวติัพื้นท่ีโครงการ 

3.2 ประชากรและการปกครอง 

3.3 ระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค 

3.4 การศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

3.5 สภาพเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ 

3.6 การใชท่ี้ดิน 

3.7 การเกษตรกรรมและผลผลิต 

 



กระบวนงานศึกษาโครงการพฒันาแหล่งนํ้ า 

 

คู่มือวธีิการปฏิบติังานกระบวนการพฒันาแหล่งนํ้ า 1-63 

3.8 สภาพปัญหาทัว่ไปในพื้นท่ีและแนวทางแกไ้ข 

3.8.1 ปัญหาในดา้นเศรษฐกิจ 

3.8.2 ปัญหาการขาดแคลนแหล่งนํ้ า 

3.8.3 ปัญหาดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

บทที ่4 สภาพแหล่งนําและการพฒันา 

4.1 สถานภาพการพฒันาแหล่งนํ้ าจากอดีตถึงปัจจุบนั 

4.2 แผนพฒันาลุ่มนํ้าลุ่มนํ้าและสถานภาพการพฒันาปัจจุบนั 

4.3 แนวทางในการพฒันาแหล่งนํ้าในอนาคต 

4.4 ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มในเบ้ืองตน้ 

บทที ่5 การศึกษาด้านวิศวกรรมโครงการ 

5.1 งานสาํรวจแลจดัทาํแผนท่ีภมิูประเทศ 

5.2 ลกัษณะทางอุตุนิยมวทิยาโดยทัว่ไป 

5.3 การศึกษาดา้นอุทกวทิยาของโครงการ 

5.3.1 ระบบลาํนํ้า 

5.3.2 สภาพฝน 

5.3.3 ปริมาณนํ้าท่า 

5.3.4 การะเหยและการร่ัวซึม 

5.3.5 การศึกษาอุทกวทิยาของนํ้าหลาก 

5.3.6 การศึกษาปริมาณตะกอน 

5.4 การศึกษาธรณีวทิยาฐานรากของโครงการ 

5.5 การศึกษาปถพีกลศาสตร์ 

บทที ่6 การศึกษาด้านความต้องการใช้นํา้และแผนการใช้นํา้จากอ่างเกบ็นํา้ 

6.1 ความตอ้งการใชน้ํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค 

6.2 ความตอ้งการใชน้ํ้าดา้นการชลประทาน 

6.2.1 ปริมาณนํ้าท่ีพืชตอ้งการ 

6.2.2 ปริมาณนํ้าท่ีซึมเลยเขตรากพืช 

6.2.3 ฝนใชก้าร 

6.2.4 ประสิทธิภาพการชลประทาน 

6.2.5 ปฏิทินการปลูกพืช 

6.2.6 แผนการปลูกพืชในอนาคต 



กระบวนงานศึกษาโครงการพฒันาแหล่งนํ้ า 

 

คู่มือวธีิการปฏิบติังานกระบวนการพฒันาแหล่งนํ้ า 1-64 

บทที่ 7 การออกแบบลกัษณะโครงการ 

7.1 การกาํหนดประเภทโครงการ 

7.2 การกาํหนดจุดท่ีตั้งหวังานและแนวทาํนบ 

7.3 ขนาดอ่างเก็บนํ้าท่ีเหมาะสม 

7.4 ทาํนบดินและอาคารประกอบ 

7.4.1 ทาํนบดิน 

7.4.2 อาคารระบายนํ้าลน้ 

7.4.3 ท่อส่งนํ้า 

7.5 ระบบส่งนํ้า 

7.6 การประมาณราคาค่าก่อสร้าง 

7.7 แผนดาํเนินการก่อสร้าง 

บทที่ 8 การวเิคราะห์ทางด้านเศรษฐกจิและการเงิน 

8.1 วธีิการวเิคราะห์ทางเศรษฐกิจ 

8.2 ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ทางเศรษฐกิจและการเงิน 

8.3 การประเมินผลทางเศรษฐกิจ 

8.4 สรุปผลการศึกษาดา้นเศรษฐกิจ 

บทที่ 9 สรุปผลการศึกษา 

9.1 ขอ้มูลดา้นวศิวกรรมของโครงการ 

9.2 ลกัษณะอ่างเก็บนํ้าและหวังาน 

9.3 ระบบส่งนํ้าและความตอ้งการใชน้ํ้าของโครงการ 

9.4 ผลประโยชน์และพื้นท่ีรับประโยชน์ 

9.5 ราคาค่าก่อสร้างโครงการและระยะเวลาดาํเนินการ 

9.6 การวเิคราะห์ทางดา้นเศรษฐกิจ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



กระบวนงานศึกษาโครงการพฒันาแหล่งนํ้ า 

 

คู่มือวธีิการปฏิบติังานกระบวนการพฒันาแหล่งนํ้ า 1-65 
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การศึกษาผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมโครงการพฒันาแหล่งนํา้ 

การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม  (Environmental  Impact  Assessment;  EIA)  หมายถึง 

การใช้หลกัวิชาการในการทาํนาย หรือคาดการณ์ผลกระทบทั้งในทางบวกและทางลบของการดาํเนิน

โครงการพฒันาที่จะมีต่อส่ิงแวดลอ้มในทุก ๆ ดา้น  ทั้งทางทรัพยากรธรรมชาติ  และทางเศรษฐกิจ  สังคม  

เพื่อจะไดห้าทางป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในทางลบท่ีอาจเกิดข้ึนใหเ้กิดข้ึนนอ้ยท่ีสุด 

การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบือ้งต้น  (Initial  Environmental  Examination;  IEE)  

เป็นการประเมินผลกระทบเบ้ืองตน้  โดยอาศยัขอ้มูลพื้นฐานระดบัทุติยภูมิ  แผนท่ีภูมิประเทศ  ท่ีตั้งโครงการ  

ความเขา้ใจในลกัษณะโครงการ  และการออกภาคสนามสาํรวจพื้นท่ี 

1.  วตัถุประสงค์ของการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

1.1  เพือ่ศึกษาสภาพปัจจุบนัตลอดจนแนวโนม้ในอดีตและในอนาคตของทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม

ต่างๆ ในพื้นที่โครงการ  ซ่ึงจะได้รับผลกระทบโดยตรงหรือทางออ้มจากการก่อสร้าง  และดาํเนินการ

องคป์ระกอบต่าง ๆ  ของโครงการ  เช่น  เข่ือนและอ่างเก็บนํ้ า  อาคารควบคุมนํ้ า  คลองส่งนํ้ า  และคลองชลประทาน  

และการระบายนํ้าจากพื้นท่ี  เป็นตน้ 

1.2  เพื่อประเมินผลกระทบที่โครงการที่จะมีต่อทรัพยากรส่ิงแวดล้อม  และผลกระทบที่

สภาวะแวดลอ้มจะมีต่อโครงการ  เช่น  ปริมาณนํ้ าฝนต่อขนาดพื้นที่ชลประทาน  เป็นตน้  โดยพิจารณา

ผลกระทบดงัน้ี 

-  ผลกระทบระยะสั้ นหรือชั่วคราวระหว่างการก่อสร้าง  และผลกระทบระยะยาว           

หลงัการ ก่อสร้าง 

-  ผลกระทบหรือการใชท้รัพยากรท่ีไม่สามารถฟ้ืนฟูใหก้ลบัสู่สภาพเดิมได ้

1.3  การจดัทาํขอ้เสนอแนะและมาตรการต่างๆ   เพื่อวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

-  เพิ่มพนูผลดีหรือผลประโยชน์ของโครงการ 

-  ลดผลกระทบดา้นลบของโครงการหรือผลกระทบทางดา้นลบท่ีมีต่อโครงการ 

-  พิจารณาทางเลือกหรือองคป์ระกอบต่างๆ  ของโครงการโดยพิจารณาขอ้ดีและผลเสีย

ต่อทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม  และเสนอทางเลือกที่เหมาะสม  โดยพิจารณาการออมชอม

ระหวา่งการอนุรักษท์รัพยากรส่ิงแวดลอ้มและการพฒันาโครงการ 
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2.  ขอบเขตการศึกษาและหลกัเกณฑ์ในการดําเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 

การจดัทาํรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เป็นการศึกษาผลกระทบของกิจกรรม

ทีจ่ะเกิดข้ึนอนัอาจส่งผลกระทบต่อสภาพส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรบริเวณพื้นที่โครงการพฒันา  และรอบ

โครงการ  ทั้งในลกัษณะของผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อส่ิงมีชีวิต  ไม่มีชีวิต  ในธรรมชาติและรอบตวัมนุษย ์       

ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  ดงันั้นการจดัทาํรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจึงตอ้งศึกษาขอ้มูล

หลายดา้น  เช่น พืช สัตว ์ดิน นํ้า อากาศ  สุขภาพอนามยัของมนุษย ์ การจา้งงานและอ่ืนๆ  การศึกษาจะตอ้ง

มีประเด็น  และระดบัความละเอียดของการศึกษาแตกต่างกนัไป  ข้ึนอยูก่บัลกัษณะและที่ตั้งของโครงการ

เป็นสาํคญั  การจดัทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มนบัเป็นงานทางเทคนิค  ซ่ึงอยูบ่นพื้นฐาน

ของการคาดการณ์ถึงความเปล่ียนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามหลกัวิชาการ  คือ  จะตอ้งช้ีให้เห็นถึงผลกระทบ

ที่จะเกิดข้ึนต่อส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรต่างๆ  อย่างชัดเจนและต้องเสนอมาตรการป้องกนัและแก้ไข

ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มไวอ้ยา่งเหมาะสม 

หลกัเกณฑใ์นการพจิารณาโดยทัว่ไปจะพจิารณาผลกระทบท่ีจะเกิดกบัสภาพแวดลอ้ม  4  ดา้น คือ   

1)  ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ  (Physical  Resources)   

2)  ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มทางชีวภาพ (Biological  Resources) 

3)  คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์ (Human  Use Value) 

4)  คุณค่าต่อคุณภาพชีวติ  (Quality  of  Life  Value) 

3.  โครงการของกรมชลประทานทีจ่ะต้องทาํการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ. 2535  เม่ือวนัท่ี         

29 มีนาคม 2535  โดยประกาศกระทรวงวทิยาศาสตร์   เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้ม  ไดก้าํหนดประเภทและ

ขนาดของโครงการพฒันาของกรมชลประทาน  ที่จะตอ้งจดัทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม   

เมื่อวนัที่ 24 สิงหาคม 2535  นอกจากน้ีได้มีมติคณะรัฐมนตรี  เร่ือง การจาํแนกเขตการใช้ประโยชน์

ทรัพยากรและท่ีดินป่าไมใ้นพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ  เม่ือวนัท่ี 10 และ 17 มีนาคม 2535 ไดก้าํหนดรายละเอียด

ของระดบัการศึกษาโครงการเขื่อน หรืออ่างเก็บนํ้ ากบัระดบัค่าลงทุนของโครงการ  เป็นการเพิ่มเติมจาก

รายละเอียดท่ีกาํหนดไวใ้น  พ.ร.บ. 2535 เดิม  รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรี เก่ียวกบัป่าอนุรักษเ์พิ่มเติม เร่ืองของ

การขออนุมติัในหลกัการเกี่ยวกบัการขออนุญาตให้เขา้ทาํประโยชน์ หรืออาศยัภายในป่าสงวนแห่งชาติ     

เม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2537  และมติคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  เมื่อวนัที่ 24 พฤษภาคม 2536          

สรุปไดด้งัน้ี 
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ประเภทที่ 1  โครงการท่ีตอ้งเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (Environmental  

Impact  Assessment;  EIA)  มีดงัน้ี 

1.  โครงการเขื่อนหรืออ่างเก็บนํ้ า  ที่มีปริมาตรเก็บกกันํ้ าตั้งแต่  100 ลา้น ลบ.ม. ข้ึนไป  

หรือมีพื้นทีเก็บกกันํ้ าตั้งแต่  15 ตร.กม.  ข้ึนไป  (กาํหนดตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี

และส่ิงแวดลอ้ม เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2535) 

2.  โครงการชลประทาน  ท่ีมีพื้นท่ีการชลประทานตงัแต่  80,000 ไร่  ข้ึนไป ( กาํหนดตาม

ประกาศกระทรวงวทิยาศาสตร์  เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม  เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2535 ) 

3.  โครงการทุกประเภทที่อยู่ในพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเห็นชอบ  กาํหนดให้เป็น

พื้นท่ีลุ่มนํ้าชั้น 1B ( กาํหนดตามมติคณะรัฐมนตรี  เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการกาํหนดชั้นคุณภาพลุ่มนํ้ า

และขอ้เสนอแนะมาตรการใชท่ี้ดินในเขตลุ่มนํ้า ) 

4.  โครงการในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษเ์พิ่มเติม  ซ่ึงเป็นโครงการที่มีระยะเวลาการก่อสร้าง

เกินกวา่ 1 ปี  และมีค่าก่อสร้างเกินกวา่ 200 ลา้นบาท ( กาํหนดตามมติคณะรัฐมนตรีเร่ืองการจาํแนกเขตการ

ใชป้ระโยชน์ทรัพยากรและท่ีดินป่าไมพ้ื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ  เม่ือวนัท่ี 10 และ 17 มีนาคม 2535 ) 

5.  โครงการไฟฟ้าพลงันํ้าขนาดเล็กประเภทเข่ือนกบักกันํ้ า  มีอ่างเก็บนํ้ านํ้ า  และประเภท

ฝายนํ้าลน้  ไม่มีอ่างเก็บนํ้า  มีมีวงเงินค่าก่อสร้างเกินกวา่ 200 ลา้นบาท  (ไม่รวมค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้า) 

6.  โครงการในเขตพื้นที่ชุ่มนํ้ าที่มีความสําคญัระดบัชาติ  48  แห่ง  และระดบันานาชาติ  

61 แห่ง  ( กาํหนดตามมติคณะรัฐมนตรี เร่ืองทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มนํ้ าที่มีความสําคญัระดบันานาชาติ  

ระดบัชาติ  และมาตรการอนุรักษ ์ เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2543 ) 

7.  โครงการพฒันาแหล่งนํ้ าที่อยูใ่นพื้นที่ลุ่มนํ้ าชั้นที่ 1A ( กาํหนดตามมติคณะรัฐมนตรี  

เร่ือง กรณีจาํเป็นท่ีตอ้งขอผอ่นผนัการใชพ้ื้นท่ีลุ่มนํ้าชั้นท่ี 1A ต่อคณะรัฐมนตรี  เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2546) 

ประเภทที ่2  โครงการที่ตอ้งเสนอรายงานการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้ (Initial   

Environmental  Examination; IEE)  ตามมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกบัป่าอนุรักษเ์พิ่มเติม  เม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2537 

มีดงัน้ี 

1.  โครงการเข่ือนเก็บกกันํ้า  หรืออ่างเก็บนํ้า  หรือการชลประทาน  ท่ีมีวงเงินค่าก่อสร้าง

เกินกวา่  50  ลา้นบาท  แต่ไม่เกิน  200 ลา้นบาท หรือมีระยะเวลาการก่อสร้างเกินกวา่ 1 ปี 

2.  โครงการก่อสร้างท่อลาํเลียงต่างๆ  ท่ีผา่นป่าอนุรักษเ์กินกวา่ 5 กิโลเมตร 

3.  โครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าขนาดเล็กประเภทเขื่อนเก็บกกันํ้ ามีอ่างเก็บนํ้ า  และประเภท

ฝายนํ้ าลน้ไม่มีอ่างเก็บนํ้ า  ที่มีวงเงินค่าก่อสร้างเกินกวา่ 50 ลา้นบาท  แต่ไม่เกิน  200 ลา้นบาท  (ไม่รวมค่า

ก่อสร้างโรงไฟฟ้า) 

4.  โครงการฝายนํ้าลน้เพื่อการเกษตร  (ในพื้นท่ีป่าอนุรักษเ์พิ่มเติม) 
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ประเภทที่ 3  โครงการที่ตอ้งจดัทาํรายการขอ้มูลทางด้านส่ิงแวดล้อม  (Environmental  

Checklist;  EC)  โดยจดัทาํแบบฟอร์มที่กาํหนด  ตามมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกบัป่าอนุรักษเ์พิ่มเติม  เม่ือวนัท่ี 

13 กนัยายน  2537  มีดงัน้ี 

1.  โครงการเขื่อนเก็บกกันํ้ า  หรืออ่างเก็บนํ้ า  หรือการชลประทา  ที่มีวงเงินค่าก่อสร้าง

ไม่เกินกวา่ 50 ลา้นบาท  หรือมีระยะเวลาการก่อสร้างไม่เกิน 1 ปี 

2.  โครงการก่อสร้างท่อลาํเลียงต่างๆ  ท่ีผา่นป่าอนุรักษไ์ม่เกินกวา่ 5 กิโลเมตร 

3.  โครงการไฟฟ้าขนาดเล็กประเภทเข่ือนเก็บกกันํ้ามีอ่างเก็บนํ้า  และประเภทฝายนํ้ าลน้         

ไม่มีอ่างเก็บนํ้า  ท่ีมีวงเงินค่าก่อสร้างไม่เกิน 50 ลา้นบาท  (ไม่รวมค่าก่อสร้างโรงงานไฟฟ้า) 

4.  โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อน  และโครงการเหมืองแร่ลิกไนท ์

4.  ระยะเวลาในการดําเนินการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

1.  รายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA)  ระยะเวลาศึกษาประมาณ 15 เดือน 

2.  ราบงานการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้  (IEE)  ระยะเวลาศึกษาประมาณ  8 เดือน 

3.  รายงานขอ้มูลทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม  (EC)  ระยะเวลาการศึกษาประมาณ 4 เดือน 

5.  หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

5.1 หน่วยงานทีด่าํเนินการศึกษา 

 สาํนกับริหารโครงการ  

 5.2 หน่วยงานผู้พจิารณาอนุมัติรายงานฯ 

 หน่วยงานในการพจิารณาใหค้วามเห็นชอบต่อรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  ดงัน้ี 

ประเภทที ่1  ให้คณะกรรมการผูช้าํนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้ม  (คชก.)  ภายใตค้ณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ  (กก.วล.)  เป็นผูพ้ิจารณา 

ประเภทที ่2  ให้สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  (สผ.)  

เป็นผูพ้ิจารณา 

ประเภทที ่3  ใหก้รมป่าไม/้กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตวป่์า  และพนัธ์ุพืช  เป็นผูพ้ิจารณา 
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6.  ขั้นตอนในการพจิารณาอนุมตัิรายงาน 

ขั้นตอนเสนอและผูรั้บผดิชอบในการพิจารณารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในการ

ขอใชพ้ื้นท่ีป่าเพือ่การอนุรักษเ์พิ่มเติมนั้น   สผ.  ไดก้าํหนดไวด้งัน้ี 

 1) โครงการประเภทท่ี 1  (EIA)  ตรม  พรบ.  ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  พ.ศ.2535  

ใหส่้วนราชการเจา้ของโครงการเสนอรายงานฯ  ให ้ สผ.  ตรวจสอบความถูกตอ้งเบ้ืองตน้ของรายงานฯ  ก่อน  

เพือ่นาํเขา้สู่การพจิารณาจาก  คชก. ส่วนโครงการตาม  มติ ครม. เก่ียวกบัป่าอนุรักษเ์พิ่มเติม  ใหผ้า่นกรมป่าไม/้

กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตวป่์า  และพนัธ์ุพืช  ซ่ึงเป็นหน่วยงานผูอ้นุญาต  และส่งให ้ สผ.  เป็นผูพ้ิจารณาและ

เมื่อผลการพิจารณาเป็นประการใด  สผ.  จะแจง้ใหส่้วนราชการเจา้ของโครงการทรายโดยผา่นกรมป่าไม/้

กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตวป่์า  และพนัธ์ุพืช  เช่นเดียวกนั 

 2) โครงการประเภทท่ี 2  (IEE)  ใหส่้วนราชการเจา้ของโครงการเสนอรายงานฯ  ผา่นกรมป่าไม/้

กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตวป่์า  และพนัธ์ุพืช  ซ่ึงเป็นหน่วยงานผูอ้นุญาต  และส่งให้  สผ.  เป็นผูพ้ิจารณา  

และเม่ือผลการพิจารณาเป็นประการใด  สผ.  จะแจง้ใหส่้วนราชการเจา้ของโครงการทราบโดยผา่นกรมป่าไม/้

กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตวป่์า  และพนัธ์ุพืช  เช่นเดียวกนั 

 3) โครงการประเภทท่ี 3  (EC)  ให้ส่วนราชการเจา้ของโครงการเสนอรายงานฯ  ให้กรมป่าไม/้

กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตวป่์า  และพนัธ์ุพืช  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  ในขั้นตอนการขออนุญาตใชพ้ื้นที ่ 

และเมื่อผลการพิจารณาเป็นประการใด  กรมป่าไม/้กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตวป่์า  และพนัธ์ุพืช  จะแจง้ให้

ส่วนราชการเจา้ของโครงการทราบไดโ้ดยตรง 

  
 



คู่มือวธีิการปฏิบติังานกระบวนการพฒันาแหล่งนํ้ า 
 

2-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนงานที ่ 2 
 

กระบวนงานออกแบบโครงการชลประทาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือวธีิการปฏิบติังานกระบวนการพฒันาแหล่งนํ้ า 
 

2-2 

 

ภา
พ

ท
ี ่ 2

.1
   

ภา
พ

กร
ะบ

วน
งา

น
ท

ี ่ 2
 : 

 ง
าน

ออ
กแ

บ
บ

โค
รง

กา
รช

ลป
ระ

ท
าน

 



กระบวนงานออกแบบโครงการชลประทาน 

คู่มือวธีิการปฏิบติังานกระบวนการพฒันาแหล่งนํ้ า 
 

2-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 งานดาํเนินการ 

โดยสํานักออกแบบวศิวกรรมและสถาปัตยกรรม 
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งานดาํเนินการ โดยสํานักออกแบบวศิวกรรมและสถาปัตยกรรม 

ประกอบดว้ยกระบวนงานยอ่ย ดงัน้ี 

o กระบวนงานเตรียมความพร้อม 

 การจดัทาํแผนงานและงบประมาณค่าดาํเนินการ 

 การเตรียมความพร้อม ศึกษา ตรวจสอบ และวเิคราะห์ ขอ้มูล ประกอบดว้ย 

• สาํรวจภูมิประเทศเพื่อการออกแบบ (สรธ.) 

• รายงานวางโครงการ (สบก.) 

• รายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (สบก.) 

• รายงานศึกษาอุทกวทิยา (สอน.) 

• รายงานสาํรวจธรณี – ปฐพีวทิยา (สรธ.) 

• รายงานทดสอบคุณสมบติัของวสัดุ (สวพ.) 

 การตรวจสอบสภาพภูมิประเทศ 

o กระบวนการออกแบบและจดัทาํแบบ 

 การจดัทาํรายงานแนวคิด และเกณฑก์ารออกแบบ 

 การสรุปลกัษณะโครงการและขออนุมติัในหลกัการ 

 การจดัทาํรายการคาํนวณดา้นวศิวกรรม และจดัทาํแบบแปลนเคา้โครง

เบ้ืองตน้ 

 การตรวจสอบวิเคราะห์ ขอ้มูลขั้นออกแบบรายละเอียด และจดัทาํแบบ

แปลนเคา้โครงเบ้ืองตน้ 

 การออกแบบคาํนวณและจดัทาํแบบร่าง 

 การพิจารณาขอ้มูลการออกแบบขั้นสุดทา้ย 

 การจดัทาํแบบฉบบัสมบูรณ์ ตรวจแบบ และเสนอแบบ 

o กระบวนการเห็นชอบและอนุมตั ิ

 การใหค้วามเห็นชอบ และการอนุมติัแบบตน้ฉบบั 

 การจดัทาํรายงานสรุปการออกแบบ 
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2.1.1 จดัทาํแผนงานแผนงบประมาณค่าดาํเนินการ 

2.1.2 เตรียมความพร้อม ศึกษา ตรวจสอบ และวเิคราะห์ขอ้มูล 

2.1.3 ตรวจสอบสภาพภูมิประเทศ 

 

2.1.4 จดัทาํรายงานแนวคิด และเกณฑก์ารออกแบบ 

 

2.1.5 สรุปลกัษณะโครงการและขออนุมติัในหลกัการ 

2.1.7 ตรวจสอบวเิคราะห์ ขอ้มูลขั้นออกแบบรายละเอียด และกาํหนดขอบเขตการสาํรวจเพ่ิมเติม 

2.1.8 คาํนวณออกแบบ และจดัทาํแบบร่าง 

 

2.1.9 พิจารณาขอ้มูลการออกแบบขั้นสุดทา้ย 

2.1.6 จดัทาํรายการคาํนวณดา้นวศิวกรรม และจดัทาํแบบแปลนเคา้โครงเบ้ืองตน้ 

 

2.1.12 จดัทาํรายงานสรุปการออกแบบ 

2.1.11 การใหค้วามเห็นชอบ และการอนุมติัแบบตน้ฉบบั 

2.1.10 จดัทาํแบบฉบบัสมบูรณ์ ตรวจแบบและเสนอแบบ 

2.1 งานดําเนินการ โดยสํานักออกแบบวศิวกรรมและสถาปัตยกรรม 

ภาพที ่2.2  แผนผังงานดําเนินการเอง  โดยสํานักออกแบบวศิวกรรมและสถาปัตยกรรม 
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2.1.1   การจดัทาํแผนงาน แผนงบประมาณ และค่าดาํเนินการ 

 

1. วตัถุประสงค์/ลกัษณะและขอบเขตงาน 

 การจดัทาํแผนงานการออกแบบเพือ่ให้สอดคลอ้งกบัแผนงานการก่อสร้างของหน่วยงานที่เป็น

เจา้ของโครงการเน่ืองจากแบบก่อสร้างจาํเป็นตอ้งอนุมติัก่อนดาํเนินการในขั้นตอนเตรียมการก่อสร้าง พร้อม

ทั้ งจัดทาํแผนงบประมาณและค่าดําเนินการที่สํานักออกแบบต้องให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเป็น

ผูส้นบัสนุนซ่ึงจะเป็นค่าใชจ่้าย  เช่น ค่าเดินทางไปราชการของเจา้หนา้ที่ ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าค่าที่พกั เพื่อตรวจ

สภาพภูมิประเทศ และเก็บขอ้มูลต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบ 

2. หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ได้แก่  สํานักชลประทาน โครงการชลประทานจังหวดั หรือ

หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเป็นเจา้ของโครงการ 

3. กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ   มาตรฐานค่าออกแบบโครงการชลประทาน          

ท่ีดาํเนินการโดยสาํนกัออกแบบฯ 

4. ขั้นตอนในการดําเนินงาน/ผู้รับผดิชอบ 

 จดัทาํแผนร่วมกบัหน่วยงานเจา้ของโครงการ และสาํนกัออกแบบวศิวกรรมและสถาปัตยกรรม 

5. หลกัเกณฑ์ความรู้ทีนํ่ามาใช้ดําเนินการ 

 ความรู้ดา้นวศิวกรรมสาขาต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2.1.2   การเตรียมความพร้อม ศึกษา ตรวจสอบ และวเิคราะห์ข้อมูล 

1. วตัถุประสงค์/ลกัษณะและขอบเขตงาน 

 การเตรียมความพร้อม ตรวจสอบ วเิคราะห์ขอ้มูล เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ขอ้มูลต่างๆ ท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้น

การออกแบบ  ครบถว้น มีผูรั้บรองความถูกตอ้ง ประกอบดว้ย ขั้นตอนต่างๆ ดงัน้ี 

(1)  จดัหาและรวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้ ในการออกโครงการพฒันาแหล่งนํ้ าจาํเป็นตอ้งทราบ

ขอ้มูลดา้นต่างๆ อยา่งครบถว้นและชดัเจน วิศวกรผูอ้อกแบบจะตอ้งจดัหาและรวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้ เพื่อ

นาํไปใช้ในการพิจารณาประกอบการออกแบบต่อไป ขอ้มูลเหล่านั้นไดแ้ก่ รายงานวางโครงการ รายงาน

ลกัษณะทางอุทกวิทยา แผนที่สํารวจภูมิประเทศรายงานการสํารวจแหล่งดินและการทดสอบคุณสมบติั 

รายงานการสํารวจธรณีวิทยาฐานราก รายงานการสํารวจและทดสอบวสัดุก่อสร้างและการเดินทางไปตรวจ

สภาพท่ีตั้งหวังานเข่ือนในสนาม เป็นตน้ 

(2)  ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล ในขั้นตอนน้ีวิศวกรผูอ้อกแบบจะตอ้งทาํการพิจารณา

ตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้มูลที่จดัหาและรวบรวมได ้ตามที่กล่าวไวใ้นขอ้ (1) ทั้งน้ีเพือ่ให้ทราบวา่ ขอ้มูลที่

รวบรวมไดมี้ความถูกตอ้ง ความน่าเช่ือถือ และความครบถว้นมากนอ้ยเพียงใดรวมทั้งจะไดท้ราบรายละเอียด

ของขอ้มูลแต่ละส่วนดว้ยวา่เป็นอยา่งไร การตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้มูลแต่ละประเภท มีวิธีการพิจารณาที่

แตกต่างกนั โดยข้ึนกบัชนิดของขอ้มูลนั้นๆ  นอกจากนั้นจะตอ้งตรวจสอบขอ้มูลร่วม ท่ีปรากฏในรายงาน

หรือเอกสารที่จดัทาํข้ึนโดยหน่วยงานต่างกนั เช่น ค่าระดบัดินเดิมตามแนวศูนยก์ลางเขื่อนที่ปรากฏใน

รายงานการสํารวจธรณีวิทยาฐานราก กบัท่ีปรากฏในแผนที่สํารวจภูมิประเทศว่ามีความถูกตอ้งตรงกนั

หรือไม่ หากยงัคลาดเคล่ือนกนัจะตอ้งประสานงานกบัหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งทนัที เพือ่ให้ไดข้อ้มูลที่มีความ

ชดัเจน จนสามารถนาํไปใชใ้นการออกแบบได ้

(3)  พิจารณาศกัยภาพและวตัถุประสงค์ของโครงการ วิศวกรผูอ้อกแบบจะตอ้งศึกษาและ

พิจารณาขอ้มูลจากรายงานวางโครงการหรือรายงานการศึกษาความเหมาะสม และแผนที่สํารวจภูมิประเทศ 

เก่ียวกบัศกัยภาพของโครงการวา่ มีการกาํหนดให้อ่างเก็บนํ้ ามีความจุมากนอ้ยเท่าใดเหมาะสมกบัสภาพภูมิ

ประเทศตลอดจนศกัยภาพของแหล่งนํ้ าตน้ทุนทีไ่หลเขา้อ่างเก็บนํ้ าหรือไม่ หากเห็นว่าน่าจะออกแบบและ

ก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าใหมี้ขนาดใหญ่หรือเล็กกวา่ที่ไดแ้สดงไวใ้นรายงานก็ควรปรึกษาหารือกบัสํานกัออกแบบ

วศิวกรรมและสถาปัตยกรรมและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป เพือ่ให้มีการแสดงความคิดเห็นอยา่งกวา้งขวาง

และไดข้อ้สรุปท่ีชดัเจนเหมาะสม สอดคลอ้งกบัศกัยภาพท่ีควรจะเป็น นอกจากนั้นจะตอ้งศึกษาและพิจารณา

วตัถุประสงค์ของโครงการ ให้เกิดความเข้าใจเป็นอย่างดี เพือ่จะได้สามารถกาํหนดขอบเขตงานและ

องคป์ระกอบของโครงการ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมมากท่ีสุด 
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 (4)  พิจารณาทบทวนความเหมาะสมและผลกระทบที่เกิดข้ึนจากโครงการผูอ้อกแบบจะตอ้ง

ทาํการพิจารณาความเหมาะสมในดา้นต่างๆ ของโครงการให้ครบถว้น และชดัเจน เช่น ตาํแหน่งที่ตั้งหวังาน

เข่ือนและอาคารประกอบ องค์ประกอบของโครงการ รูปแบบอาคารทีไ่ดศึ้กษาไวแ้ต่เดิม ผลกระทบดา้น

ต่างๆ ที่จะเกิดข้ึน หากมีการสํารวจออกแบบและก่อสร้างโครงการ เป็นตน้ หากพบวา่มีความเหมาะสมและ

ความเป็นไปไดต้ามท่ีกาํหนดไว ้ก็ให้ดาํเนินการต่อไป แต่ถา้หากพบวา่เร่ืองใดที่ไม่มีความเหมาะสม จะตอ้ง

พิจารณาปรับเปล่ียนแกไ้ขหรือเพิ่มเติมให้ครบถว้นและเกิดความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน พร้อมทั้งหารือกบัผูท่ี้

เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย เพือ่ให้เกิดความเขา้ใจตรงกนั และไดข้อ้ยุติที่สามารถทาํให้ใชใ้นการดาํเนินการในขั้นตอน

ต่อไปได ้

2. หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ได้แก่  สํานักชลประทาน โครงการชลประทานจังหวดั หรือ

หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเป็นเจา้ของโครงการหน่วยงานสนบัสนุนขอ้มูล ไดแ้ก่ สาํนกับริหารโครงการ สํานกัสํารวจ

ดา้นวศิวกรรมและธรณีวทิยา สาํนกัอุทกวทิยาและบริหารนํ้า สาํนกัวจิยัและพฒันา หน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

- มาตรฐานหลกัการสาํรวจและทาํแผนท่ี  

       สาํนกัสาํรวจดา้นวศิวกรรมและธรณีวทิยา    กรมชลประทาน 

- มาตรฐานการสาํรวจทางวทิยาการธรณีเข่ือนเก็บกกันํ้าและอาคารประกอบ 

4. หลกัเกณฑ์ความรู้ทีนํ่ามาใช้ดําเนินการ 

 ความรู้ดา้นวิศวกรรมสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เช่น ความรู้ทางดา้นธรณีวิทยาสาขาต่างๆ ดา้น

วศิวกรรมสาํรวจ  ดา้นภูมิศาสตร์แผนท่ี   วศิวกรรมชลประทาน   
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2.1.3   การตรวจสอบสภาพภูมปิระเทศ 

1. วตัถุประสงค์/ลกัษณะและขอบเขตงาน 

 การตรวจสอบสภาพภูมิประเทศ เพื่อให้มองเห็นสภาพพื้นที่จริง เพื่อใช้ประกอบขอ้มูลต่างๆ 

ทีจ่ะใช้ในการออกแบบ อีกทั้งยงัสามารถเก็บขอ้มูลเพิ่มเติมดา้นสภาพพื้นที่ สภาพแวดลอ้มต่างๆ รวมทั้ง

ขอ้มูลดา้นวศิวกรรมต่างๆ ในพื้นท่ีท่ีจะใชใ้นการก่อสร้าง 

2. หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ได้แก่  สํานักชลประทาน โครงการชลประทานจังหวดั หรือ

หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเป็นเจา้ของโครงการหน่วยงานสนบัสนุนขอ้มูล ไดแ้ก่ สาํนกับริหารโครงการ สํานกัสํารวจ

ดา้นวศิวกรรมและธรณีวทิยา สาํนกัอุทกวทิยาและบริหารนํ้า สาํนกัวจิยัและพฒันา หน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

- เทศบญัญติัและพระราชบญัญติัควบคุมการก่อสร้างอาคาร ปี พ.ศ.2522   

- พระราชบญัญติัวศิวกรรมควบคุม พ.ศ.2542   

- มาตรฐานของวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย   

-  แนวทางและหลกัเกณฑก์ารออกแบบโครงการชลประทาน (ตามบญัชีรายช่ือหนงัสือ ท่ี

หนา้ 2-25)  

- มาตรฐานหลกัการสาํรวจและทาํแผนท่ี  

       สาํนกัสาํรวจดา้นวศิวกรรมและธรณีวทิยา    กรมชลประทาน 

4. หลกัเกณฑ์ความรู้ทีนํ่ามาใช้ดําเนินการ 

 ความรู้ดา้นวศิวกรรมสาขาต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2.1.4   จดัทํารายงานแนวคดิ และเกณฑ์การออกแบบ 

1. วตัถุประสงค์/ลกัษณะและขอบเขตงาน 

 รายงานแนวความคิดการออกแบบ (Conceptual Design Report) เป็นเอกสารที่วิศวกร

ผูอ้อกแบบควรจดัทาํข้ึน เพื่อแสดงให้เห็นถึงขั้นตอน หรือ ขบวนการวิธีการพิจารณาและแนวคิดในการ

กาํหนดองคป์ระกอบของโครงการรูปแบบและส่วนประกอบของอาคารต่างๆ โดยพิจารณาจากขอ้มูลสําคญั

รูปแบบและส่วนประกอบของอาคารต่างๆ โดยพิจารณาจากขอ้มูลสําคญัดา้นต่างๆ ท่ีจาํเป็น เพื่อให้ผูท่ี้

เก่ียวขอ้งไดพ้ิจารณารายละเอียดในเบ้ืองตน้และให้ความเห็นชอบ  ก่อนท่ีวิศวกรผูอ้อกแบบจะดาํเนินการ

คาํนวณออกแบบและจัดทาํแบบแปลนในขั้นรายละเอียดต่อไป การจัดทาํแนวความคิดการออกแบบ 

(Conceptual Design) ขั้นตอนน้ีจะเป็นการกาํหนด ตาํแหน่งที่ตั้งอาคารหัวงานทั้งตวัเขื่อน และอาคาร

ประกอบหรืออาคารหัวงานอื่นๆ ของโครงการพฒันาแหล่งนํ้ า ของรวมทั้งการกาํหนดรูปแบบและชนิด

อาคารที่เหมาะสมให้สอดคล้องกบัสภาพขอ้มูลและวตัถุประสงค์ของโครงการตามที่กาํหนดไว ้ วิศวกร

ผูอ้อกแบบจะตอ้งจดัทาํแบบเคา้โครง ผงัอาคารหวังาน (Layout) รูปร่างเขื่อน อาคารทางระบายนํ้ าลน้ อาคาร

ท่อส่งนํ้ า ถนนบาํรุงรักษาท้ายเขื่อน เป็นต้น รวมทั้งคาํอธิบาย รายละเอียดวิธีการพิจารณากาํหนดที่ตั้ ง 

รูปแบบ ชนิด และองคป์ระกอบ ของอาคารแต่ละประเภทให้ครบถว้น แลว้จดัทาํเป็นเล่มรายงานนาํเสนอให้

หวัหนา้กลุ่มเพื่อพิจารณาความเหมาะสม 

2. หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ได้แก่  สํานักชลประทาน โครงการชลประทานจังหวดั หรือ

หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเป็นเจา้ของโครงการหน่วยงานสนบัสนุนขอ้มูล ไดแ้ก่ สาํนกับริหารโครงการ สํานกัสํารวจ

ดา้นวศิวกรรมและธรณีวทิยา สาํนกัอุทกวทิยาและบริหารนํ้า สาํนกัวจิยัและพฒันา หน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

- เทศบญัญติัและพระราชบญัญติัควบคุมการก่อสร้างอาคาร ปี พ.ศ.2522 

- พระราชบญัญติัวศิวกรรมควบคุม พ.ศ.2542 

- มาตรฐานของวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้ง  

- แนวทางและหลกัเกณฑก์ารออกแบบโครงการชลประทาน                                                              

(ตามบญัชีรายช่ือหนงัสือ ท่ีหนา้ 2-25)  
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4. หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ได้แก่  สํานักชลประทาน โครงการชลประทานจังหวดั หรือ

หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเป็นเจา้ของโครงการ 

5. หลกัเกณฑ์ความรู้ทีนํ่ามาใช้ดําเนินการ 

 ความรู้ดา้นวศิวกรรมสาขาต่างๆ ดงัน้ี  

- วศิวกรรมชลประทาน  

- วศิวกรรมโยธาวศิวกรรมปฐพี  

- วศิวกรรมโครงสร้าง  

- วศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม และแหล่งนํ้า 

- ความรู้ดา้นการเขียนแบบมาตรฐานกรมชลประทาน 
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2.1.5   สรุปลกัษณะโครงการและขออนุมัตใินหลกัการ 

1. วตัถุประสงค์/ลกัษณะและขอบเขตงาน 

 สรุปลกัษณะโครงการและขออนุมติัในหลกัการ เมื่อขั้นตอนที่กล่าวถึงในขอ้ที่ 2.1.4 เสร็จ

เรียบร้อยแลว้ จะเป็นการสรุปลกัษณะโครงการและขออนุมติัในหลกัการ จากสํานกัออกแบบวิศวกรรมและ

สถาปัตยกรรม เพื่อดาํเนินการในขั้นคาํนวณออกแบบรายละเอียดต่อไป การดาํเนินการในขั้นตอนน้ีจะทาํให้

ผูบ้งัคบับญัชา ทราบรายละเอียดลกัษณะ ตลอดจนองค์ประกอบของโครงการรวมทั้งวตัถุประสงค์ของ

โครงการได้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน นอกจากนั้นผูบ้งัคบับญัชาในระดับต่างๆ ยงัสามารถให้คาํแนะนําหรือ

ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึนได้อีกด้วย การสรุปลกัษณะโครงการและขออนุมติัใน

หลกัการจะตอ้งมีการจดัทาํรายงานพร้อมแบบเคา้โครงเบ้ืองตน้ที่มีความละเอียดชดัเจน เพื่อใชป้ระกอบการ

พิจารณาได้โดยสะดวกและรวดเร็วนอกจากนั้ นยงัสามารถใช้เป็นเอกสารหลักฐานและข้อมูลในการ

ดาํเนินงานขั้นต่อไป รวมทั้งใชส้าํหรับการเผยแพร่โครงการใหผู้ส้นใจทัว่ไปไดรั้บทราบ 

2. หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

 หน่วยงานเจา้ของโครงการ ไดแ้ก่ สาํนกัชลประทาน โครงการชลประทานจงัหวดั หรือ

หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเป็นเจา้ของโครงการหน่วยงานสนบัสนุนขอ้มูล ไดแ้ก่ สาํนกับริหารโครงการ สาํนกัสาํรวจ

ดา้นวศิวกรรมและธรณีวทิยา สาํนกัอุทกวทิยาและบริหารนํ้า สาํนกัวจิยัและพฒันา หน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

- เทศบญัญติัและพระราชบญัญติัควบคุมการก่อสร้างอาคาร ปี พ.ศ.2522 

- พระราชบญัญติัวศิวกรรมควบคุม พ.ศ.2542 

- มาตรฐานของวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 

- แนวทางและหลกัเกณฑก์ารออกแบบโครงการชลประทาน                                                                  

(ตามบญัชีรายช่ือหนงัสือ ท่ีหนา้ 2-25)  

4. ผู้รับผดิชอบ 

 กลุ่มออกแบบ สาํนกัออกแบบวศิวกรรมและสถาปัตยกรรม 
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5. หลกัเกณฑ์ความรู้ทีนํ่ามาใช้ดําเนินการ 

 ความรู้ดา้นวศิวกรรมสาขาต่างๆ ดงัน้ี  

- วศิวกรรมชลประทาน  

- วศิวกรรมโยธาวศิวกรรมปฐพี  

- วศิวกรรมโครงสร้าง  

- วศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม และแหล่งนํ้า 

- ความรู้ดา้นการเขียนแบบมาตรฐานกรมชลประทาน 
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2.1.6  การจดัทาํรายการคาํนวณด้านวศิวกรรม และจดัทาํแบบแปลนเค้าโครงเบือ้งต้น   

1. วตัถุประสงค์/ลกัษณะและขอบเขตงาน 

 การจดัทาํรายงานคาํนวณดา้นวิศวกรรม ในขณะที่ยงัไม่ไดรั้บผลสํารวจเพิ่มเติมที่ขอไป วิศวกร

ผูอ้อกแบบควรจะตอ้งพิจารณาคาํนวณออกแบบ เพือ่กาํหนดขนาดและตรวจสอบความแข็งแรงของอาคาร

ต่างๆ ให้ครบถว้นโดยการพิจารณาใชค้่าตวัแปรหรือค่า Parameter ท่ีจาํเป็นจากขอ้มูลท่ีมีอยูเ่ดิม หรือจาก

ขอ้มูลของโครงการอ่ืนในบริเวณใกลเ้คียงไปก่อน ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดความต่อเน่ืองและความกา้วหน้าในการ

ปฏิบติังาน การคาํนวณออกแบบในขั้นน้ีอาจจะมีการเปล่ียนแปลงหรือไม่มีการเปล่ียนแปลงก็ได ้ทั้งน้ีข้ึนกบั

ขอ้มูลใหม่ทีจ่ะไดรั้บเพิ่มเติม อยา่งไรก็ตามขอแนะนาํและมีความเห็นวา่ ควรดาํเนินการคาํนวณออกแบบใน

ส่วนท่ีดาํเนินการไดไ้ปก่อน เช่น การคาํนวณดา้นชลศาสตร์ของอาคารทางระบายนํ้ าลน้ และอาคารท่อส่งนํ้ า 

หรือการวิเคราะห์ความมัน่คงของตวัเขื่อน เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดความกา้วหน้าในการดาํเนินงานอย่าง

ต่อเน่ืองและไม่หยดุชะงกั เมือ่ไดผ้ลการคาํนวณในขั้นน้ีแลว้จะสามารถกาํหนดขนาดอาคาร และนาํไปจดัทาํ

แบบแปลนไดต่้อไปซ่ึงถา้หากรอให้ขอ้มูลทั้งหมดครบถว้นจะทาํให้เกิดความล่าช้าในการดาํเนินงานได ้จึง

ไม่น่าจะเป็นผลดีกบัโครงการนกั การคาํนวณออกแบบไปก่อนโดยใชข้อ้มูลที่มีอยูบ่า้งแลว้นั้นไม่น่าจะเกิด

ความผดิพลาดมากนกั แต่หากเกิดความคลาดเคล่ือนไปจากขอ้มูลใหม่ท่ีจะไดรั้บเพิ่มเติมก็สามารถปรับแกไ้ข 

ใหส้อดคลอ้งตรงกนัไดโ้ดยไม่เกิดความยุง่ยากอยา่งไร ซ่ึงในภาพรวมแลว้ น่าจะมีผลดีมากกวา่ผลเสีย 

2. หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ได้แก่  สํานักชลประทาน โครงการชลประทานจังหวดั หรือ

หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเป็นเจา้ของโครงการหน่วยงานสนบัสนุนขอ้มูล ไดแ้ก่ สาํนกับริหารโครงการ สํานกัสํารวจ

ดา้นวศิวกรรมและธรณีวทิยา สาํนกัอุทกวทิยาและบริหารนํ้า สาํนกัวจิยัและพฒันา หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

- เทศบญัญติัและพระราชบญัญติัควบคุมการก่อสร้างอาคาร ปี พ.ศ.2522 

- พระราชบญัญติัวศิวกรรมควบคุม พ.ศ.2542 

- มาตรฐานของวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 

- แนวทางและหลกัเกณฑก์ารออกแบบโครงการชลประทาน                                                                                    

(ตามบญัชีรายช่ือหนงัสือ ท่ีหนา้ 2-25)  
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4. ผู้รับผดิชอบ 

 กลุ่มออกแบบ สาํนกัออกแบบวศิวกรรมและสถาปัตยกรรม 

5. หลกัเกณฑ์ความรู้ทีนํ่ามาใช้ดําเนินการ 

 ความรู้ดา้นวศิวกรรมสาขาต่างๆ ดงัน้ี  

- วศิวกรรมชลประทาน  

- วศิวกรรมโยธาวศิวกรรมปฐพี  

- วศิวกรรมโครงสร้าง  

- วศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม และแหล่งนํ้า 

- ความรู้ดา้นการเขียนแบบมาตรฐานกรมชลประทาน 
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2.1.7   ตรวจสอบวเิคราะห์ ข้อมูลขั้นออกแบบรายละเอยีด  

และกาํหนดขอบเขตการสํารวจเพิม่เตมิ 

1. วตัถุประสงค์/ลกัษณะและขอบเขตงาน 

  การกาํหนดขอบเขตการสาํรวจเพิ่มเติม ในขั้นน้ีวิศวกรผูอ้อกแบบจะตอ้งพิจารณาดว้ยความ

ละเอียดรอบคอบวา่ มีขอ้มูลส่วนใดที่ยงัไม่เพียงพอหรือไม่ครบ ซ่ึงจะทาํให้เกิดปัญหาและอุปสรรคกบัการ

ออกแบบต่อไปได้จะต้องทาํการกําหนดขอบเขตและปริมาณงานการสํารวจข้อมูลเหล่านั้นเพิ่มเติมให้

ครบถว้น โดยจดัทาํคาํขอให้สํารวจเพิ่มเติมไปยงัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งหรือจดัทาํขอ้มูลนั้นๆ  ขอ้มูลท่ีจะ

ขอใหมี้การสาํรวจเพิ่มเติมส่วนมาก ไดแ้ก่  ขอ้มูลสาํรวจสภาพภูมิประเทศบริเวณหวังานเข่ือนและตามอาคาร

ประกอบต่างๆ โดยจะเป็นการสํารวจผงับริเวณ (Site Plan) รูปตดัตามยาว (Profile) และรูปตดัตามขวาง

(Cross Section) หรืออาจจะมีการขอใหส้าํรวจขอบเขตอ่างเก็บนํ้ าเพิ่มเติมดว้ยก็ได ้หากตรวจพบวา่ขอ้มูลเดิม

ไม่ครอบคลุมขอบเขตอ่างเก็บนํ้ าทั้งหมด รวมทั้งการสํารวจแนวถนนขอบอ่างเก็บนํ้ าหรือถนนทดแทนนํ้ า

ท่วมเพิ่มเติม เป็นตน้ นอกจากนั้นยงัมีการขอให้สํารวจสภาพธรณีวิทยาฐานรากตามแนวศูนยก์ลางอาคาร 

การขอใหมี้การสาํรวจแหล่งดินและทดสอบคุณสมบติัดิน รวมทั้งวสัดุก่อสร้างเพิ่มเติมอีกดว้ยเช่นกนั 

2. หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ได้แก่  สํานักชลประทาน โครงการชลประทานจังหวดั หรือ

หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเป็นเจา้ของโครงการหน่วยงานสนบัสนุนขอ้มูล ไดแ้ก่ สาํนกับริหารโครงการ สํานกัสํารวจ

ดา้นวศิวกรรมและธรณีวทิยา สาํนกัอุทกวทิยาและบริหารนํ้า สาํนกัวจิยัและพฒันา หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

- เทศบญัญติัและพระราชบญัญติัควบคุมการก่อสร้างอาคาร ปี พ.ศ.2522 

- พระราชบญัญติัวศิวกรรมควบคุม พ.ศ.2542 

- มาตรฐานของวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 

- แนวทางและหลกัเกณฑก์ารออกแบบโครงการชลประทาน                                                              

(ตามบญัชีรายช่ือหนงัสือ ท่ีหนา้ 2-25)  

4. ผู้รับผดิชอบ 

 กลุ่มออกแบบ สาํนกัออกแบบวศิวกรรมและสถาปัตยกรรม 
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5. หลกัเกณฑ์ความรู้ทีนํ่ามาใช้ดําเนินการ  

 ความรู้ดา้นวศิวกรรมสาขาต่างๆ ดงัน้ี  

- วศิวกรรมชลประทาน  

- วศิวกรรมโยธาวศิวกรรมปฐพี  

- วศิวกรรมโครงสร้าง  

- วศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม และแหล่งนํ้า 

- ความรู้ดา้นการเขียนแบบมาตรฐานกรมชลประทาน 
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2.1.8   การออกแบบคาํนวณและจดัทําแบบร่าง 

1. วตัถุประสงค์/ลกัษณะและขอบเขตงาน  

การจดัทาํแบบแปลนฉบบัร่าง เมื่อไดจ้ดัทาํรายการคาํนวณตามที่กล่าวไวแ้ล้ว จะทาํให้ทราบ

ขนาดและรายละเอียดต่างๆ ของอาคารเพียงพอทีจ่ะนาํไปจดัทาํแบบแปลนไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงแบบแปลนใน

ขั้นน้ีจะถือวา่เป็นแบบแปลนฉบบัร่าง โดยจะมีรายละเอียดต่างๆ ครบถว้นตามหลกัวิศวกรรมและหลกัการ

เขียนแบบทุกประการ หรือกล่าวอีกนยัหน่ึง หากขอ้มูลไม่เปล่ียนแปลงมากนกั ก็สามารถนาํแบบแปลนฉบบั

ร่างชุดน้ีไปใชใ้นการก่อสร้างไดเ้ลย ซ่ึงถือไดว้า่เป็นระดบัความละเอียดถูกตอ้งขั้นสุดทา้ยของการจดัทาํแบบ

แปลนในขั้นน้ีวิศวกรผูอ้อกแบบจะตอ้งจดัทาํแบบแปลนฉบบัร่างน้ี ดว้ยความละเอียดรอบคอบชดัเจนและ

ถูกต้อง เป็นไปตามรายการคาํนวณที่จัดทาํไวพ้ร้อมจะนําไปใช้เพื ่อการก่อสร้างได้ทันที โดยจะต้อง

ตรวจสอบความเรียบร้อย ก่อนจดัส่งให้ผูต้รวจแบบพิจารณา หากมีขอ้สงสัยหรือปัญหาในระหวา่งการจดัทาํ

แบบแปลนจะตอ้งปรึกษาหารือ ขอความเห็นและคาํช้ีแนะ จากผูต้รวจแบบหรือหวัหนา้ฝ่ายทนัที ทั้งน้ีเพื่อให้

การจดัทาํแบบแปลนสําเร็จเรียบร้อยโดยรวดเร็ว การทีว่ิศวกรผูอ้อกแบบจดัทาํเฉพาะแบบรูปโดยไม่แสดง

รายละเอียดใหค้รบถว้น แลว้จดัส่งใหผู้ต้รวจแบบพจิารณาถือไดว้า่เป็นการไม่รับผดิชอบในการทาํงานเพราะ

การกระทาํดงักล่าวถือวา่เป็นการผลกัภาระใหผู้ต้รวจแบบโดยไม่ถูกตอ้ง ซ่ึงหากผูป้ฏิบติังานทุกคนทาํงานใน

ลกัษณะน้ี จะทาํให้การจดัทาํและพิจารณาตรวจแบบเกิดความล่าช้าข้ึนอย่างมาก การจดัทาํแบบแปลน

นอกจากจะตอ้งให้มีความถูกตอ้งตามหลกัวิศวกรรมแลว้ยงัจะตอ้งให้มีความถูกตอ้งเป็นระเบียบเรียบร้อย

ตามมาตรฐาน การเขียนแบบของสาํนกัออกแบบวศิวกรรมและสถาปัตยกรรมอีกดว้ย 

2. หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง  

หน่วยงานเจา้ของโครงการ ไดแ้ก่ สํานกัชลประทาน โครงการชลประทานจงัหวดั หรือหน่วยงาน

อื่นๆ ที่เป็นเจ้าของโครงการหน่วยงานสนับสนุนข้อมูล ได้แก่ สํานักบริหารโครงการ สํานักสํารวจด้าน

วศิวกรรมและธรณีวทิยา สาํนกัอุทกวทิยาและบริหารนํ้า สาํนกัวจิยัและพฒันา หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง  

- เทศบญัญติัและพระราชบญัญติัควบคุมการก่อสร้างอาคาร ปี พ.ศ.2522 

- พระราชบญัญติัวศิวกรรมควบคุม พ.ศ.2542 

- มาตรฐานของวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 

- แนวทางและหลกัเกณฑก์ารออกแบบโครงการชลประทาน                                                           

(ตามบญัชีรายช่ือหนงัสือ ท่ีหนา้ 2-25) 
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4. ผู้รับผดิชอบ  

กลุ่มออกแบบ สาํนกัออกแบบวศิวกรรมและสถาปัตยกรรม 

5. หลกัเกณฑ์ความรู้ทีนํ่ามาใช้ดําเนินการ  

 ความรู้ดา้นวศิวกรรมสาขาต่างๆ ดงัน้ี  

- วศิวกรรมชลประทาน  

- วศิวกรรมโยธาวศิวกรรมปฐพี  

- วศิวกรรมโครงสร้าง  

- วศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม และแหล่งนํ้า 

- ความรู้ดา้นการเขียนแบบมาตรฐานกรมชลประทาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กระบวนงานออกแบบโครงการชลประทาน 

คู่มือวธีิการปฏิบติังานกระบวนการพฒันาแหล่งนํ้ า 
 

2-20 

2.1.9   พจิารณาข้อมูลออกแบบขั้นสุดท้าย 

1. วตัถุประสงค์/ลกัษณะและขอบเขตงาน  

การพิจารณาขอ้มูลการออกแบบขั้นสุดทา้ย ในระหวา่งการจดัทาํแบบแปลนฉบบัร่างหรือหาก

ไดจ้ดัทาํเสร็จเรียบร้อยไปแลว้ วิศวกรผูอ้อกแบบจะตอ้งทาํการตรวจสอบความถูกตอ้งและความน่าเช่ือถือ

ของขอ้มูลท่ีไดรั้บเพิ่มเติมรวมทั้งพิจารณาตรวจสอบวา่มีความแตกต่างไปจากขอ้มูลท่ีมีอยูเ่ดิมหรือไม่แลว้จึง

ทาํการสรุปขอ้มูลที่ใชใ้นการคาํนวณออกแบบทั้งหมดหากขอ้มูลมีความแตกต่างๆกนัมากจะตอ้งรายงานให้

ผูต้รวจแบบหรือหวัหน้าฝ่ายทราบและพิจารณา ซ่ึงโดยทัว่ไปจะตอ้งทาํการแกไ้ขปรับปรุงแบบแปลนฉบบั

ร่างใหถู้กตอ้ง สอดคลอ้งกบัขอ้มูลใหม่ท่ีไดรั้บเพิ่มเติม 

2. หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง  

หน่วยงานเจา้ของโครงการ ไดแ้ก่ สํานกัชลประทาน โครงการชลประทานจงัหวดั หรือหน่วยงาน

อื่นๆ ที่เป็นเจ้าของโครงการหน่วยงานสนับสนุนข้อมูล ได้แก่ สํานักบริหารโครงการ สํานักสํารวจด้าน

วศิวกรรมและธรณีวทิยา สาํนกัอุทกวทิยาและบริหารนํ้า สาํนกัวจิยัและพฒันา หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง  

- เทศบญัญติัและพระราชบญัญติัควบคุมการก่อสร้างอาคาร ปี พ.ศ.2522 

- พระราชบญัญติัวศิวกรรมควบคุม พ.ศ.2542 

- มาตรฐานของวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 

- แนวทางและหลกัเกณฑก์ารออกแบบโครงการชลประทาน                                                              

(ตามบญัชีรายช่ือหนงัสือ ท่ีหนา้ 2-25) 

4. ผู้รับผดิชอบ  

กลุ่มออกแบบ สาํนกัออกแบบวศิวกรรมและสถาปัตยกรรม 

5. หลกัเกณฑ์ความรู้ทีนํ่ามาใช้ดําเนินการ  

ความรู้ด้านวิศวกรรมสาขาต่างๆ ดังน้ี วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมโยธาวิศวกรรมปฐพี 

วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม และแหล่งนํ้ า ความรู้ดา้นการเขียนแบบมาตรฐานกรมชลประทาน 
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2.1.10   จดัทําแบบฉบบัสมบูรณ์ ตรวจแบบ และเสนอแบบ 

1. วตัถุประสงค์/ลกัษณะและขอบเขตงาน  

การตรวจแบบและเสนอแบบ  ผูต้รวจแบบจะทาํการตรวจพิจารณาความถูกตอ้ง ความเหมาะสม

และความเรียบร้อยใหเ้ป็นไปตามหลกัวศิวกรรมเพื่อให้นาํไปใชใ้นการก่อสร้างไดโ้ดยไม่มีปัญหาใดๆทั้งส้ิน

รวมทั้ งจะต้องให้แบบแปลนเป็นไปตามมาตรฐานการเขียนแบบที่สํานักออกแบบวิศวกรรมและ

สถาปัตยกรรมกาํหนดไวด้ว้ยเช่นเดียวกนั หากพบขอ้บกพร่องผูต้รวจแบบจะจดัส่งแบบแปลนพร้อมอธิบาย

รายละเอียดการพิจารณาให้วิศวกรผูอ้อกแบบนํากลับไปแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้อง แล้วจึงส่งกลับมาให้

พิจารณาใหม่อีกคร้ังหน่ึง หากถูกตอ้งแลว้ หัวหน้าฝ่ายจะตรวจพิจารณาความเหมาะสมและความเรียบร้อย

โดยทัว่ไปอีกคร้ังก่อนจดัส่งไปขอความเห็นชอบจากสํานกัออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม โดยก่อน

จดัส่งแบบแปลนในขั้นต่อไป ผูป้ฏิบติังานทุกคนจะตอ้งลงนามรับรองในช่อง กรอบช่ือแบบใหค้รบถว้น 

2. หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง  

หน่วยงานเจา้ของโครงการ ไดแ้ก่ สาํนกัชลประทาน โครงการชลประทานจงัหวดั หรือหน่วยงาน

อื่นๆ ที่เป็นเจ้าของโครงการหน่วยงานสนับสนุนข้อมูล ได้แก่ สํานักบริหารโครงการ สํานักสํารวจด้าน

วศิวกรรมและธรณีวทิยา สาํนกัอุทกวทิยาและบริหารนํ้า สาํนกัวจิยัและพฒันา หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง  

- เทศบญัญติัและพระราชบญัญติัควบคุมการก่อสร้างอาคาร ปี พ.ศ.2522 

- พระราชบญัญติัวศิวกรรมควบคุม พ.ศ.2542 

- มาตรฐานของวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 

- แนวทางและหลกัเกณฑก์ารออกแบบโครงการชลประทาน                                                              

(ตามบญัชีรายช่ือหนงัสือ ท่ีหนา้ 2-25) 

4. ผู้รับผดิชอบ  

กลุ่มออกแบบ สาํนกัออกแบบวศิวกรรมและสถาปัตยกรรม 

5. หลกัเกณฑ์ความรู้ทีนํ่ามาใช้ดําเนินการ  

ความรู้ด้านวิศวกรรมสาขาต่างๆ ดงัน้ี วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมโยธาวิศวกรรมปฐพี 

วศิวกรรมโครงสร้าง วศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม และแหล่งนํ้าความรู้ดา้นการเขียนแบบมาตรฐานกรมชลประทาน 
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2.1.11   ให้ความเห็นชอบ และอนุมตัแิบบต้นฉบับ 

1. วตัถุประสงค์/ลกัษณะและขอบเขตงาน  

การให้ความเห็นชอบ และการอนุมติัแบบตน้ฉบบั เมื่อหัวหน้ากลุ่มงานออกแบบเขื่อนจดัส่ง

แบบแปลนที่ไดพ้ิจารณามาแลว้ไปให้หวัหนา้กลุ่มออกแบบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม หากแบบแปลนมี

ความเหมาะสมเรียบร้อยดีแลว้ จะถูกจดัส่งไปที่ผูอ้าํนวยการสํานกัออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 

เพื่อลงนามใหค้วามเห็นชอบ ต่อจากนั้นจึงจดัส่งแบบแปลนไปใหก้รมชลประทานโดยรองอธิบดีฝ่ายวิชาการ

ปฏิบติัราชการแทนอธิบดีเป็นผูล้งนามอนุมติัแบบแปลนต่อไป 

2. หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง   

สาํนกัออกแบบฯ รองอธิบดีฝ่ายวชิาการ 

3. กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง  

 แนวทางและหลกัเกณฑก์ารออกแบบโครงการชลประทาน                                                                         

                    (ตามบญัชีรายช่ือหนงัสือ ท่ีหนา้ 2-25) 

4. ผู้รับผดิชอบ  

 กลุ่มออกแบบ ท่ีจดัทาํแบบโครงการฯ  

5. หลกัเกณฑ์ความรู้ทีนํ่ามาใช้ดําเนินการ  

 ประสบการณ์ ความรู้ดา้นวศิวกรรมสาขาต่างๆ   
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2.1.12   การจดัทาํรายงานสรุปการออกแบบ 

1. วตัถุประสงค์/ลกัษณะและขอบเขตงาน  

การจดัทาํรายงานประกอบแบบแปลนเพื่อการก่อสร้างโครงการพฒันาแหล่งนํ้ านั้น มีวตัถุประสงค์

หลกัๆ  ดงัน้ี 

 (1)    เพื่อเป็นเอกสารขอ้มูลแสดงรายละเอียด แนวคิด วิธีการ ในการพิจารณากาํหนดและ

รูปแบบโครงการ 

(2)  เพื่อเป็นเอกสารอา้งอิงในการจดัทาํแบบแปลน 

(3)  เพือ่เป็นเอกสารยนืยนัความถูกตอ้งและความเหมาะสมในการดาํเนินงานของขั้นตอนต่างๆ 

(4)  เพือ่เป็นเอกสารหลกัฐานประกอบการพิจารณาตรวจสอบสาเหตุที่ทาํให้อาคารเกิดการ

ชาํรุดเสียหาย หรือการวบิติั พงัทลาย 

(5)  เพือ่เป็นเอกสารประกอบการพจิารณาซ่อมแซมอาคารท่ีชาํรุดเสียหายหรือปรับปรุงอาคาร

ใหมี้ประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน 

(6)  เพือ่เป็นเอกสารประกอบการก่อสร้างและการบาํรุงรักษา ตลอดจนการตรวจสอบความ

มัน่คงปลอดภยัของตวัเข่ือนและอาคารประกอบ 

(7)  เพือ่เป็นเอกสารเผยแพร่ลกัษณะโครงการใหผู้ส้นใจทัว่ไปไดรั้บทราบ 

(8)  เพื่อฝึกฝนให้วิศวกรปฏิบติังานเป็นระบบ และเป็นขั้นตอนที่มีความถูกตอ้งเหมาะสม  

พร้อมท่ีจะไดรั้บการตรวจสอบความถูกตอ้งต่อไป  

(9)  เพื่อเป็นผลงานทางวิชาการของผูจ้ดัทาํต่อไปจดัทาํรายงานสรุปการออกแบบ วิศวกร

ผูอ้อกแบบจะตอ้งจดัทาํรายงานสรุปการออกแบบโครงการฯ ภายหลงัจากท่ีไดจ้ดัส่งแบบ

แปลนไปให้ผูต้รวจแบบพิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้ง ทั้งน้ีเพือ่ใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบ

แบบแปลนและเผยแพร่ให้ผูส้นใจทัว่ไปไดรั้บทราบ รวมทั้งเพือ่ใชเ้ป็นฐานขอ้มูลในการ

จดัทาํประชากรเข่ือนในโอกาสต่อไป แบบแปลนที่ไดรั้บการอนุมติัแลว้จะถูกส่งกลบัมา

ที่หน่วยงานที่จดัทาํ แบบแปลนชุดนั้น ซ่ึงจะตอ้งลงวนัที่อนุมติัแบบ ในแบบแปลนทุก

แผน่ก่อนนาํไปเก็บไวใ้นตูเ้ก็บแบบ 

2. หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง  

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ได้แก่  สํานักชลประทาน โครงการชลประทานจังหวดั หรือ

หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเป็นเจา้ของโครงการหน่วยงานสนบัสนุนขอ้มูล ไดแ้ก่ สาํนกับริหารโครงการ สํานกัสํารวจ

ดา้นวศิวกรรมและธรณีวทิยา สาํนกัอุทกวทิยาและบริหารนํ้า สาํนกัวจิยัและพฒันา หน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
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3. กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง  

แนวทางและหลกัเกณฑก์ารออกแบบโครงการชลประทาน                  

(ตามบญัชีรายช่ือหนงัสือ ท่ีหนา้ 2-25) 

4. ผู้รับผดิชอบ  

กลุ่มออกแบบ ท่ีจดัทาํแบบโครงการฯ  

5. หลกัเกณฑ์ความรู้ทีนํ่ามาใช้ดําเนินการ  

 ความรู้ดา้นวศิวกรรมสาขาต่างๆ ดงัน้ี  

- วศิวกรรมชลประทาน  

- วศิวกรรมโยธาวศิวกรรมปฐพี  

- วศิวกรรมโครงสร้าง  

- วศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม และแหล่งนํ้า 

- ความรู้ดา้นการเขียนแบบมาตรฐานกรมชลประทาน 
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บัญชีรายช่ือหนังสือทีด่ําเนินการโดยคณะกรรมการพจิารณาแบบมาตรฐาน กรมชลประทาน 

และได้เผยแพร่เรียบร้อยแล้ว จํานวน 7 รายการ คอื 

 

1. “แนวทางและหลกัเกณฑก์ารออกแบบเข่ือนเก็บกกันํ้าและอาคารประกอบ”  

คณะทาํงานจดัทาํแบบมาตรฐานเข่ือนเก็บกกันํ้าและอาคารประกอบ, 2545 

2. “คู่มือการออกแบบระบบชลประทานในแปลงนา”  

คณะทาํงานจดัทาํแบบมาตรฐานระบบชลประทานในแปลงนา, 2545 

3. “คู่มือการใชแ้บบมาตรฐานระบบชลประทานในแปลงนา” พร้อมแบบมาตรฐาน  

คณะทาํงานจดัทาํแบบมาตรฐานระบบชลประทานในแปลงนา, 2545 

4. “คู่มือมาตรฐานงานสถาปัตยกรรม”  

คณะทาํงานจดัทาํแบบมาตรฐานงานสถาปัตยกรรม, 2545 

5. “คู่มือการใชแ้บบมาตรฐานงานสถาปัตยกรรม” พร้อมแบบมาตรฐาน  

คณะทาํงานจดัทาํแบบมาตรฐานงานสถาปัตยกรรม, 2545 

6. “การคาํนวณออกแบบระบบส่งนํ้าและระบายนํ้า”  พร้อมแบบมาตรฐาน  

       คณะทาํงานจดัทาํแบบมาตรฐานระบบส่งนํ้าและระบายนํ้า, 2547 

7. “คู่มือการใชแ้บบมาตรฐานระบบส่งนํ้าและระบายนํ้า”  

       คณะทาํงานจดัทาํแบบมาตรฐานระบบส่งนํ้าและระบายนํ้า, 2547 

……………………. 

 

แผ่น CD ทีด่าํเนินการโดยคณะกรรมการพจิารณาแบบมาตรฐาน  

และได้เผยแพร่เรียบร้อยแล้ว จํานวน 2 รายการ คอื 

 

1. แผน่ CD บนัทึกขอ้มูล ชุดท่ี 1  (จาํนวน 1 แผน่) , พฤษภาคม 2547 

a. คู่มือการออกแบบระบบส่งนํ้าและระบายนํ้า 

b. คู่มือการใชแ้บบมาตรฐานระบบส่งนํ้าและระบายนํ้า 

c. แบบมาตรฐานระบบส่งนํ้าและระบายนํ้า จาํนวน 11 แผน่ 
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2. แผน่ CD บนัทึกขอ้มลู ชุดท่ี 2 (จาํนวน 2แผน่), มิถุนายน 2548 

a. คู่มือการออกแบบระบบชลประทานในแปลงนา 

b. คู่มือการใชแ้บบมาตรฐานระบบชลประทานในแปลงนา 

c. แบบมาตรฐานระบบชลประทานในแปลงนา จาํนวน 39 แผน่ (Thai & English Version) 

d. แบบมาตรฐานอาคารในระบบส่งนํ้าและระบายนํ้า จาํนวน 16 แผน่ 

e. แบบมาตรฐานโครงการชลประทานขนาดเล็กประเภทอ่างเก็บนํ้า จาํนวน 40 แผน่ 

……………………… 

 

หมายเหตุ หน่วยงานท่ีไดรั้บการเผยแพร่  

1. ผูบ้ริหารระดบัสูง 

กรมชลประทาน 

2. สาํนกัชลประทาน 1-16 

3. โครงการส่งนํ้าและบาํรุงรักษา 

4. โครงการชลประทานจงัหวดั 

5. โครงการปฏิบติัการคนัคูนํ้าและจดัรูปท่ีดิน 

6. สาํนกั กอง ในส่วนกลางท่ีเก่ียวขอ้ง 

1. กรมทางหลวง 

หน่วยงานอ่ืน 

2. Department of Irrigation (DOI) สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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2.2  งานกาํกบัดูแลบริษทัทีป่รึกษาสํารวจออกแบบ 

โดยสํานักออกแบบวศิวกรรมและสถาปัตยกรรม 
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งานกาํกบัดูแลบริษทัทีป่รึกษาสํารวจออกแบบ 

โดยสํานักออกแบบวศิวกรรมและสถาปัตยกรรม  

ประกอบดว้ยกระบวนงานยอ่ย ดงัน้ี 

o กระบวนงานเตรียมการ 

 การจดัทาํแผนงานและงบประมาณค่าดาํเนินการ 

 การเตรียมความพร้อม ประกอบดว้ย 

• ศึกษาขอ้มูลรายงานศึกษาความเหมาะสม รายงานผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้ม (สบก.) 

• จดัทาํเอกสารประกอบการจา้งฯ และขออนุมติัการจา้งฯ 

o กระบวนการจัดจ้าง 

 การคดัเลือกบริษทัท่ีปรึกษา 

 การพิจารณาดา้นราคา 

 การรายงานสรุปเสนอกรมฯ และสาํนกังบประมาณ 

 การทาํสัญญาวา่จา้งบริษทัท่ีปรึกษาฯ 

o กระบวนการงานกาํกบัดูแล 

 งานมอบหมายขอบเขตความรับผดิชอบ 

 งานติดตามผล ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

 งานเร่งรัด และปรับปรุงแผนการปฏิบติังาน 

 การใหค้วามเห็นชอบ และการอนุมติัแบบตน้ฉบบั  

 ตรวจสอบเอกสารส่งมอบ ประกอบดว้ย 

• BOQ พร้อมราคางาน 

• รายการคาํนวณเพื่อการออกแบบ 

• รายละเอียดดา้นวศิวกรรม 

• รายงานสรุปโครงการขั้นออกแบบรายละเอียด 

• รายงานปิดโครงการ 

• CD บนัทึกขอ้มลูเอกสารทั้งหมด พร้อมแบบรายละเอียด 
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2.2.1 จดัทาํแผนงานแผนงบประมาณค่าดาํเนินการ 

2.2.2 การเตรียมความพร้อม 

2.2.3 การคดัเลือกบริษทัท่ีปรึกษา 

2.2.4 การพิจารณาดา้นราคา 

 

2.2.5 การรายงานสรุปเสนอกรมฯ และสาํนกังบประมาณ 

2.2.7 งานมอบหมายขอบเขตความรับผดิชอบ 

2.2.8 งานติดตามผล ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

2.2.6 การทาํสญัญาวา่จา้งบริษทัท่ีปรึกษา 

 

2.2.11 ตรวจสอบเอกสารส่งมอบ 

2.2.10 การใหค้วามเห็นชอบ และการอนุมติัแบบตน้ฉบบั 

2.2.9 งานเร่งรัด และปรับปรุงแผนการปฏิบติังาน 

ภาพที่ 2.3  งานกาํกบัดูแลบริษัททีป่รึกษาสํารวจออกแบบโดยสํานกัออกแบบวศิวกรรมและสถาปัตยกรรม 

2.2 งาน กาํกบัดูแลบริษัทที่ปรึกษาสํารวจออกแบบโดยสํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 
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2.2.1   การจดัทาํแผนงานและงบประมาณค่าดาํเนินการ 

1.  วตัถุประสงค์/ ลกัษณะและขอบเขตงาน 

 เพื่อท่ีจะไดท้ราบจาํนวนโครงการท่ีมีขอ้มูลพร้อมท่ีจะดาํเนินการออกแบบและทราบงบประมาณ

ท่ีจะดาํเนินการจา้งท่ีปรึกษาฯ  พร้อมท่ีจะของบประมาณจากสาํนกังบประมาณผา่นกองแผนงาน    

2. หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง  

 สาํนกับริหารโครงการ  และกองแผนงาน 

3. กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง  

 ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิ่มเติม ( ฉบบัท่ี 4 ) พ.ศ.2541 

4. ขั้นตอนการดําเนินงาน  

1. รวบรวมขอ้มูลรายงานศึกษาความเหมาะสม 

2. ศึกษารายละเอียดโครงการ 

3. กาํหนดวงเงินงบประมาณ 

4. จดัทาํแผนงานและงบประมาณเสนอ  ผูอ้าํนวยการสาํนกัออกแบบวศิวกรรมและสถาปัตยกรรม 

5. ผู้รับผดิชอบ  

กลุ่มวศิวกรรม  สาํนกัออกแบบวศิวกรรมและสถาปัตยกรรม 

6. หลกัเกณฑ์ความรู้ทีนํ่ามาใช้ในการดําเนินการ  

- ความรู้ดา้นวศิวกรรมโยธา 

- ความรู้ดา้นวศิวกรรมชลประทาน 

- ความรู้ดา้นวศิวกรรมสาํรวจ 

- ความรู้ดา้นวศิวกรรมธรณีวทิยาและปถพีกลศาสตร์ 

- ความรู้ดา้นการคาํนวณปริมาณงานและราคา 
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- ความรู้ดา้นการจดัทาํเอกสารประกวดราคา 

- ความรู้ดา้นระเบียบพสัดุ 

- ความรู้ดา้นวศิวกรรมเคร่ืองกล 

- ความรู้ดา้นวศิวกรรมไฟฟ้า 

- ความรู้ดา้นบริหารงานและการจดัการ 

- ความรู้ดา้นคอมพิวเตอร์ 
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2.2.2   การเตรียมความพร้อม 

1. วตัถุประสงค์/ ลกัษณะและขอบเขตงาน 

เพื่อเตรียมขอ้มูลและเอกสารต่างๆสาํหรับดาํเนินการจา้งท่ีปรึกษาฯ 

2. หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง  

1. สาํนกัออกแบบวศิวกรรมและสถาปัตยกรรม 

2.  สาํนกับริหารโครงการ   

3. สาํนกัสาํรวจดา้นวศิวกรรมและธรณีวทิยา 

3. กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง  

 ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิ่มเติม ( ฉบบัท่ี 4 ) พ.ศ.2541 

4. ขั้นตอนการดําเนินงาน  

1. รวบรวมขอ้มูล  รายงานศึกษาความเหมาะสม รายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  แผนท่ีภูมิ

ประเทศ ผลการเจาะสาํรวจดิน   ผลการเจาะสาํรวจหินและขอ้มูลดา้นอุทกศาสตร์ 

2. ศึกษารายละเอียดโครงการจากรายงานความเหมาะสม 

3. ร่างรายการรายละเอียดประกอบสญัญาจา้งฯ  ( TOR  ) 

4. คณะกรรมการตรวจร่างรายการรายละเอียดประกอบการจา้งฯ ( TOR ) 

5. จดัทาํเล่มเอกสารรายการรายละเอียดประกอบสัญญาจา้งฯ ( TOR )  

6. ทาํหนงัสือขออนุมติักรมฯ 

5. ผู้รับผดิชอบ  

คณะกรรมการตรวจร่างรายการรายละเอียดประกอบการจา้งฯ ( TOR )   และกลุ่มวศิวกรรม 

สาํนกัออกแบบวศิวกรรมและสถาปัตยกรรม 
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6. หลกัเกณฑ์ความรู้ทีนํ่ามาใช้ในการดําเนินการ  

-  ความรู้ดา้นวศิวกรรมโยธา 

-  ความรู้ดา้นวศิวกรรมชลประทาน 

-  ความรู้ดา้นวศิวกรรมสาํรวจ 

-  ความรู้ดา้นวศิวกรรมธรณีวทิยาและปถพีกลศาสตร์ 

-  ความรู้ดา้นการคาํนวณปริมาณงานและราคา 

-  ความรู้ดา้นการจดัทาํเอกสารประกวดราคา 

-  ความรู้ดา้นระเบียบพสัดุ 

-  ความรู้ดา้นวศิวกรรมเคร่ืองกล 

-  ความรู้ดา้นวศิวกรรมไฟฟ้า 

-  ความรู้ดา้นบริหารงานและการจดัการ 

-  ความรู้ดา้นคอมพิวเตอร์ 
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2.2.3   การคดัเลอืกบริษทัที่ปรึกษา 

1. วตัถุประสงค์/ ลกัษณะและขอบเขตงาน 

เพือ่ใหไ้ดบ้ริษทัท่ีปรึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถและมีความเช่ียวชาญในการออกแบบเฉพาะทาง 

2. หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง  

สาํนกับริหารโครงการ  สาํนกัสาํรวจดา้นวศิวกรรมและธรณีวทิยา สาํนกัชลประทานท่ีอยูใ่นเขต

พื้นท่ีท่ีจะดาํเนินการออกแบบ  กองแผนงานและกองพสัดุ 

3. กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง  

ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 

4. ขั้นตอนการดําเนินงาน  

1. ขอรายชื่อบริษัทที่ปรึกษาในสาขาวิชาชีพที่ต้องการจากสํานักบริหารหน้ีสาธารณะ 

กระทรวงการคลงั 

2. ขออนุมติัดาํเนินการจา้งที่ปรึกษาฯ พร้อมขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินการจา้งที่

ปรึกษาฯ  และคณะกรรมการกาํกบัดูแลงานจา้งท่ีปรึกษาฯ 

3. ขออนุมติัรายการรายละเอียดประกอบสัญญาจา้งฯ (TOR) 

4. ขออนุมติัรายช่ือบริษทัท่ีปรึกษา ท่ีไดจ้ากสาํนกับริหารหน้ีสาธารณะ  กระทรวงการคลงั 

5. ส่งหนังสือเชิญชวนบริษทัที่ปรึกษาให้ส่งข้อมูลให้คณะกรรมการดาํเนินการจ้างฯ เพือ่

คดัเลือกใหเ้หลือนอ้ยราย  (SHORT  LIST) 

6. บริษทัท่ีปรึกษาส่งขอ้มูลใหค้ณะกรรมการดาํเนินการจา้งฯ 

7. คณะกรรมการดาํเนินการจา้งฯ พิจารณาตดัสินคดัเลือกบริษทัที่ปรึกษาที่ผา่นเกณฑ์การให้

คะแนนเพื่อคดัเลือกคดัเลือกให้เหลือน้อยราย (SHORT  LIST)  ส่งขอ้มูลดา้นเทคนิค 

(PROPOSAL)และราคางาน  บริษทัที่ปรึกษาส่งขอ้มูลดา้นเทคนิค (PROPOSAL) และราคา

งานให้คณะกรรมการดําเนินการจ้างฯ คณะกรรมการดําเนินการจ้างฯพิจารณาตดัสิน

คดัเลือกบริษทัที่ปรึกษาที่ส่งขอ้มูลดา้นเทคนิค (PROPOSAL)และราคางาน  คดัเลือกไวไ้ม่

เกิน  6  รายโดยเรียงลาํดบัจากลาํดบัท่ี 1-6 และเปิดซองขอ้เสนอดา้นราคาของบริษทัที่ปรึกษา

ท่ีผา่นเกณฑล์าํดบัท่ี 1 ก่อน 
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5. ผู้รับผดิชอบ  

คณะกรรมการดาํเนินการจา้งท่ีปรึกษาฯ และกลุ่มวศิวกรรม สาํนกัออกแบบวศิวกรรมและ

สถาปัตยกรรม 

6. หลกัเกณฑ์ความรู้ที่นํามาใช้ในการดําเนินการ  

 -  ความรู้ดา้นวศิวกรรมโยธา 

 -  ความรู้ดา้นวศิวกรรมชลประทาน 

 -  ความรู้ดา้นวศิวกรรมสาํรวจ 

 -  ความรู้ดา้นวศิวกรรมธรณีวทิยาและปถพีกลศาสตร์ 

 -  ความรู้ดา้นการคาํนวณปริมาณงานและราคา 

 -  ความรู้ดา้นการจดัทาํเอกสารประกวดราคา 

 -  ความรู้ดา้นระเบียบพสัดุ 

 -  ความรู้ดา้นวศิวกรรมเคร่ืองกล 

 -  ความรู้ดา้นวศิวกรรมไฟฟ้า 

 -  ความรู้ดา้นบริหารงานและการจดัการ 

 -  ความรู้ดา้นคอมพิวเตอร์ 
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2.2.4   การพจิารณาด้านราคา  

1. วตัถุประสงค์/ ลกัษณะและขอบเขตงาน 

เพือ่ใหไ้ดบ้ริษทัท่ีปรึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถและมีความเช่ียวชาญในการออกแบบเฉพาะทาง 

2. หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง  

สาํนกับริหารโครงการ  สาํนกัสาํรวจดา้นวศิวกรรมและธรณีวทิยา สาํนกัชลประทานท่ีอยูใ่นเขต

พื้นท่ีท่ีจะดาํเนินการออกแบบ  กองแผนงานและกองพสัดุ 

3. กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง  

ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 

4. ขั้นตอนการดําเนินงาน  

1. คณะกรรมการดาํเนินการจา้งฯเปิดซองขอ้เสนอดา้นราคางานของบริษทัท่ีปรึกษาท่ีไดล้าํดบัท่ี 1 

2. คณะกรรมการดาํเนินการจา้งฯพจิารณาต่อรองราคางาน เพือ่ใหไ้ดร้าคางานท่ีเหมาะสมกบั

ปริมาณงานและไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีตั้งไว ้

3. บริษทัท่ีปรึกษาทาํหนงัสือสนองรับราคางานส่งใหค้ณะกรรมการดาํเนินการจา้งฯ 

5. ผู้รับผดิชอบ  

คณะกรรมการดาํเนินการจา้งท่ีปรึกษาฯ และกลุ่มวศิวกรรม สาํนกัออกแบบวศิวกรรมและ

สถาปัตยกรรม 

6. หลกัเกณฑ์ความรู้ทีนํ่ามาใช้ในการดําเนินการ  

 -  ความรู้ดา้นวศิวกรรมโยธา 

 -  ความรู้ดา้นวศิวกรรมชลประทาน 

 -  ความรู้ดา้นวศิวกรรมสาํรวจ 

 -  ความรู้ดา้นวศิวกรรมธรณีวทิยาและปถพีกลศาสตร์ 
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 -  ความรู้ดา้นการคาํนวณปริมาณงานและราคา 

 -  ความรู้ดา้นการจดัทาํเอกสารประกวดราคา 

 -  ความรู้ดา้นระเบียบพสัดุ 

 -  ความรู้ดา้นวศิวกรรมเคร่ืองกล 

 -  ความรู้ดา้นวศิวกรรมไฟฟ้า 

 -  ความรู้ดา้นบริหารงานและการจดัการ 

 -  ความรู้ดา้นคอมพิวเตอร์ 
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2.2.5   การรายงานสรุปเสนอกรมฯและสํานักงบประมาณ 

1.   วตัถุประสงค์/ ลกัษณะและขอบเขตงาน 

 ทาํหนงัสือสรุปเสนอกรมฯ เพื่อขออนุมติัผลดาํเนินการจา้งและให้ความเห็นชอบต่อบุคคลากร

หลกัและเสนอสํานกังบประมาณเพือ่ให้ความให้ความเห็นชอบราคางาน ( ถา้วงเงินเกิน 50 ลา้นบาท ตอ้ง

เสนอปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขออนุมติัรับราคางาน ) 

2.   หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง  

สาํนกังบประมาณ  และ สาํนกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

3.   กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง  

ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 

4.   ขั้นตอนการดําเนินงาน  

1. รวบรวมเอกสารในการดาํเนินการจา้งฯ 

2. สรุปทาํตารางเปรียบเทียบราคางานที่บริษทัที่ปรึกษาเสนอคร้ังแรกกบัราคางานที่บริษทัที่

ปรึกษาสนองรับราคางาน 

3. ทาํหนงัสือเสนอกรมฯเพือ่ขออนุมติัผลดาํเนินการจา้งฯ และเสนอสํานกังบประมาณเพือ่ให้

ความเห็นชอบราคางาน 

5.   ผู้รับผดิชอบ  

คณะกรรมการดาํเนินการจา้งท่ีปรึกษาฯ และกลุ่มวศิวกรรม 

6.   หลกัเกณฑ์ความรู้ทีนํ่ามาใช้ในการดําเนินการ  

-  ความรู้ดา้นงานสารบรรณ 

-  ความรู้ดา้นคอมพิวเตอร์ 

-  ความรู้ดา้นระเบียบพสัดุ  
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2.2.6   การทําสัญญาจ้างกบับริษทัที่ปรึกษา 

1.   วตัถุประสงค์/ ลกัษณะและขอบเขตงาน 

เพือ่เป็นขอ้ตกลงและขอ้ผกูพนัระหวา่งกรมฯและบริษทัท่ีปรึกษา 

2.   หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง  

กองพสัดุ 

3.   กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง  

ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 

4.   ขั้นตอนการดําเนินงาน  

บริษทัที่ปรึกษาส่งแผนงานการดาํเนินการจา้งและแผนงานการเบิกจ่ายเงินพร้อมร่างสัญญาส่ง

ให้คณะกรรมการดาํเนินการจา้งฯและกองพสัดุพิจารณาตรวจสอบเมื่อตรวจสอบร่างสัญญาแล้วไม่มีการ

แกไ้ขกองพสัดุจะนดัวนั และเวลาใหผู้มี้อาํนาจเตม็ของบริษทัท่ีปรึกษามาลงนามในสัญญา 

5.   ผู้รับผดิชอบ  

-  คณะกรรมการดาํเนินการจา้งท่ีปรึกษาฯ   

-  กลุ่มวศิวกรรม  สาํนกัออกแบบวศิวกรรมและสถาปัตยกรรม   

-  กองพสัดุ 

6.   หลกัเกณฑ์ความรู้ทีนํ่ามาใช้ในการดําเนินการ  

-  ความรู้ดา้นงานสารบรรณ 

-  ความรู้ดา้นคอมพิวเตอร์ 

-  ความรู้ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
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2.2.7   งานมอบหมายขอบเขตความรับผดิชอบ 

1.   วตัถุประสงค์/ ลกัษณะและขอบเขตงาน  

เพื่อใหก้รรมการกาํกบัดูแลงานจา้งท่ีปรึกษาฯรับผดิชอบงานตามความเช่ียวชาญงานแต่ละสาขา  

เช่นงานออกแบบเข่ือน   งานออกแบบระบบชลประทาน  งานออกแบบเคร่ืองกวา้นและบานระบายฯ เป็นตน้ 

2.   หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง  

สาํนกัสาํรวจดา้นวศิวกรรมและธรณีวทิยา  สาํนกัชลประทานท่ีอยูใ่นพื้นท่ีท่ีจะดาํเนินการ

ออกแบบ  กองพสัดุ 

3.   กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง  

ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิ่มเติม ( ฉบบัท่ี 4 ) พ.ศ.2541 

4.   ผู้รับผดิชอบ  

คณะกรรมการกาํกบัดูแลการจา้งท่ีปรึกษาฯ และกลุ่มวศิวกรรม สาํนกัออกแบบวศิวกรรมและ

สถาปัตยกรรม 

5.   หลกัเกณฑ์ความรู้ทีนํ่ามาใช้ในการดําเนินการ  

-  ความรู้ดา้นวศิวกรรมโยธา 

-  ความรู้ดา้นวศิวกรรมชลประทาน 

-  ความรู้ดา้นวศิวกรรมสาํรวจ 

 -  ความรู้ดา้นวศิวกรรมธรณีวทิยาและปถพีกลศาสตร์ 

 -  ความรู้ดา้นการคาํนวณปริมาณงานและราคา 

 -  ความรู้ดา้นการจดัทาํเอกสารประกวดราคา 

 -  ความรู้ดา้นระเบียบพสัดุ 

 -  ความรู้ดา้นวศิวกรรมเคร่ืองกล 

 -  ความรู้ดา้นวศิวกรรมไฟฟ้า 

 -  ความรู้ดา้นบริหารงานและการจดัการ 

 -  ความรู้ดา้นคอมพิวเตอร์ 
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2.2.8   งานตดิตามผล  ตรวจสอบ  และประเมนิผลงาน 

1.   วตัถุประสงค์/ ลกัษณะและขอบเขตงาน 

 ติดตามการตรวจสอบการทาํงานของบริษทัท่ีปรึกษาใหไ้ดต้ามมาตรฐานและขอ้กาํหนดในสัญญา 

2.   หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง  

สํานกัสํารวจดา้นวิศวกรรมและธรณีวิทยา และ สํานกัชลประทานท่ีอยูใ่นพื้นท่ีท่ีจะดาํเนินการ

ออกแบบ   

3.   กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง  

ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิ่มเติม ( ฉบบัท่ี 4 ) พ.ศ.2541 

4.   ผู้รับผดิชอบ  

คณะกรรมการกาํกบัดูแลการจา้งท่ีปรึกษาฯ และกลุ่มวศิวกรรม  สาํนกัออกแบบวศิวกรรมและ

สถาปัตยกรรม 

5.   หลกัเกณฑ์ความรู้ทีนํ่ามาใช้ในการดําเนินการ  

-  ความรู้ดา้นวศิวกรรมโยธา 

 -  ความรู้ดา้นวศิวกรรมชลประทาน 

 -  ความรู้ดา้นวศิวกรรมสาํรวจ 

 -  ความรู้ดา้นวศิวกรรมธรณีวทิยาและปถพีกลศาสตร์ 

 -  ความรู้ดา้นการคาํนวณปริมาณงานและราคา 

 -  ความรู้ดา้นการจดัทาํเอกสารประกวดราคา 

 -  ความรู้ดา้นระเบียบพสัดุ 

 -  ความรู้ดา้นวศิวกรรมเคร่ืองกล 

 -  ความรู้ดา้นวศิวกรรมไฟฟ้า 

 -  ความรู้ดา้นบริหารงานและการจดัการ 

 -  ความรู้ดา้นคอมพิวเตอร์ 
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2.2.9   งานเร่งรัดและปรับปรุงแผนปฏิบตังิาน 

1.   วตัถุประสงค์/ ลกัษณะและขอบเขตงาน 

 เพื่อติดตามการเร่งรัดการทาํงานใหเ้ป็นไปตามแผนการทาํงานและท่ีกาํหนดในสญัญา 

2.   หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง  

สํานกัสํารวจดา้นวิศวกรรมและธรณีวิทยา  และสํานกัชลประทานท่ีอยูใ่นพื้นท่ีท่ีจะดาํเนินการ

ออกแบบ   

3.   กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง  

ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิ่มเติม ( ฉบบัท่ี 4 ) พ.ศ.2541 

4.   ผู้รับผดิชอบ  

คณะกรรมการกาํกบัดูแลการจา้งที่ปรึกษาฯ และกลุ่มวิศวกรรม  สํานกัออกแบบวิศวกรรมและ

สถาปัตยกรรม 

5.   หลกัเกณฑ์ความรู้ทีนํ่ามาใช้ในการดําเนินการ  

-  ความรู้ดา้นวศิวกรรมโยธา 

-  ความรู้ดา้นวศิวกรรมชลประทาน 

-  ความรู้ดา้นวศิวกรรมสาํรวจ 

 -  ความรู้ดา้นวศิวกรรมธรณีวทิยาและปถพีกลศาสตร์ 

 -  ความรู้ดา้นการคาํนวณปริมาณงานและราคา 

 -  ความรู้ดา้นการจดัทาํเอกสารประกวดราคา 

 -  ความรู้ดา้นระเบียบพสัดุ 

 -  ความรู้ดา้นวศิวกรรมเคร่ืองกล 

 -  ความรู้ดา้นวศิวกรรมไฟฟ้า 

 -  ความรู้ดา้นบริหารงานและการจดัการ 

 -  ความรู้ดา้นคอมพิวเตอร์ 
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2.2.10   การให้ความเห็นชอบและการอนุมัตแิบบต้นฉบับ 

1.   วตัถุประสงค์/ ลกัษณะและขอบเขตงาน  

เพื่อเป็นการตรวจรับงานใหก้บับริษทัท่ีปรึกษาท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา 

2.   หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง  

สาํนกัสาํรวจดา้นวศิวกรรมและธรณีวทิยา  สาํนกัชลประทานท่ีอยูใ่นพื้นท่ีท่ีจะดาํเนินการออกแบบ   

3.   กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 - 

4.   ผู้รับผดิชอบ  

คณะกรรมการกาํกบัดูแลการจา้งที่ปรึกษาฯ  และ ผูอ้าํนวยการสํานกัออกแบบวิศวกรรมและ

สถาปัตยกรรม 

5.   หลกัเกณฑ์ความรู้ทีนํ่ามาใช้ในการดําเนินการ  

-  ความรู้ดา้นวศิวกรรมโยธา 

-  ความรู้ดา้นวศิวกรรมชลประทาน 

-  ความรู้ดา้นวศิวกรรมสาํรวจ 

-  ความรู้ดา้นวศิวกรรมธรณีวทิยาและปถพีกลศาสตร์ 

-  ความรู้ดา้นการคาํนวณปริมาณงานและราคา 

-  ความรู้ดา้นการจดัทาํเอกสารประกวดราคา 

-  ความรู้ดา้นระเบียบพสัดุ 

-  ความรู้ดา้นวศิวกรรมเคร่ืองกล 

-  ความรู้ดา้นวศิวกรรมไฟฟ้า 

-  ความรู้ดา้นบริหารงานและการจดัการ 

-  ความรู้ดา้นคอมพิวเตอร์ 
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2.2.11   ตรวจสอบเอกสารส่งมอบ 

1.   วตัถุประสงค์/ ลกัษณะและขอบเขตงาน 

 เพื่อเป็นการตรวจรับงานใหก้บับริษทัท่ีปรึกษาท่ีกาํหนดในสญัญา ซ่ึงจะประกอบไปดว้ย BOQ  

พร้อมราคางาน รายการคาํนวณเพือ่การออกแบบ รายละเอียดดา้นวศิวกรรม รายงานสรุปโครงการขั้น

ออกแบบรายละเอียด รายงานปิดโครงการ และ CD บนัทึกขอ้มูลเอกสารทั้งหมด พร้อมแบบรายละเอียด 

2.   หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง  

สาํนกัสาํรวจดา้นวศิวกรรมและธรณีวทิยา  สาํนกัชลประทานท่ีอยูใ่นพื้นท่ีท่ีจะดาํเนินการออกแบบ   

3.   กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง  

 - 

4.   ผู้รับผดิชอบ  

คณะกรรมการกาํกบัดูแลการจา้งท่ีปรึกษาฯ  และผูอ้าํนวยการสาํนกัออกแบบวศิวกรรมและ

สถาปัตยกรรม 

5.   หลกัเกณฑ์ความรู้ทีนํ่ามาใช้ในการดําเนินการ  

-  ความรู้ดา้นวศิวกรรมโยธา 

-  ความรู้ดา้นวศิวกรรมชลประทาน 

-  ความรู้ดา้นวศิวกรรมสาํรวจ 

-  ความรู้ดา้นวศิวกรรมธรณีวทิยาและปถพีกลศาสตร์ 

-  ความรู้ดา้นการคาํนวณปริมาณงานและราคา 

-  ความรู้ดา้นการจดัทาํเอกสารประกวดราคา 

-  ความรู้ดา้นระเบียบพสัดุ 

-  ความรู้ดา้นวศิวกรรมเคร่ืองกล 

-  ความรู้ดา้นวศิวกรรมไฟฟ้า 

-  ความรู้ดา้นบริหารงานและการจดัการ 

-  ความรู้ดา้นคอมพิวเตอร์ 
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การขออนุมัตเิปิดโครงการ 

 โครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลางของกรมชลประทาน   ก่อนท่ีจะเร่ิมดาํเนินการ

ก่อสร้างไดน้ั้น จะตอ้งเสนอเร่ืองต่อผูมี้อาํนาจเพื่อพิจารณาอนุมติัเปิดโครงการชลประทานนั้นก่อน  โดย

โครงการชลประทานขนาดใหญ่จะตอ้งเสนอคณะรัฐมนตรีเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติั ขณะที่โครงการชลประทาน

ขนาดกลางจะต้องเสนออธิบดีกรมชลประทานเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติั ซ่ึงการขออนุมติัเปิดโครงการทั้ ง

โครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลาง สรุปรายละเอียดไดด้งัน้ี 

1. การขออนุมตัิเปิดโครงการชลประทานขนาดใหญ่ 

  1.1 วตัถุประสงค์ 

 มีวตัถุประสงค์เพื่อเสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมติัให้เร่ิมดาํเนินการโครงการ

ชลประทานขนาดใหญ่  กรอบระยะเวลาดาํเนินการโครงการ  และกรอบวงเงินงบประมาณโครงการ รวมทั้ง

แหล่งท่ีมาของเงินงบประมาณ  

  1.2 ลกัษณะและขอบเขตของงาน 

 ลกัษณะและขอบเขตของานการขออนุมติัเปิดโครงการขนาดใหญ่ ประกอบดว้ย 

1. จดัทาํร่างบนัทึกและร่างหนงัสือ เสนอคณะรัฐมนตรีเพือ่พิจารณาอนุมติัเปิดโครงการ เป็น

ตามลาํดบัชั้นจากหน่วยงานผูรั้บผดิชอบ ดงัน้ี  

- บนัทึกเรียนอธิบดีกรมชลประทาน  

- บนัทึกเรียนปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

- บนัทึกเรียนรัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

- หนงัสือเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

2. จดัทาํเล่มสรุปรายละเอียดของโครงการ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการการพิจารณาของ

คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. จดัเตรียมขอ้มูลเพิ่มเติมให้ผูบ้ริหารกรมฯเพื่ อช้ีแจงต่อคณะกรรมการกลัน่กรองเร่ืองเสนอ

ต่อคณะรัฐมนตรี และหน่วยงานอ่ืนที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจง้ขอความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา

อนุมติัเปิดโครงการ 
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 1.3  หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

  หน่วยงานทีรั่บผดิชอบโดยตรง  

  สาํนกัโครงการขนาดใหญ่ หรือ หน่วยงานท่ีกรมฯ มอบหมายหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

  หน่วยงานสนับสนุนภายในกรม ประกอบดว้ย 

- กองแผนงาน 

- สาํนกับริหารโครงการ 

- กองกฎหมายและท่ีดิน 

- สาํนกัสาํรวจดา้นวศิวกรรมและธรณีวทิยา 

  หน่วยงานภายนอกกรม  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินการโครงการ  ซ่ึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี            

จะเสนอแจง้ขอความคิดเห็นเพื่อประกอบการพจิารณาอนุมติัเปิดโครงการของคณะรัฐมนตรี อาทิเช่น 

- กระทรวงการคลงั 

- สาํนกังบประมาณ 

- คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

- กระทรวงคมนาคม (กรณีงานก่อสร้างตดัผา่นพื้นท่ีถนนหรือทางหลวง) 

- กระทรวงสาธารณสุข (กรณีพิจารณาผลกระทบดา้นสุขภาพอนามยัต่อประชาชนในพื้นที่

โครงการ 

- กรมศิลปากร (กรณีพื้นท่ีก่อสร้างอยูใ่นเขตอารยะธรรมโบราณ) 

- หน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งหรือไดรั้บผลกระทบจากการดาํเนินการโครงการ 

 1.4  กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

  -   มติคณะรัฐมนตรีต่างๆท่ีผา่นมาซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัโครงการ  

 1.5  ข้ันตอนในการดาํเนินการ ประกอบดว้ยขั้นตอนหลกั ดงัน้ี 

1. รัฐบาล/กระทรวงฯมีนโยบายให้เร่ิมดาํเนินการการก่อสร้างโครงการ หรือโครงการไดรั้บ

บรรจุอยูใ่นแผนงานของกรมชลประทาน 

2. ตรวจสอบความพร้อมของโครงการ 

- ความพร้อมดา้นรายงานการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ 

- ความพร้อมดา้นรายงานการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของโครงการ 

- ความพร้อมดา้นการสาํรวจและออกแบบก่อสร้างของโครงการ 

- ความพร้อมดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี 

- ความพร้อมดา้นเอกสารรายละเอียดของโครงการ 
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3. รวมรวมขอ้มูลทีเ่กี่ยวข้องกบัโครงการและจดัทาํสรุปเล่มโครงการเพือ่ใช้ประกอบการ 

พิจารณาของคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเล่มสรุปควรจะประกอบดว้ยหวัขอ้สาํคญัดงัน้ี 

- ความเป็นมาโครงการ 

- สภาพทัว่ไปของพื้นท่ีโครงการ 

- ท่ีตั้งโครงการ และแผนท่ีแสดงท่ีตั้งโครงการ 

- วตัถุประสงคข์องโครงการ 

- ลกัษณะของโครงการ 

- งบประมาณโครงการ 

- กรอบระยะเวลาโครงการ 

-  การวเิคราะห์ทางดา้นเศรษฐศาสตร์ 

- ผลประโยชน์ของโครงการ 

- ผลกระทบจากโครงการ 

- การมีส่วนร่วมของประชาชน 

- สถานภาพความพร้อมของโครงการ 

- ภาคผนวกแสดงแผนการใชจ้่ายงบประมาณโครงการ (Master plan) และมติคณะรัฐมนตรี

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ รวมทั้งเอกสารอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. จดัทาํร่างบนัทึกเรียนอธิบดีกรมชลประทาน บนัทึกเรียนปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

บนัทึกเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และหนังสือเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี                  

เพือ่พจิารณาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ลาํดบั 

5. จดัเตรียมขอ้มลูเพิ่มเติมและจดัทาํเอกสารนาํเสนอ (Power point) ให้ผูบ้ริหารกรมฯ เพื่อช้ีแจง

ต่อคณะกรรมการกลัน่กรองเร่ืองเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหน่วยงานอ่ืนที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจง้ขอ

ความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมติัเปิดโครงการ 

 1.6 ผลลพัธ์ทีไ่ด้จากการดําเนินการ 

 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติัให้เร่ิมดาํเนินการโครงการชลประทาน  กรอบระยะเวลาดาํเนินการ

โครงการ  และกรอบวงเงินงบประมาณโครงการ รวมทั้งแหล่งท่ีมาของเงินงบประมาณ  

 เมื ่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้เร่ิมดําเนินการโครงการ  จะต้องเสนอสํานักสํารวจด้าน

วิศวกรรมและธรณีวิทยา เพือ่จดัทาํภาพถ่ายดาวเทียม (ภายใน 7 วนั หลังจากคณะรัฐมนตรีอนุมตั ิเปิด

โครงการ) 
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 1.7 ข้อพงึระวงั/บทเรียนทีผ่่านมา 

1. ขอ้มูลโครงการที่สรุปเสนอขออนุมตัิเปิดโครงการจะตอ้งไดร้ับการปรับปรุงให้เป็น

ปัจจุบนัท่ีสุด  

2. จะต้องปรับปรุงกรอบงบประมาณโครงการให้เป็นปัจจุบันก่อนเสนอขออนุมัติเปิด

โครงการ  เพื่อมิใหเ้กิดปัญหางบประมาณไม่เพียงพอต่อการดาํเนินงาน ก่อสร้าง 

3. จะตอ้งดาํเนินการคาํนวณผลการวิเคราะห์ทางดา้นเศรษฐศาสตร์ใหม่ หากมีการปรับปรุง 

เพิ่ม/ลด กรอบงบประมาณโครงการ 
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2. การขออนุมตัิเปิดโครงการชลประทานขนาดกลาง 

 2.1 วตัถุประสงค์ 

  มีว ัตถุประสงค์เพื่อเสนอเร่ืองต่อกรมฯ เพื ่อพิจารณาอนุมัติให้เ ร่ิมดําเนินการโครงการ

ชลประทานขนาดกลาง  แผนงานก่อสร้างโครงการ  และกรอบวงเงินงบประมาณโครงการ 

 2.2 ลกัษณะและขอบเขตของงาน 

 ลกัษณะและขอบเขตของานการขออนุมติัเปิดโครงการขนาดกลาง ประกอบดว้ย 

1. จดัทาํบนัทึกเสนอกรมฯ  เพื่อพิจารณาอนุมติัเปิดโครงการ โดยผ่านกองแผนงาน และ            

รองอธิบดีท่ีรับผดิชอบ 

2. จดัทาํเล่มสรุปรายละเอียดของโครงการ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการการพิจารณาของ กรมฯ 

และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 2.3  หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

  หน่วยงานทีรั่บผดิชอบโดยตรง  

  สํานกัชลประทาน สํานกัโครงการขนาดใหญ่ หรือ หน่วยงานที่กรมฯ มอบหมายหน้าที่ความ

รับผดิชอบ 

  หน่วยงานสนับสนุนภายในกรม ประกอบดว้ย 

- กองแผนงาน 

- สาํนกับริหารโครงการ 

- กองกฎหมายและท่ีดิน 

- สาํนกัออกแบบวศิวกรรมและสถาปัตยกรรม 

- สาํนกัสาํรวจดา้นวศิวกรรมและธรณีวทิยา 

 2.4  กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

  มติคณะรัฐมนตรีต่างๆท่ีผา่นมาซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัโครงการ  

 2.5     ข้ันตอนในการดาํเนินการ ประกอบดว้ยขั้นตอนหลกั ดงัน้ี 

1. โครงการไดรั้บบรรจุอยูใ่นแผนงานของกรมชลประทาน หรือเป็นโครงการเร่งด่วนของกรม

ชลประทานซ่ึงมีความจาํเป็นตอ้งเร่ิมดาํเนินการ 
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2. ตรวจสอบความพร้อมของโครงการ 

- ความพร้อมดา้นรายงานการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ 

- ความพร้อมดา้นรายงานการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของโครงการ 

- ความพร้อมดา้นการสาํรวจและออกแบบก่อสร้างของโครงการ 

- ความพร้อมดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี 

- ความพร้อมดา้นเอกสารรายละเอียดของโครงการ 

3. รวมรวมขอ้มูลทีเ่กี่ยวข้องกบัโครงการและจดัทาํสรุปเล่มโครงการเพือ่ใช้ประกอบการ 

พิจารณาอนุมติัเปิดโครงการ  โดยเล่มสรุปควรจะประกอบดว้ยหวัขอ้สาํคญัดงัน้ี 

- ความเป็นมาโครงการ 

- สภาพทัว่ไปของพื้นท่ีโครงการ 

- ท่ีตั้งโครงการ และแผนท่ีแสดงท่ีตั้งโครงการ 

- วตัถุประสงคข์องโครงการ 

- ลกัษณะของโครงการ 

- งบประมาณโครงการ 

- แผนงานก่อสร้างโครงการ 

-  การวเิคราะห์ทางดา้นเศรษฐศาสตร์ 

- ผลประโยชน์ของโครงการ 

- ผลกระทบจากโครงการ 

- การมีส่วนร่วมของประชาชน 

- สถานภาพความพร้อมของโครงการ 

- แผนการใชจ่้ายงบประมาณโครงการ (Master plan)   

 2.6  ผลลพัธ์ทีไ่ด้จากการดําเนินการ 

 กรมฯ  อนุมติัให้เร่ิมดาํเนินการโครงการชลประทานขนาดกลาง  แผนงานก่อสร้างโครงการ  

และกรอบวงเงินงบประมาณโครงการ 

  2.7 ข้อพงึระวงั/บทเรียนทีผ่่านมา 

1. ขอ้มูลโครงการที่สรุปเสนอขออนุมตัิเปิดโครงการจะตอ้งไดร้ับการปรับปรุงให้เป็น

ปัจจุบนัที่สุด  

2. จะต้องปรับปรุงกรอบงบประมาณโครงการให้เป็นปัจจุบันก่อนเสนอขออนุมัติเปิด

โครงการ  เพื่อมิใหเ้กิดปัญหางบประมาณไม่เพียงพอต่อการดาํเนินงาน ก่อสร้าง 
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งานจดักรรมสิทธ์ิทีด่นิเพือ่การชลประทาน 

“ การจัดกรรมสิทธ์ิที่ดินเพื่อการชลประทาน ” หมายความวา่ การดาํเนินการเพือ่ให้ไดม้าซ่ึงทีดิ่น 

หรือทรัพยสิ์นอยา่งอ่ืนเพื่อประโยชน์แก่การชลประทาน และให้รวมถึงการจดัที่ดินอพยพ ดงันั้น  ก่อนที่จะ

เร่ิมดาํเนินการก่อสร้างโครงการชลประทาน  จะตอ้งดาํเนินการจดักรรมสิทธ์ิที่ดินเพื่อการชลประทาน         

เพื่อส่งมอบพื้นท่ีการก่อสร้างใหแ้ก่ผูรั้บผดิชอบการก่อสร้างต่อไป 

ทั้งน้ีเมื่อไดรั้บอนุมติัเปิดโครงการแลว้ หากมีความจาํเป็นจะตอ้งไดม้าซ่ึงที่ดินหรือทรัพยสิ์นอยา่ง

อ่ืน เพื่อใชเ้ป็นพื้นท่ีการก่อสร้างโครงการ ก็จะดาํเนินการตั้งแผนงานจดัหาท่ีดิน และดาํเนินการตามขั้นตอน

ของการจดักรรมสิทธ์ิท่ีดินเพื่อการชลประทาน กล่าวคือ ดาํเนินการสาํรวจเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัท่ีดิน

และทรัพยสิ์นที่ถูกเขตงานก่อสร้างชลประทาน  กาํหนดราคาและจาํนวนเงินค่าทดแทน  ดาํเนินการจ่ายเงิน

ค่าทดแทนใหแ้ก่เจา้ของหรือผูค้รอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมายซ่ึงท่ีดินหรือทรัพยสิ์นอยา่งอ่ืนท่ีถูกเขตงาน

ก่อสร้างชลประทาน และส่งมอบพื้นท่ีการก่อสร้างใหผู้รั้บผดิชอบในการก่อสร้างโครงการ 

ขั้นตอนงานจดักรรมสิทธ์ิทีด่นิเพือ่การชลประทาน 
 

 

ภาพที ่3.2  ข้ันตอนงานจัดกรรมสิทธ์ิทีด่ินเพือ่การชลประทาน 
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3.2.1   ดาํเนินการสํารวจเพือ่ทราบข้อเท็จจริงเกีย่วกบัทีด่นิและทรัพย์สิน 

ประกอบดว้ยขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1. การจัดทาํแผนทีภ่าพถ่ายหรือแผนทีภ่าพจากดาวเทยีม 

 1.1   วตัถุประสงค์ 

  เพื่อใช้เป็นหลกัฐานประกอบในการตรวจสอบทรัพยสิ์นและพิจารณาจ่ายเงินค่าทดแทน

ใหแ้ก่ราษฎร 

  1.2 ลกัษณะและขอบเขตของงาน   

  เป็นแผนที่ภาพถ่ายหรือแผนที่จากดาวเทียมมาตราส่วน 1: 4,000  1: 10,000 แสดงพื้นท่ี

โครงการก่อสร้าง 

 1.3 หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง   

   สํานกัโครงการขนาดใหญ่ หรือสํานกัชลประทานทีรั่บผิดชอบโครงการจดัทาํแผนงานแจง้

ให้สํานักสํารวจดา้นวิศวกรรมและธรณีวิทยาจดัทาํแผนที่ ส่งให้สํานกัฯ ผูรั้บผิดชอบโครงการและกอง

กฎหมายและท่ีดิน 

 1.4 กฎ ระเบียบ กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง   

   คาํสั่งกรมชลประทานท่ี 615/2546 ลงวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2546 เร่ือง การจดัทาํแผนที่ภาพถ่าย 

และแผนท่ีภาพจากดาวเทียม 

 1.5 ข้ันตอนการดาํเนินการ  

   เป็นไปตามคาํสั่งกรมชลประทานท่ี 615/2546 ลงวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2546 

 1.6 ผลลพัธ์ทีไ่ด้จากการดําเนินการ   

   ได้แผนที่ภาพถ่าย หรือแผนที่ภาพจากดาวเทียม แสดงบริเวณพื้นที ่ก่อสร้างโครงการ

ชลประทาน 

 1.7 ข้อพงึระวงั/บทเรียนทีผ่่านมา   

   แผนที่ภาพถ่ายหรือแผนที่ภาพจากดาวเทียม ได้รับล่าช้าไม่ทันกับการดําเนินการจัด

กรรมสิทธ์ิท่ีดินท่ีเร่งด่วน 
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2.   การขอใช้พืน้ทีต่่อส่วนราชการทีค่รอบครองควบคุมดูแลทีด่นิ 

 2.1 วตัถุประสงค์   

   เพื ่อให้ส่วนราชการที่ครอบครอง ควบคุมดูแลที่ดิน อนุญาตให้กรมชลประทาน                       

เขา้ดาํเนินการก่อสร้างในพื้นท่ีดงักล่าวได ้

 2.2 ลกัษณะและขอบเขตของงาน   

   ทีดิ่นที่ส่วนราชการต่างๆ ครอบครอง ควบคุมดูแล เช่น ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ 

เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า ที่สาธารณะประโยชน์ ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่ดินในเขตนิคมฯ ที่ดินหวงห้ามของ

กระทรวงกลาโหม เป็นตน้ ซ่ึงจาํเป็นตอ้งไดรั้บอนุญาตจากส่วนราชการที่ครอบครองดูแล ที่ดินดงักล่าว

ก่อนการจ่ายเงินค่าทดแทนและการก่อสร้าง 

 2.3 หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง   

   สํานกัโครงการขนาดใหญ่ หรือสํานักชลประทานที่รับผิดชอบโครงการ เป็นหน่วยงานที่

รับผิดชอบในการขออนุญาตใชพ้ื้นที ่โดยกองกฎหมายและทีดิ่น  เป็นหน่วยงานประสานและติดตามงาน  

ขออนุญาตใชพ้ื้นท่ี 

 2.4 กฎ ระเบียบ กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง   

   การขออนุญาตใช้พ้ืนที่ตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบของหน่วยงานที่ครอบครองควบคุมดูแล

พื้นที่นั้นๆ และคาํสั่งกรมชลประทานที่ ข.142/2550 ลงวนัท่ี 1 มีนาคม 2550 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการ

ติดตามและประสานงานการใชป้ระโยชน์ท่ีดินของรัฐ 

 2.5 ข้ันตอนการดาํเนินการ   

   เป็นไปตามกฎระเบียบของหน่วยงานท่ีครอบครอง ควบคุมดูแลพื้นท่ีนั้นๆ 

 2.6 ผลลพัธ์ทีไ่ด้จากการดําเนินการ   

  ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ใชพ้ื้นท่ี 

 2.7 ข้อพงึระวงั/บทเรียนที่ผ่านมา   

   การพิจารณาอนุญาตใหใ้ชพ้ื้นท่ีป่าไม ้ใชเ้วลานานมาก 
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3. ตราพระราชกฤษฎกีากาํหนดเขตทีด่ินในบริเวณทีท่ีจ่ะเวนคนื  

 3.1 วตัถุประสงค์   

  -  เพื อ่ให้ เจ้าหน้าที ่มี สิทธิ เข้าไปทําการสํารวจและเพื อ่ทราบข้อ เท็จจริง เ กี ่ยวกับ

อสงัหาริมทรัพยท่ี์จะตอ้งเวนคืนท่ีแน่นอน 

  -  เพื่อใหเ้จา้หนา้ทีมี่อาํนาจตกลงซ้ือขายและกาํหนดจาํนวนเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพยที์่

จะต้องเวนคืนจากเจา้ของหรือผูค้รอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย เพือ่ดาํเนินการจดัซ้ือและจ่ายเงินค่า

ทดแทนอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว 

  -  เพือ่ให้เจา้หนา้ที่มีอาํนาจเขา้ครอบครองหรือใชอ้สังหาริมทรัพยเ์พือ่การก่อสร้างโครงการ

ไดก่้อนท่ีจะมีการเวนคืน 

 3.2 ลกัษณะและขอบเขตของงาน   

  ระบุความประสงคข์องการเวนคืน เพื่อกิจการใดๆ กาํหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน

เท่าที่จาํเป็นต่อการก่อสร้าง จดัทาํแผนทีห่รือแผนผงัประเมินเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อเสนอ

คณะรัฐมนตรีอนุมติัในหลกัการเพื่อออกพระราชกฤษฎีกา 

 3.3 หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง   

   สํานกัโครงการขนาดใหญ่ หรือ สํานกัชลประทานที่รับผิดชอบโครงการเป็นหน่วยงานที่

รับผิดชอบจดัทาํความประสงคข์องการเวนคืน แผนที่หรือแผนผงัประเมินเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน 

ส่งให้กองกฎหมายและทีดิ่น พิจารณาดาํเนินการ (ควรประสานกองกฎหมายและทีดิ่น ในการดาํเนินการ

จดัทาํ  พร้อมจดัทาํแผนท่ีแนบทา้ย) 

 3.4 กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง   

   พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ์พ.ศ.2530 

 3.5 ข้ันตอนการดําเนินการ   

   กรมฯ             กระทรวงเกษตรและสหกรณ์              สาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี              คณะ 

รัฐมนตรี            สนง.คณะกรรมการกฤษฎีกา          สาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี            กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์           กรมฯ  

 3.6 ผลลพัธ์ทีไ่ด้จากการดําเนินการ   

   พระราชกฤษฎีกาฯ มีผลใชบ้งัคบั 
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4. การสํารวจปักหลกัเขต 

 4.1 วตัถุประสงค์   

   เพือ่ใหท้ราบแนวเขตท่ีดินท่ีจะตอ้งจดัซ้ือหรือเวนคืนเพือ่การก่อสร้างท่ีแน่นอน 

 4.2 ลกัษณะและขอบเขตของงาน   

   ดาํเนินการสาํรวจปักหลกัเขต ตามแนวเขตท่ีไดอ้อกแบบไวแ้ลว้ 

 4.3 หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง   

   สํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการสํารวจ

ปักหลกัเขต 

 4.4 กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง   

   คาํสั่งกรมชลประทานท่ี 457/2537 ลงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2537  เร่ือง กาํหนดวนัเร่ิมดาํเนินการ

โครงการก่อสร้าง 

 4.5 ข้ันตอนการดาํเนินงาน   

   สาํนกัโครงการขนาดใหญ่ หรือ สาํนกัชลประทานที่รับผิดชอบโครงการแจง้แผนงานสํารวจ

ปักหลกัเขตให้สํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยาดาํเนินการ  พร้อมแนบแบบประกอบแสดง

ขอบเขตพื้นท่ีและในขั้นตอนช่างสาํรวจฯ เขา้ปักหลกัเขตเจา้ของโครงการจดัเจา้หนา้ท่ีร่วมดาํเนินการดว้ย 

 4.6 ผลลพัธ์ทีไ่ด้จากการดําเนินการ   

    แผนท่ีการสาํรวจปักหลกัเขต 
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5. การรังวดัจัดทาํแผนทีแ่ละบัญชีรายช่ือเจ้าของทีด่ิน (ร.ว.43ก) 

 5.1 วตัถุประสงค์   

    เพื่อใหท้ราบเน้ือทีแ่ละเจา้ของทีดิ่น ทีถู่กเขตงานก่อสร้างโครงการชลประทานเพือ่นาํไปเป็น

หลกัฐาน ประกอบในการจดัซ้ือและจ่ายเงินค่าทดแทน 

 5.2 ลกัษณะและขอบเขตของงาน   

   ช่างรังวดัดาํเนินการรังวดัที่ดินในบริเวณที่ถูกเขตงานก่อสร้างโครงการตามคาํขอรังวดั 

คาํนวณเน้ือท่ี ระบุเจา้ของหรือผูค้รอบครอง จดัทาํเป็นแผนท่ีและบญัชีรายช่ือ (ร.ว.43ก)    

 5.3 หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง   

   เป็นหน้าทีข่องช่างรังวดั กรมที่ดิน โดยการประสานงานกบักองกฎหมายและทีดิ่น และ

สาํนกัสาํรวจงานวศิวกรรมและธรณีวทิยา  โดยมีเจา้ของโครงการร่วมดาํเนินการประสานงานในพื้นท่ีดว้ย 

 5.4 กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง   

  - บนัทึกขอ้ตกลงระหวา่งกรมท่ีดินกบักรมชลประทาน พ.ศ.2542 

  - ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการรังวดัที่ดินที่ถูกเขตชลประทานและทางหลวง และการออก

หนงัสือสาํคญัสาํหรับท่ีหลวงใหก้รมชลประทาน พ.ศ.2517 

  - ประมวลกฎหมายท่ีดิน 

 5.5 ข้ันตอนในการดาํเนินการ   

    สํานกัโครงการขนาดใหญ่หรือสํานักชลประทานที่รับผิดชอบโครงการแจง้แผนงานรังวดั

ที่ดินเพือ่การชลประทาน  เพือ่ส่งกรมที่ดินของแต่ละปีงบประมาณ  กองกฎหมายและที่ดิน  ดาํเนินการ

รับคาํขอรังวดั เพื่อใหช่้างรังวดักรมท่ีดินเขา้ดาํเนินการรังวดัท่ีดินตามแนวเขตท่ีไดส้าํรวจปักหลกัเขตไว ้

 5.6 ผลลพัธ์ที่ได้จากการดาํเนินการ   

   ไดรั้บแผนท่ีและบญัชีรายช่ือเจา้ของท่ีดิน (ร.ว.43ก) 
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3.2.2   กาํหนดหลกัเกณฑ์และราคาค่าทดแทนทรัพย์สิน 

1. วตัถุประสงค์   

  เพือ่กาํหนดราคาค่าทดแทนทรัพยสิ์น และจาํนวนเงินค่าทดแทน ให้แก่เจา้ของหรือผูค้รอบครอง

โดยชอบดว้ยกฎหมายซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีถูกเขตงานก่อสร้างโครงการชลประทาน 

2. ลกัษณะและขอบเขตของงาน   

  เป็นการพิจารณากาํหนดหลกัเกณฑ์และราคาค่าทดแทนที่ดิน ค่าร้ือยา้ยโรงเรือน ส่ิงปลูกสร้าง 

ตน้ไม ้ค่าเสียสิทธิ ตลอดจนค่าเสียหายต่างๆ อนัเน่ืองมาจากตอ้งออกจากอสังหาริมทรัพยที์่ถูกเขตงาน

ก่อสร้างโครงการชลประทาน ใหแ้ก่ เจา้ของหรือผูค้รอบครองอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว 

3. หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง   

   การกาํหนดหลกัเกณฑ์และราคาค่าทดแทนทรัพยสิ์นเป็นอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ซ่ึงเป็น

ผูแ้ทนหน่วยงานของรัฐ และผูแ้ทนองค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยมีกองกฎหมายและที่ดิน (ฝ่ายจดัหา

ท่ีดิน) เป็นฝ่ายเลขานุการ สํานักโครงการขนาดใหญ่หรือสํานักชลประทานที่รับผิดชอบโครงการเป็น

หน่วยงานสนบัสนุน 

4. กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง   

 -  พ.ร.บ. วา่ดว้ยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ์พ.ศ.2530 

 -  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวนัที่ 11 ก.ค. 2532 เร่ือง ขออนุมติัหลกัการเก่ียวกบัการจ่ายเงินค่าทดแทน

ท่ีดินค่าร้ือยา้ยบา้นเรือนส่ิงปลูกสร้าง ค่าทดแทนตน้ไมย้นืตน้ พืชลม้ลุก ใหแ้ก่ราษฎรผูถื้อครองท่ีดินซ่ึงไม่มี

เอกสารสิทธิและการจ่ายเงินค่าทดแทนในเขตนิคมฯ ท่ีถูกเขตการก่อสร้างโครงการชลประทาน 

 -  หนงัสือสาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นว 155/2500 ลงวนัท่ี 10 ตุลาคม 2500 เร่ือง การเวนคืน

ท่ีดินของทางราชการ 

 -  คาํสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 397/2532 ลงวนัที่ 17 สิงหาคม 2532 และที่ 422/2539              

ลงวนัท่ี 8 สิงหาคม 2539 

5. ขั้นตอนการดําเนินงาน    

   เมือ่ทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบัทรัพยสิ์นที่ถูกเขตงานก่อสร้างโครงการบางส่วนแลว้ ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการรวบรวมขอ้มูล ขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบัทรัพยสิ์นต่างๆ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ พิจารณา

กาํหนดราคาค่าทดแทนทรัพยสิ์นที่ถูกเขตงานก่อสร้างโครงการ ให้แก่ เจา้ของหรือผูค้รอบครองโดยชอบ

ดว้ยกฎหมาย ซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีถูกเขตงานก่อสร้างโครงการดงักล่าว 
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6. หลกัเกณฑ์/ความรู้ทีนํ่ามาใช้ดําเนินการ 

 ก )  ค่าทีด่ิน ตามมาตรา 21 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 

 -  ราคาซ้ือขายปกติในทอ้งตลาด 

 -  ราคาประเมินฯ เสียภาษีบาํรุงทอ้งท่ี 

 -  ราคาประเมินทุนทรัพยเ์พือ่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 

 -  สภาพและท่ีตั้งของท่ีดิน 

 -  เหตุและวตัถุประสงคข์องการเวนคืน 

 ทั้งน้ี เพือ่ใหเ้กิดความเป็นธรรมแก่ผูถู้กเวนคืนและสังคม 

 ข )  ค่าขนย้าย (ค่าทีด่ินซ่ึงไม่มีเอกสารสิทธิ) 

  ไม่เกินราคาประเมินทุนทรัพยเ์พื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 

 ค )  ค่าร้ือย้าย 

  (1)  ค่าร้ือยา้ยโรงเรือนส่ิงปลูกสร้าง 

   คิดคาํนวณจากค่าวสัดุเสียหาย ค่าร้ือถอน ค่าขนยา้ย และค่าปลูกสร้างใหม่ 

  (2)  ค่าตน้ไม ้

    คิดคาํนวณจากรมวชิาการเกษตรโดยเทียบเคียงกบัหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น กรมทางหลวง 

  ก.ฟ.ผ. เป็นตน้ 

7. ผลลพัธ์ทีไ่ด้จากการดาํเนินการ   

  ราคาเบ้ืองต้นและจาํนวนเงินค่าทดแทนที่จะดําเนินการจ่ายให้แก่เจ้าของหรือผู ้ครอบครอง

ทรัพยสิ์นทีถู่กเขตงานก่อสร้างโครงการชลประทาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กระบวนงานก่อสร้างโครงการชลประทาน 

 

คู่มือวธีิการปฏิบติังานกระบวนการพฒันาแหล่งนํ้ า 
 

3-19 
 

3.2.3   ขออนุมตัจ่ิายเงนิค่าทดแทน 

1. ตรวจสอบทรัพย์สินและจัดทาํบัญชีขออนุมตัิจ่ายเงิน 

 1.1 วตัถุประสงค์   

   เพื่อให้ทราบขอ้เท็จจริง จาํนวนเจ้าของหรือผูค้รอบครองทรัพย์สินที่ถูกเขตงานก่อสร้าง

โครงการชลประทาน และจาํนวนเงินค่าทดแทนของแต่ละรายอย่างถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์ และราคา

ค่าทดแทนท่ีคณะกรรมการฯ พิจารณากาํหนดไว ้

 1.2 ลกัษณะและขอบเขตของงาน   

   ดาํเนินการตรวจสอบ  ตรวจนบัและคาํนวณจาํนวนเงินค่าทดแทนที่ดิน  ค่าร้ือยา้ย  โรงเรือน

ส่ิงปลูกสร้างและตน้ไม ้ แสดงรายละเอียดแต่ละรายจดัทาํเป็นบญัชีอนุมติัจ่ายเงิน  

 1.3 หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง   

   กองกฎหมายและท่ีดิน (ฝ่ายจดัหาท่ีดิน) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงเป็นฝ่ายเลขานุการ

คณะอนุกรรมการ โดยมี สํานักโครงการขนาดใหญ่ หรือสํานักชลประทานที่รับผิดชอบโครงการเป็น

หน่วยงานสนบัสนุน และ สาํนกัออกแบบวศิวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมประเมินงานอาคารโครงสร้างถาวร 

 1.4 กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง   

    คาํสั่งกรมฯท่ี 615/2546 เร่ือง การจดัทาํแผนท่ีภาพถ่ายหรือแผนท่ีภาพจากดาวเทียม 

 1.5 ข้ันตอนในการดาํเนินการ   

   เม่ือได้รับแผนท่ีและบญัชีรายช่ือเจ้าของท่ีดิน (ร.ว.43ก) ท่ีถูกเขตงานก่อสร้างโครงการ

ชลประทานแลว้  ฝ่ายจดัหาที่ดินเป็นเจา้หน้าที่ฝ่ายเลขานุการในการดาํเนินการตรวจสอบที่ดิน  ตรวจนบั

ตน้ไม ้ ตรวจสอบโรงเรือนส่ิงปลูกสร้างร่วมกบัคณะอนุกรรมการ  โดยโครงการชลประทานที่รับผิดชอบ

งานก่อสร้างคาํนวณค่าทดแทนโรงเรือนส่ิงปลูกสร้าง และหรือประสานฝ่ายสถาปัตยกรรม  สํานัก

ออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม  เป็นผูป้ระเมินส่ิงปลูกสร้างถาวรให้โครงการ  และฝ่าย

เลขานุการจดัทาํเป็นบญัชีแสดงรายการค่าทดแทนใหค้ณะอนุกรรมการลงนามรับรอง 

 1.6 ผลลพัธ์ทีไ่ด้จากการดําเนินการ   

    ไดบ้ญัชีขออนุมติัจ่ายเงินค่าทดแทน 
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2.   การอนุมตัิจ่ายเงินค่าทดแทน 

 2.1 วตัถุประสงค์   

   เพือ่อนุมติัในหลกัการใหด้าํเนินการตกลงซ้ือขายและจ่ายเงินค่าทดแทนใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครอง

ทรัพยสิ์นท่ีถูกเขตงานก่อสร้างโครงการ 

 2.2 ลกัษณะและขอบเขตของงาน   

   นาํเสนอบญัชีขออนุมติัจ่ายเงินใหก้รมฯ หรือคณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมติั 

 2.3 หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง   

    กองกฎหมายและท่ีดินเป็นหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ ในการดาํเนินการขออนุมติัจ่ายเงิน 

 2.4 ข้ันตอนในการดาํเนินการ   

   ฝ่ายจดัหาท่ีดินจดัส่งบญัชีขออนุมติัจ่ายเงินใหก้องกฎหมายและท่ีดิน (โดยฝ่ายกรรมสิทธ์ิท่ีดิน) 

ตรวจสอบแล้วนาํเสนอกรมชลประทาน (กรณีที่ดินมีเอกสารสิทธ์ิ) หรือคณะกรรมการตามมติ ค.ร.ม.              

เม่ือวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2532 (กรณีท่ีดินไม่มีเอกสารสิทธ์ิ) พิจารณาอนุมติั 

 2.5 ผลลพัธ์ทีไ่ด้จากการดําเนินการ   

   ไดรั้บการอนุมติัใหจ้่ายเงินค่าทดแทน 
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3.2.4  จ่ายเงนิค่าทดแทนทรัพย์สิน 

1.   ขออนุมตัิงบประมาณ 

 1.1 วตัถุประสงค์   

   เพื่อขออนุมติัจดัสรรเงินงบประมาณไปตั้งจ่าย ณ คลงัจงัหวดั ทอ้งท่ีท่ีจะเบิกจ่ายเงิน 

 1.2 ลกัษณะและขอบเขตของงาน   

   นาํรายละเอียดความพร้อมจ่ายเงินค่าทดแทนเสนอขอรับการจดัสรรเงินงบประมาณ 

 1.3 หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง   

   กองแผนงานเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการพิจารณาอนุมติัจดัสรรงบประมาณโดยมีกอง

กฎหมายและท่ีดิน (ฝ่ายกรรมสิทธ์ิท่ีดิน) รวบรวมรายละเอียดความตอ้งการงบประมาณนาํเสนอ 

 1.4 กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง   

  คาํสั่งกรมชลประทานท่ี ข.1014/2547 ลงวนัท่ี 29 กนัยายน 2547 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการ

แผนงานโครงการเพื่อการจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพยสิ์น 

 1.5 ข้ันตอนการดาํเนินการ   

  ฝ่ายจัดหาที ดิ่นรวบรวมบัญชีขออนุมัติ จ่าย เ งินส่งให้ฝ่ายกรรมสิทธ์ิที ดิ่นนําเสนอ

คณะกรรมการแผนงานโครงการเพื่อการจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพยสิ์นเพื่อพิจารณา เมื่อคณะกรรมการฯ 

เห็นชอบแลว้จึงจดัทาํบญัชีรายละเอียด ส่งกองแผนงานพิจารณาจดัสรรเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายต่อไป 

 1.6 หลกัเกณฑ์/ความรู้ทีนํ่ามาใช้ดําเนินการ   

   ตอ้งปฏิบติัตามมติของคณะกรรมการแผนงานโครงการเพือ่การจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพยสิ์น 

 1.7 ผลลพัธ์ทีไ่ด้จากการดําเนินการ   

   ไดรั้บการจดัสรรเงินงบประมาณไปตั้งจ่าย ณ คลงัจงัหวดั  ทอ้งท่ี  ท่ีจะตอ้งเบิกจ่ายเงิน 
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2.  จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมซ้ือขายทีด่ิน (ถ้าม)ี 

 2.1 วตัถุประสงค์   

    เพื่อปฏิบติัตามกฎหมายเร่ืองการซ้ือขายท่ีดิน 

 2.2 ลกัษณะและขอบเขตของงาน   

    เจา้หนา้ท่ีกรมชลประทานและเจา้ของท่ีดิน ไปทาํสัญญาซ้ือขายท่ีดิน ณ สาํนกังานท่ีดิน 

 2.3 หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง   

    กรมท่ีดิน (โดยสาํนกังานท่ีดินทอ้งท่ี) รับผดิชอบงานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 

 2.4 กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

  - ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์

  - ประมวลกฎหมายท่ีดิน 

  - ระเบียบกรมทีดิ่นวา่ดว้ยการรังวดัทีดิ่นทีถู่กเขตชลประทานทางหลวง และการออกหนงัสือ

สาํคญัสาํหรับท่ีหลวงใหก้รมชลประทาน พ.ศ.2517 

  - บนัทึกขอ้ตกลงระหวา่งกรมท่ีดินกบักรมชลประทาน พ.ศ.2542 

 2.5 ข้ันตอนในการดาํเนินการ   

   เจา้หน้าที่จดัหาที่ดิน นดัหมายราษฎรเจา้ของที่ดินที่จะดาํเนินการจ่ายเงินค่าทดแทนไปยื่น

คาํขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนขายท่ีดิน ณ สาํนกังานท่ีดิน ทอ้งท่ีท่ีท่ีดินตั้งอยู ่

 2.6 ผลลพัธ์ทีไ่ด้จากการดําเนินการ   

    ทีดิ่นทีถู่กเขตงานก่อสร้างโครงการชลประทานไดรั้บการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอน

ขายเป็นของกระทรวงการคลงั (เพื่อประโยชน์การชลประทาน) 
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3.  จ่ายเงินหรือวางเงินค่าทดแทน 

 3.1 วตัถุประสงค์   

   เพือ่สามารถเขา้ครอบครองหรือใชอ้สงัหาริมทรัพยท่ี์ถูกเขตงานก่อสร้างโครงการชลประทาน 

 3.2 ลกัษณะและขอบเขตของงาน   

   ดาํเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อจ่ายเงินหรือวางเงินค่าทดแทน 

 3.3 หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง   

   โครงการชลประทาน (งานการเงิน) รับผดิชอบในการเบิกจ่าย 

 3.4 กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

  - คาํสั่งกรมชลประทานท่ี ข. 407/2546 ลงวนัท่ี 11 เมษายน 2546  เร่ือง การจ่ายเงินค่าทดแทน

สาํหรับท่ีดินและค่าทดแทนทรัพยสิ์น 

  - มติคณะรัฐมนตรี เมื ่อวนัที่ 15 ตุลาคม 2545 เร่ือง ขออนุญาตเข้าทาํประโยชน์ในพื้นที่

อุทยานแห่งชาติฯ 

 3.5 ข้ันตอนในการดาํเนินการ  

    เมื่อไดรั้บการจดัสรรเงินงบประมาณแลว้ ฝ่ายจดัหาที่ดิน จดัทาํรายละเอียดพร้อมกบัจดัทาํ

ใบสําคญัค่าที่ดิน ค่าขนยา้ย ค่าร้ือยา้ย ส่งให้งานการเงินฯ โครงการชลประทานผูเ้บิกจ่าย ดาํเนินการเบิก

จ่ายเงินค่าทดแทนใหแ้ก่ เจา้ของหรือผูค้รอบครองทรัพยสิ์นท่ีถูกเขตงานก่อสร้างโครงการชลประทาน 

 3.6 ผลลพัธ์ทีไ่ด้จากการดําเนินการ   

   สามารถเขา้ครอบครองหรือใชอ้สังหาริมทรัพยท่ี์ถูกเขตงานก่อสร้างชลประทานได ้
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3.2.5   ขึน้ทะเบียนที่ราชพสัดุ 

1. วตัถุประสงค์   

   เพื่อจดัทาํทะเบียนท่ีราชพสัดุ 

2. ลกัษณะและขอบเขตของงาน   

   นาํเอกสารการไดม้าซ่ึงท่ีดิน ส่งข้ึนทะเบียนท่ีราชพสัดุ 

3. หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง   

  กรมธนารักษรั์บผดิชอบการจดัทาํทะเบียนท่ีราชพสัดุ 

4. กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 -  พระราชบญัญติัท่ีราชพสัดุ พ.ศ.2518 

 -  กฎ กระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบญัญติัท่ีราชพสัดุ พ.ศ.2518 

 -  ระเบียบกระทรวงการคลงัเก่ียวกบัท่ีราชพสัดุ 

5. ขั้นตอนในการดําเนินการ 

 - กรณีที่ดิน ฝ่ายจดัหาที่ดิน จะรวบรวมเอกสารการได้มาซ่ึงที่ดิน ส่งให้กรมธนารักษ์ (โดยธนา

รักษพ์ื้นท่ี) ดาํเนินการข้ึนทะเบียนท่ีราชพสัดุ 

 -  กรณีอาคารชลประทาน หรือส่ิงปลูกสร้าง เป็นหน้าที่ของโครงการชลประทานทีรั่บผิดชอบ

รวบรวมเอกสารการไดม้า ส่งกรมธนารักษ ์(ธนารักษพ์ื้นท่ี) ข้ึนทะเบียนท่ีราชพสัดุ 

6. ผลลพัธ์ทีไ่ด้จากการดาํเนินการ   

  ไดท้ะเบียนท่ีราชพสัดุ ของอสังหาริมทรัพยใ์นบริเวณเขตงานก่อสร้างโครงการชลประทาน 
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3.2.6  ออกหนังสือสําคญัสําหรับที่หลวง (นสล.) (ถ้าจาํเป็น) 

1. วตัถุประสงค์   

  เพือ่เป็นหลกัฐานสาํหรับท่ีดินของรัฐ 

2. ลกัษณะและขอบเขตของงาน   

  เจา้หน้าที่รังวดั กรมที่ดิน ดาํเนินการรังวดัที่ดิน ที่อยู่ในการครอบครองของกรมชลประทาน ตาม

แผนงานท่ีไดรั้บจากกรมชลประทาน เพื่อดาํเนินการออกหนงัสือสาํคญัสาํหรับท่ีหลวง 

3. หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง   

  กรมที่ดินรับผิดชอบในการรังวดัออกหนงัสือสําคญัสําหรับที่หลวงโดยมีสํานกัโครงกาขนาดใหญ่

หรือสาํนกัชลประทานท่ีรับผดิชอบโครงการ และกองกฎหมายและท่ีดิน เป็นหน่วยงานสนบัสนุน 

4. กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 -  บนัทึกขอ้ตกลงระหวา่งกรมท่ีดินกบักรมชลประทาน พ.ศ.2542 

 -  ระเบียบกรมที่ดินวา่ดว้ยการรังวดัที่ดินทีถู่กเขตชลประทานและทางหลวง และการออกหนงัสือ

สาํคญัสาํหรับท่ีหลวงใหก้รมชลประทาน พ.ศ.2517 

5. ขั้นตอนในการดําเนินงาน   

  สํานักโครงการขนาดใหญ่หรือสํานักชลประทาน ที่มีความจาํเป็นที่จะขอออกหนังสือสําคัญ

สาํหรับท่ีหลวง (นสล.) ตั้งแผนงานรังวดัออกหนงัสือสําคญัสําหรับที่หลวง เพื่อส่งกรมที่ดินจดัส่งช่างรังวดั

มาดาํเนินการ โดยมีผูแ้ทนโครงการชลประทาน ไปร่วมในการรังวดัและช้ีแนวเขตท่ีดิน และฝ่ายจดัหาที่ดิน

จดัทาํหนังสือรับรองการไดม้าซ่ึงที่ดินให้ตรงกบัแผนที่ทีช่่างรังวดัทาํการรังวดัส่งสํานักงานที่ดินทอ้งที่

ดาํเนินการออกหนงัสือสาํคญัสาํหรับท่ีหลวง (นสล.) ตามระเบียบของกรมท่ีดินต่อไป 

6. ผลลพัธ์ทีไ่ด้จากการดาํเนินการ   

  ไดรั้บหนงัสือสาํคญัท่ีหลวง (นสล.) ของท่ีดินท่ีถูกเขตงานโครงการชลประทาน 
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3.3   การมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กระบวนงานก่อสร้างโครงการชลประทาน 

คู่มือวธีิการปฏิบติังานกระบวนการพฒันาแหล่งนํ้ า 
 

3-27 

การมส่ีวนร่วมของประชาชน  ในกระบวนงานก่อสร้างโครงการชลประทาน 

1. วตัถุประสงค์ 

 มีวตัถุประสงค์เพื ่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในการก่อสร้าง

โครงการชลประทานเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนงานก่อสร้าง ตั้งแต่ระยะเตรียมงานก่อสร้างและระยะ

ดาํเนินการก่อสร้างจนกระทั้งโครงการก่อสร้างแลว้เสร็จเพือ่ให้ทราบความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของ

ประชาชนและเพื่อป้องกนัปัญหาความขดัแยง้ของประชาชนในพื้นท่ี 

2. ลกัษณะและขอบเขตของงาน 

 หลงัจากการออกแบบก่อสร้างดาํเนินการแลว้เสร็จ การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการ

ก่อสร้าง ควรดาํเนินการไปพร้อมกบัการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการจดัหาท่ีดิน เน่ืองจากหน่วยงาน

ก่อสร้างตอ้งประกาศเขตก่อสร้าง ซ่ึงจะกาํหนดในวนัที่เร่ิมสํารวจปักหลกัเขตกาํหนดเขตก่อสร้าง นอกจาน้ี

ในการขออนุญาตเขา้ทาํประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหลกัเกณฑ์อยา่งหน่ึงคือไม่มีปัญหากบัประชาชน

ในพื้นที่และบริเวณใกลเ้คียง และตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสภาตาํบลหรือองค์การบริหารส่วนตาํบล

ทอ้งทีที่ป่่านั้นตั้งอยู ่ดงันั้นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการก่อสร้างจึงมีความจาํเป็นตอ้งดาํเนินการ

ตั้งแต่ขั้นตอนการประกาศเขตก่อสร้างจนถึงการก่อสร้างแลว้เสร็จ ซ่ึงจะแบ่งช่วงการดาํเนินการเป็น 2 ระยะ คือ 

  1. ระยะการเตรียมความพร้อมงานก่อสร้าง 

  2. ระยะการก่อสร้าง 

3. หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบโดยตรง  

   สาํนกังานก่อสร้างท่ีไดรั้บ มอบหมายหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

หน่วยงานสนับสนุนภายในกรม ประกอบดว้ย 

- สาํนกัชลประทานท่ีรับผดิชอบในพื้นท่ี 

- โครงการชลประทานจงัหวดัในพื้นท่ี 

- กองกฎหมายและท่ีดิน 

- สาํนกัสาํรวจดา้นวศิวกรรมและธรณีวทิยา 

  หน่วยงานภายนอกกรม 

  หน่วยงานปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีโครงการ ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบล เทศบาล และ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เป็นตน้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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4.  กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

  1. ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 

  2. พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 

5. ขั้นตอนในการดําเนินการและเทคนิคทีใ่ช้ในการสร้างการมส่ีวนร่วม 

  1. ระยะการเตรียมความพร้อมงานก่อสร้าง    

 ระยะการเตรียมความพร้อมงานก่อสร้างมีกิจกรรมที่เกี่ยวขอ้ง ได้แก่ การประกาศเร่ิม

โครงการก่อสร้าง การขออนุญาตเขา้ทาํประโยชน์ในเขตที่ดิน การปักหลกัเขต การรังวดัแบ่งแยกแปลง

กรรมสิทธ์ิ และการจ่ายเงินค่าท่ีดิน 

  วตัถุประสงค์  

- เพือ่ให้ประชาชนมีส่วนรับรู้ในการเปิดโครงการก่อสร้างชลประทานเพือ่ให้องคก์าร

บริหารส่วนทอ้งถ่ินมีมติให้ความเห็นชอบให้เขา้ใชที้่ดินของรัฐเพือ่ก่อสร้างโครงการ

ชลประทาน 

- เพือ่ให้ประชาชนที่มีส่วนไดเ้สียทราบแนวเขตที่ดินที่ตอ้งใชใ้นการก่อสร้างโครงการ

ชลประทาน และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบแนวเขตท่ีดินของตนเอง 

- เพื่อใหก้ารกาํหนดราคาค่าทดแทนทรัพยสิ์นท่ีเป็นธรรมต่อประชาชนเจา้ของทรัพยสิ์น

และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบทรัพยสิ์น 

- เพื่อท่ีประชาชนในทอ้งที่ จะไดส้ะทอ้นผลกระทบที่คาดว่าจะไดรั้บจากการก่อสร้าง 

และหน่วยงานก่อสร้างวางแผนป้องกนัผลกระทบเหล่านั้น 

  การแลกเปลีย่นข้อมูลข่าวสาร ขอ้มูลท่ีจะใหก้บัประชาชน ไดแ้ก่ 

- ขอ้มูลโครงการ 

1) วตัถุประสงคข์องโครงการ 
2) สาระสาํคญัของโครงการ 
3) หน่วยงานรับผดิชอบโครงการ 
4) สถานท่ีดาํเนินการ 
5) ขั้นตอนและระยะเวลาดาํเนินการ 
6) ผลผลิตและผลลพัธ์ของโครงการ 
7) ประมาณการค่าใชจ่้าย 

- ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกบัประชาชน รวมทั้งมาตรการป้องกนัผลกระทบ 

- ขอ้มูลช่องทางการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 
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  เทคนิคการให้ข้อมูลข่าวสาร    

  การใหข้อ้มูลข่าวสารของโครงการในระยะน้ีมีความสําคญัมาก ดงันั้นเทคนิคการให้ขอ้มูล

ข่าวสารเพื ่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน อันจะนําไปสู่การ

ตดัสินใจให้สามารถดาํเนินการก่อสร้าง ตลอดจนการตั้งงบประมาณและจดัทาํเอกสารประกวดราคาให้

ครอบคลุมทั้ งด้านการก่อสร้าง แหล่งนํ้ า และงบประมาณ ที่จะต้องจัดหาเพื ่อป้องกันผลกระทบต่อ

ประชาชน เทคนิคการใหข้อ้มูลข่าวสารในระยะน้ี มีดงัต่อไปน้ี 

- การบรรยายสรุป โดยการบรรยายสรุปใหต้วัแทนขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลทอ้งท่ี 

และประชาชนท่ีสนใจใหไ้ดรั้บทราบถึงขอ้มูลท่ีถูกตอ้งครบทุกประเด็น 

- การปิดประกาศ  โดยการปิดประกาศข้อมูลการดําเนินการโครงการในสถานที่

สาธารณะต่างๆ เช่น ที่ว่าการอาํเภอ ที่ทาํการาองค์การบริหารส่วนตาํบลทอ้งที่ และ

ศาลาประจาํหมู่บา้น เป็นตน้ 

- การส่งรายงานการศึกษา โครงการใดที่มีการจดัทาํรายงานการศึกษาต่าง เช่นรายงาน

ด้านเทคนิคที่สําคัญ หรือรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการก่อสร้างจัดส่ง

เอกสารเหล่านั้น หรือสรุปเฉพาะสาระสําคญัทีอ่งค์การบริหารส่วนตาํบลทอ้งที่หรือ

หน่วยงานอ่ืนท่ีสนใจ 

  เทคนิคการมีส่วนร่วม  

 ในการเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัประชาชนในระยะน้ี เทคนิคท่ีสามารถกระทาํได ้เช่น 

- การสนทนากลุ่มย่อย  การสนทนากลุ่มย่อยสามารถที่จะช่วยให้ไดข้อ้มูลทั้งในด้าน

กิริยาท่าทาง อารมณ์ ประเด็นขอ้มูลที่ตอ้งการ รวมถึงผลกระทบที่ประชาชนคาดวา่จะ

ไดรั้บจากการดาํเนินการโครงการ 

- การจดัเวทีผูมี้ส่วนไดเ้สีย  โดยการจดัเวทีใหป้ระชาชนในทอ้งท่ีทั้งผูท่ี้ไดรั้บประโยชน์

และผูที้่ไดเ้สียประโยชน์หรือไดรั้บผลกระทบจากการดาํเนินงานโครงการ ไดแ้สดง

ความคิดเห็นตลอดจนเหตุผลต่างๆ ประกอบการตดัสินใจ และสรุปความเห็นการ

ดําเนินการโครงการ การจัดเวทีผูมี้ส่วนได้เสียจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของ

องค์การบริหารส่วนตาํบลทอ้งทีที่่จะมีมติให้ความเห็นชอบให้เขา้ใชที้่ดินของรัฐเพื่อ

ก่อสร้างโครงการชลประทาน 

- การจดัทาํแผนที่ความคิดและวางแผนร่วมกนั โดยการเชิญตวัแทนของประชาชนใน

ทอ้งที่ระดมความคิด วางแผนป้องกนัปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึนจนเป็นผลกระทบต่อ

ประชาชน 
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  2. ระยะการก่อสร้าง 

  วตัถุประสงค์  

- เพือ่ให้ประชาชนมีความสนในติดตามความก้าวหน้าการดาํเนินงานก่อสร้างของ

โครงการ อนัจะนาํไปสู่ความรู้สึกท่ีดีต่อโครงการ 

- เพื่อใหป้ระชาชนไดร้วมกนัตั้งเป็นกลุ่มผูใ้ชน้ํ้ า รองรับการถ่ายโอนโครงการ 

- เพือ่ให้กลุ่มผูใ้ช้นํ้ า และองค์การบริหารส่วนท้องถ่ินได้เรียนรู้หลกัการทาํงานของ

อาคารชลประทาน และฝึกปฏิบติัการซ่อมแซม บาํรุงรักษาเบ้ืองตน้ 

  การแลกเปลีย่นข้อมูลข่าวสาร  

 เม่ือเร่ิมงานก่อสร้าง ประชาชนจะไดรั้บขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบังานก่อสร้าง ดงัน้ี 

   1) ช่ือหน่วยงานเจา้ของโครงการ สถานท่ีติดต่อและหมายเลขโทรศพัท ์
   2) ประเภทและชนิดของส่ิงก่อสร้าง 
   3) ปริมาณงานก่อสร้าง 
   4) ช่ือ ท่ีอยู ่ผูรั้บจา้งพร้อมหมายเลขโทรศพัท ์
   5) ระยะเวลาเร่ิมตน้ และระยะเวลาส้ินสุดการก่อสร้าง 
   6) ช่ือเจา้หนา้ท่ีของส่วนราชการ ผูค้วบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศพัท ์
   7) กาํลงัก่อสร้างดว้ย ภาษีอากรของประชาชน 

 ระหว่างการก่อสร้าง ประชาชนจะได้รับทราบ  

- ความกา้วหนา้ของการก่อสร้าง เดือนละ 1 คร้ัง 

- แนวทางการเขา้มามีส่วนร่วมในระหวา่งก่อสร้างเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมอบ

โครงการภายหลงัท่ีโครงการก่อสร้างเสร็จ ประกอบดว้ย 

- การรวมกลุ่มของผูรั้บประโยชน์จดัตั้งเป็นกลุ่มผูใ้ชน้ํ้ า 

- การกําหนดโครงสร้างขององค์กรกลุ่มผูใ้ช้นํ้ า บทบาทหน้าที่ของกรรมการและ

สมาชิกในระหวา่งการก่อสร้างโครงการชลประทาน 

- การกาํหนดระเบียบ ขอ้บงัคบัของกลุ่มผูใ้ชน้ํ้ า 

- ปฏิทินกิจกรรมของกลุ่มผูใ้ชน้ํ้ าในงานชลประทาน 

- แนวทางปฏิบติัของกลุ่มผูใ้ชน้ํ้ าในงานชลประทาน เช่น การวางแผนและบริหารแหล่ง

นํ้า การประชุมตกลงวางแผนการปลูกพืชและรอบเวรการส่งนํ้ า การทาํความสะอาดคู 

คลอง ก่อนการส่งนํ้ า การใช้งานอาคารชลประทานและควบคุมการส่งนํ้ า การ

บาํรุงรักษาอาคารชลประทานระหวา่งการส่งนํ้าและหลงัฤดูการส่งนํ้า 
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- บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการรับถ่ายโอนภารกิจโครงการ

ชลประทาน และการสนบัสนุนกลุ่มผูใ้ชป้ระโยชน์ ดูแล ซ่อมแซม บาํรุงรักษาอาคาร

และระบบชลประทาน 

- ช่างองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินและคณะกรรมการกลุ่มผูใ้ชน้ํ้ า รับการถ่ายทอดความรู้

และการปฏิบติัเร่ืองหลกัการทาํงาน การซ่อมแซม การบาํรุงรักษา การควบคุม เปิด-ปิด 

ของอาคารชลประทาน 

  เทคนิคการให้ข้อมูล 

- การบรรยายสรุป  โดยการบรรยายสรุปใหส้มาชิกขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลทอ้งท่ี 

และประชาชนใหท้ราบถึงแผนงานการก่อสร้างโครงการ ซ่ึงจะครอบคุลมถึงแผนงาน

ก่อสร้างและแผนการลดผลกระทบของการก่อสร้าง 

- การปิดประกาศ  โดยการติดตั้งป้ายแสดงขอ้มูลรายละเอียดเกี่ยวกบังานก่อสร้างไว ้        

ทั้ง 7 รายการขา้งตน้ ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างอย่างน้อย 3 จุด บริเวณจุดเร่ิมตน้และ

จุดส้ินสุดงานก่อสร้าง หรือตามความเหมาะสม 

- การส่งรายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างให้องค์การบริหารส่วนตาํบลทอ้งที่และ

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อที่จะไดแ้จง้ให้ประชาชนและสาธารณชนทราบอย่างน้อย

เดือนละ 1 คร้ัง 

- ประชาสัมพนัธ์ทางส่ือต่างๆ เช่น วิทยุชุมชน ตลอดจนหนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน การ

ประชาสัมพนัธ์ในลกัษณะดงักล่าวเป็นการประชาสัมพนัธ์โครงการก่อสร้างในพื้นท่ี

เน้นกุล่มเป้าหมายในพื้นที่โครงการ ในจงัหวดัและในภูมิภาคนั้นๆ ให้ทราบที่มา 

รายละเอียดงาน ความกา้วหนา้และการให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเขา้ใจท่ีดี

ใหเ้กิดข้ึน 

- การเยีย่มชมโครงการ  โดยการเชิญหน่วยงานราชการอื่น กลุ่มประชาชน ตลอดจน

ส่ือมวลชนเขา้การเยีย่มชมโครงการเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลความคิดเห็น 

- การจดัหลกัสูตรฝึกอบรม เพื่อฝึกทกัษะ การทาํงาน การตรวจสอบสภาพ การซ่อม

บาํรุง อาคารชลประทาน ให้ช่างองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน และกลุ่มผูใ้ชน้ํ้ า เพือ่ให้

ทราบหลกัการทาํงานของอาคารชลประทาน สามารถตรวจสอบสภาพความปลอดภยั

ของอาคารชลประทาน สามารถทาํการซ่อมแซมการชาํรุดเสียหายเบ้ืองตน้ สามารถ

บาํรุงรักษาอาคารใหใ้ชง้านไดต้ามปกติเป็นระยะเวลานาน ๆ 
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  เทคนิคการมีส่วนร่วม 

- การประชุมช้ีแจง  การประชุมร่วมกบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทอ้งที่และประชาชน

เพือ่ช้ีแจงรายละเอียดของโครงการและรับฟังความคิดเห็น นําไปปรับปรุงการ

ดาํเนินงานโครงการต่อไป 

- การฝึกอบรม  โครงการก่อสร้างเชิญชวนให้กลุ่มผูใ้ช้นํ้ า  องค์การบริหารส่วนตาํบล

ทอ้งที่และหน่วยงานราชการอ่ืน จดัส่งบุคลากรเขา้ร่วมการฝึกอบรามที่จดัข้ึนระหวา่ง

การก่อสร้าง 

- การจา้งแรงงาน  โครงการก่อสร้างควรที่จะให้ประชาชนในทอ้งที่เขา้มามีส่วนร่วม

โดยการจา้งแรงงานในการก่อสร้างโครงการ ทั้งน้ี เพือ่ที่ประชาชนเหล่านั้นมีรายได้

และมีความรู้สึกหวงแหนในโครงการนั้น 

- สายด่วน  ประชาชนสามารถที่จะสอบถามขอ้มูลในระหว่างการก่อสร้างโครงการได้

โดยการโทรศพัทไ์ปยงัหมายเลขโทรศพัทข์องหน่วยงานเจา้ของโครงการ 

6.   แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง  

  แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง วิธีการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนงานก่อสร้าง

โครงการชลประทาน สามารถศึกษาได้จาก คู่มือการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนงาน

จัดหาแหล่งนํา้ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2550 

7.  ผลลพัธ์ทีไ่ด้จากการดาํเนินการ 

  สามารถส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่และผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียในการก่อสร้างโครงการ

ชลประทานเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนงานก่อสร้าง ตั้งแต่ระยะเตรียมงานก่อสร้างและระยะดาํเนินการ

ก่อสร้างจนกระทั้งโครงการก่อสร้างแลว้เสร็จ ทาํใหท้ราบความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของประชาชนและ

สามารถป้องกนัปัญหาความขดัแยง้ของประชาชนในพื้นท่ีได ้

1.8  ข้อพงึระวงั/บทเรียนทีผ่่านมา 

  กรณีศึกษาปัญหาที่เกิดจากการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน สามารถศึกษาไดจ้าก คู่มือ

การสร้างการมส่ีวนร่วมของประชาชนในกระบวนงานจัดหาแหล่งนํา้ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์  พ.ศ.2550 
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3.4   การก่อสร้างโครงการ 
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3.4.1 การควบคุมงานจ้างเหมาก่อสร้าง  

/ บริหารสัญญา 
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การจดัจ้างบริษทัทีป่รึกษาควบคุมงาน 

 

1. วตัถุประสงค์ 

เพื่อให้ได้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีประสบการณ์  ความรู้ความชาํนาญทางวิชาการ           

ซ่ึงประกอบอาชีพให้บริการในการให้คาํปรึกษาขอ้เสนอแนะทางด้านเทคนิควิชาการ  เขา้มา

ดาํเนินการควบคุมงานก่อสร้าง  เพื่อให้การดาํเนินงานก่อสร้างเป็นอย่างมีประสิทธิภาพและ           

เป็นไปตามหลกัวิศวกรรม 

2. ลกัษณะและขอบเขตงาน 

 1)   การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง  คือ การวา่จา้งตรง (Direct Hiring) เจาะจงเฉพาะตวั

บุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมกบัภารกิจ  และเป็นบุคคลท่ีผูว้า่จา้งเคยทราบ

หรือเคยเห็นความสามารถและผลงานแลว้ และเป็นผูใ้หบ้ริการท่ีเช่ือถือได ้

 โดยทัว่ไปการจา้งท่ีปรึกษาโดยวธีิตกลง มีความเหมาะสมในกรณีดงัต่อไปน้ี 

  (1)  ผูเ้ช่ียวชาญในงานที่จะให้บริการตามที่ตอ้งการมีจาํนวนจาํกดั ไม่เหมาะสมที่จะ

ดาํเนินการดว้ยวธีิคดัเลือก และเป็นการจา้งท่ีมีวงเงินค่าจา้งไม่เกิน 2,000,000 บาท 

  (2)  เป็นการจา้งสถาบนัวิชาการของรัฐ หรือองคก์รที่ปรึกษาของรัฐ หรือองคก์รที่มี

กฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีใหก้ารสนบัสนุนใหด้าํเนินการจา้งไดโ้ดยตรง 

  (3)  เป็นการจา้งที่ตอ้งกระทาํโดยเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่ราชการและ        

มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งดาํเนินการจา้งโดยวธีิตกลง 

  (4)  เป็นการจา้งตามมติคณะรัฐมนตรี 

 ทั้งน้ี การจา้งที่ปรึกษาในกรณีการจา้งตอ้งกระทาํโดยเร่งด่วน  หวัหนา้ส่วนราชการ

จะตอ้งช้ีแจงเหตุผลและความจาํเป็นให ้กวพ. ทราบภายใน 15 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีไดมี้การจา้ง 

 2)   การจ้างที ่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก  คือ การคัดเลือกที ่ปรึกษาที ่มีคุณสมบัติและ

ประสบการณ์เหมาะสมกบัลกัษณะงานของโครงการ โดยผ่านขบวนการคดัเลือกข้ึนทะเบียนให้มี

รายช่ือนอ้ยราย  เพื่อจะเชิญชวนยื่นขอ้เสนอทางดา้นเทคนิคและทางดา้นราคาโดยมีจาํนวนไม่เกิน 6 ราย 

และผ่านการพิจารณาคดัเลือกตามหลกัเกณฑ์การตดัสินจากขอ้เสนอทางเทคนิคที่ดีที่สุดจากบรรดา

ที่ปรึกษาที่ได้รับการเชิญชวนให้เข้าร่วมแข่งขนัโดยการยืน่ขอ้เสนอทางด้านเทคนิคและข้อเสนอ

ทางดา้นราคา  
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3. หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

 1.  คณะกรรมการจา้งท่ีปรึกษา 

 2.  ผูว้า่จา้ง (ข้ึนอยูก่บัวงเงินสัญญา  โดยเป็นไปตามคาํสั่งการมอบอาํนาจฯ) อาจหมายถึง  

ผูอ้าํนวยการสํานักงานก่อสร้าง/ผูอ้าํนวยการโครงการก่อสร้าง  หรือ ผูอ้าํนวยการสํานักโครงการ

ขนาดใหญ่/ผูอ้าํนวยการสาํนกัชลประทานท่ี 1-17  หรือ รองอธิบดีกรมชลประทานท่ีรับผดิชอบ 

 3.  กองพสัดุ 

 4.  สาํนกังบประมาณ (กรณีมีการผกูพนังบประมาณขา้มปี) 

 5.  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ตามอาํนาจในการอนุมติัรับราคา) 

 6.  คณะรัฐมนตรี (กรณีท่ีวงเงินสญัญาเกิน 1,000 ลา้นบาท) 

 7.  สาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะกระทรวงการคลงั 

4. กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 

5. ขั้นตอนในการดําเนินงาน 

 1.    การจัดทาํ TOR 

 โครงสร้างของ TOR โดยทัว่ไปจะประกอบดว้ยส่วนหรือหวัขอ้ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

(1)  บทนาํ ขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการ 

(2)  วตัถุประสงคข์องภารกิจ และผลงานท่ีตอ้งการจากท่ีปรึกษา 

(3)  ขอ้มูลเก่ียวกบัภารกิจของท่ีปรึกษา 

(4)  ขอบเขตการดาํเนินงาน 

(5)  ระยะเวลาการดาํเนินงาน 

(6)  บุคลากรท่ีตอ้งการ 

(7)  ระยะเวลาการส่งมอบผลงาน 

(8)  การกาํกบัการทาํงานของท่ีปรึกษา 

(9)  หนา้ท่ีความรับผดิชอบของผูว้า่จา้ง 
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   2.   การจ้างทีป่รึกษา 

  2.1  

 คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง จะดําเนินการพิจารณาขอบเขตการ

ปฏิบติังานของที่ปรึกษาและจดัทาํหนงัสือเชิญชวน เพือ่เชิญให้ที่ปรึกษารายที่กาํหนดให้ยื่นขอ้เสนอ

ทางดา้นเทคนิคและราคา รวมทั้งพิจารณาขอ้เสนอทางดา้นเทคนิคตามหลกัเกณฑ์ที่กาํหนดไว ้และ

เจรจาต่อรองราคาค่าจา้งใหอ้ยูใ่นเกณฑท์ี่เหมาะสมและประหยดั  โดยใชร้าคาจา้งจากโครงการท่ีเคยจา้ง

มาแลว้  หรือโครงการทีห่น่วยงานอ่ืนเคยจา้ง ทั้งน้ี เมื่อคณะกรรมการฯ ตกลงในรายละเอียดของราคา

รวมและสัญญาการจา้งแลว้  ใหน้าํเสนอผูมี้อาํนาจสั่งจา้งอนุมติั เพื่อจะไดล้งนามในสัญญาจา้งต่อไป  

การจ้างทีป่รึกษาโดยวธีิตกลง 

  2.2  

 คณะกรรมการจา้งที่ปรึกษาโดยวิธีคดัเลือก จะดาํเนินการพิจารณาขอบเขตการ

ปฏิบติังาน  แลว้จะดาํเนินงานตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

การจ้างทีป่รึกษาโดยวธีิคัดเลอืก 

 2.2.1  การจดัหารายชื่อที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย   การจา้งที่ปรึกษาโดยวิธี

คดัเลือก คณะกรรมการจะดาํเนินการคดัเลือกท่ีปรึกษาจาํนวนหน่ึงให้เหลือนอ้ยรายประมาณ 5-7 ราย 

เพือ่เชิญใหส่้งขอ้เสนอดา้นเทคนิคและดา้นการเงิน   

 ในขั้นแรก คณะกรรมการฯ จะจดัทาํรายช่ือที่ปรึกษาที่อยูใ่นข่ายที่จะรับ

ดาํเนินภารกิจได ้ ซ่ึงอาจมีจาํนวนมาก 10-20 ราย  รายช่ือท่ีปรึกษาดงักล่าว (Long List) อาจไดจ้าก 

- การลงแจง้ความโฆษณาในหนงัสือพิมพ ์ ให้ท่ีปรึกษาท่ีสนใจแจง้ความ

จาํนงที่จะขอเขา้แข่งขนั ส่งหลกัฐานแสดงประสบการณ์และผลงาน และความพร้อมขององค์กร

เพือ่ประกอบการพิจารณา   

- ฐานข้อมูลที ่ปรึกษาที ่ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานบริหารหน้ี

สาธารณะ  กระทรวงการคลงั 

- ฐานขอ้มูลท่ีปรึกษาของกองพสัดุ  กรมชลประทาน 

หลกัเกณฑท่ี์ใชใ้นการคดัเลือกท่ีปรึกษาใหเ้หลือนอ้ยราย โดยทัว่ไป ไดแ้ก่ 

 (1)  ประสบการณ์และผลงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัภารกิจท่ีตอ้งการวา่จา้งท่ีปรึกษา 

 (2)  ความพร้อมในการรับดาํเนินภารกิจ  เช่น ไม่ผกูพนักบัโครงการอ่ืนๆ 

ในช่วงเวลาท่ีคาดวา่จะเร่ิมภารกิจ การร่วมมือกบัต่างประเทศ 

 (3)  ความเขา้ใจในภารกิจ ประเมินไดจ้ากจดหมายแสดงความจาํนงที่เขา้

รับการพจิารณาคดัเลือกใหเ้หลือนอ้ยราย  
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 2.2.2  การยืน่ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิคและราคา  วิธีการเชิญชวนให้ท่ีปรึกษายื่น

ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิคและขอ้เสนอทางดา้นราคา สามารถทาํไดห้ลายรูปแบบ ดงัน้ี  

(1)  แบบซองเดียว  ให้ที่ปรึกษายืน่ซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคและ

ขอ้เสนอทางดา้นราคารวมกนัมาในซองเดียว 

(2)  แบบทีละซอง  ให้ท่ีปรึกษายื่นขอ้เสนอทางดา้นเทคนิคมาเป็นลาํดบั

แรกก่อน แลว้เมื่อคณะกรรมการฯ พิจารณาตดัสินไดที้่ปรึกษารายท่ีมีขอ้เสนอดีท่ีสุดแลว้  จึงเชิญราย

ดงักล่าวใหย้ืน่ขอ้เสนอทางดา้นราคาต่อไป 

(3)  แบบแยกซอง  ให้ท่ีปรึกษายื่นขอ้เสนอทางดา้นเทคนิคและขอ้เสนอ

ทางดา้นราคามาพร้อมกนัโดยแยกออกเป็น 2 ซอง 

2.2.3  การพิจารณาขอ้เสนอทางด้านเทคนิค คณะกรรมการฯ จะกาํหนด

หลักเกณฑ์การพิจารณาตดัสินขอ้เสนอทางด้านเทคนิค โดยมีกรอบการพิจารณา 3 ด้าน คือ ด้าน

ประสบการณ์ของทีป่รึกษา ดา้นวธีิบริหารและวธีิการปฏิบติังาน  และดา้นบุคลากร  ทั้งน้ี การกาํหนด

หลกัเกณฑด์งักล่าวจะดาํเนินการก่อนเปิดขอ้เสนอของท่ีปรึกษาท่ีไดย้ืน่มาแลว้ 

สําหรับเกณฑ์การตดัสิน คณะกรรมการฯ จะจดัเรียงลาํดบัตามขอ้เสนอที่ดีที่สุด 

(Ranking) แลว้เชิญรายท่ีมีขอ้เสนออนัดบัดีท่ีสุดมาเจรจาต่อรองราคาต่อไป  

6. หลกัเกณฑ์/ความรู้ทีนํ่ามาใช้ในการดําเนินการ 

  ศูนยข์อ้มูลท่ีปรึกษาไทย  กระทรวงการคลงั 

7. ผลลพัธ์ทีไ่ด้จากการดาํเนินการ 

1. การดาํเนินการจดัหาผูรั้บอยา่งเป็นไปอยา่งถูกตอ้งโปร่งใส 

2. บริษทัท่ีปรึกษาเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีมีประสบการณ์  ความรู้ความชาํนาญทาง

วชิาการ เหมาะสมกบังานก่อสร้าง 

3. การควบคุมคุณสมบติัของวสัดุท่ีจะนาํมาใชแ้ละกระบวนการทาํงานก่อสร้าง เป็นไป

ตามหลกัวชิาการ ส่งผลใหง้านก่อสร้างดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

8. ข้อพงึระวงั/บทเรียนทีผ่่านมา 

1. บริษทัที่ปรึกษามีภาระงานที่ตอ้งดาํเนินการพร้อมกนัหลายงาน  อาจจะส่งผลให้เกิด

ปัญหาการบริหารจดัการภายในของบริษทัท่ีปรึกษาได ้

2. มีการเปลี่ยนตวับุคลากรหลกัที่ผูรั้บจา้งไดเ้คยเสนอไว ้หลงัจากที่ไดมี้การตกลงทาํ

สญัญา อาจจะส่งผลใหป้ระสิทธิภาพดา้นบุคลากรของบริษทัท่ีปรึกษาลดนอ้ยลง 
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การจดัหาผู้รับจ้าง 

1. วตัถุประสงค์ 

เพื่อให้ไดนิ้ติบุคลที่จะเป็นผูด้าํเนินการก่อสร้าง  ตามวตัถุประสงค์ท่ีทางฝ่ายผูว้่าจา้งกาํหนด  

โดยขอ้กาํหนดในการดาํเนินงานจะระบุไวใ้น TOR และตามเอกสารสัญญาจา้ง   

2. ลกัษณะและขอบเขตงาน 

เป็นการดาํเนินงานเพื่อให้ไดต้วันิติบุคคลที่จะเป็นผูด้าํเนินการก่อสร้างงานชลประทาน             

ซ่ึงกระบวนการจดัหาผูร้ับจา้งประกอบดว้ยกิจกรรมหลกัคือ การจดัทาํร่างขอบเขตของงาน (TOR)          

ร่างเอกสารประกวดราคาดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พร้อมทั้งจดัทาํราคากลาง   ดาํเนินการประกวด

ราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์   อนุมติัรับราคา  และลงนามในสัญญาวา่จา้ง 

3. หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

1. คณะทาํงานจดัทาํร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และร่างเอกสารการ

ประกวดราคาดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

2. คณะกรรมการกาํหนดราคากลาง 

3. ผูว้่าจา้ง (ข้ึนอยู่กบัวงเงินสัญญา  โดยเป็นไปตามคาํสั่งการมอบอาํนาจฯ)  อาจหมายถึง 

ผูอ้าํนวยการสํานกังานก่อสร้าง/ผูอ้าํนวยการโครงการก่อสร้าง   หรือ  ผูอ้าํนวยการสํานกั

โครงการขนาดใหญ่/ผูอ้าํนวยการสาํนกัชลประทานท่ี 1-17  หรือ รองอธิบดีกรมชลประทาน  

ท่ีรับผดิชอบ 

4. กองพสัดุ 

5. สาํนกังบประมาณ (กรณีมีการผกูพนังบประมาณขา้มปี) 

6. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (ตามอาํนาจในการอนุมติัรับราคา) 

7. คณะรัฐมนตรี (กรณีท่ีวงเงินสญัญาเกิน 1,000 ลา้นบาท) 

4. กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

1. ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 

2. ระเบียบการก่อหน้ีผกูพนัขา้มปีงบประมาณ พ.ศ.2534 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2549 

3. หลกัเกณฑก์ารคาํนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี 6 กุมภาพนัธ์ 2550 
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5. ขั้นตอนในการดําเนินงาน 

1. การจดัทาํร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา 

1.1) แต่งตั้งคณะกรรมการจดัทาํร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และร่าง

เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (วงเงินไม่เกิน 10 ลา้นบาท ไม่ตอ้ง

แต่งตั้งกรรมการ) 

1.2) จดัทาํ TOR และร่างเอกสารประกวดราคาดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พร้อมทั้งเสนอ

ผูมี้อาํนาจใหค้วามเห็นชอบ 

1.3) จดัทาํรายงานความตอ้งการพสัดุ (พด.02) เสนอผูมี้อาํนาจอนุมติั 

2.  ขั้นตอนการจดัหา 

2.1)    แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาคดัเลือกผูใ้ห้บริการตลาดกลาง และกาํหนดวนั เวลา 

และสถานท่ีเสนอราคา  ซ่ึงดาํเนินการในคราวเดียวกนักบัการจดัทาํรายงานขอจา้ง (อนุมติั

ดาํเนินการ/ลงนามประกาศเชิญชวน , แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจา้ง , แต่งตั้งผู ้

ควบคุมงาน) 

2.2)    เผยแพร่ประกาศเชิญชวน (ไม่นอ้ยกวา่ 3 วนัทาํการ)  

2.3)    ขายเอกสารประกวดราคา (เท่ากบัระยะเวลาประกาศ) 

2.4)    รับซองขอ้เสนอทางเทคนิค 

2.5)    คดัเลือกเบ้ืองตน้เพือ่หาผูมี้สิทธิเสนอราคา   

- ตรวจสอบความถูกตอ้งของหลกัประกนัซอง 

- ตรวจสอบผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนั 

- ตรวจสอบรายละเอียดของขอ้เสนอเอกสารต่างๆ ของผูย้ืน่ขอ้เสนอ 

2.6) แจ้งผลการคัดเลือกเบ้ืองต้น  พร้อมทั้ งแจ้งนัดหมายผู ้มีสิทธิเสนอราคาเพือ่เข้าสู่ 

กระบวนการเสนอราคา   

-     สามารถอุทธรณ์ผลการคดัเลือกไดภ้ายใน 3 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ 

-     กรณีมีผูอุ้ทธรณ์ ให้หวัหนา้หน่วยงานพิจารณาอุทธรณ์ให้แลว้เสร็จภายใน 7 วนั 

หากดาํเนินการไม่แลว้เสร็จภายใน 7 วนั  คณะกรรมการพิจารณาเพิ่มรายช่ือเป็นผูมี้

สิทธิเสนอราคา  

2.7)  ดาํเนินการเขา้สู่กระบวนการเสนอราคาตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีกาํหนด 
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3.  ขั้นตอนการพิจารณาผล 

3.1) คณะกรรมการฯ ประชุมทนัทีเม่ือส้ินสุดกระบวนการเสนอราคา 

3.2) รายงานผลการเสนอราคา/การพิจารณาต่อหวัหนา้หน่วยงาน (ภายใน 5 วนัทาํการ) 

-  กรณีไม่เห็นชอบ คณะกรรมการพิจารณาช้ีแจงภายใน 3 วนั  หากยงัไม่เห็นชอบ  

สามารถยกเลิกการประกวดราคาและแจง้ผลการยกเลิกให้ผูมี้สิทธิเสนอราคาทุกราย

ทราบ และรายงานให ้กวพ. ทราบดว้ย 

3.3)  เสนอผูมี้อาํนาจอนุมติัสั่งจา้ง 

- หากไม่อนุมติั สามารถยกเลิกการประกวดราคาและดาํเนินการจดัหาใหม่ 

3.4)  คณะกรรมการจดัทาํประกาศผล 

3.5) ทาํขอ้ผกูพนั 

6. หลกัเกณฑ์/ความรู้ทีนํ่ามาใช้ในการดําเนินการ 

1. ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 

2. ระเบียบการก่อหน้ีผกูพนัขา้มปีงบประมาณ พ.ศ.2534 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2549 

3. หลกัเกณฑก์ารคิดคาํนวณราคากลางตามมติคณะรัฐมนตรี 

7. ผลลพัธ์ทีไ่ด้จากการดาํเนินการ 

1. ขอ้กาํหนดต่างๆ ในร่าง TOR และเอกสารประกวดราคามีความเหมาะสม  และสามารถ

นาํไปใชใ้นการบริหารสัญญาจา้งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. การคิดคาํนวณอตัราคาราคาค่าก่อสร้างของแต่ละรายการงานมีความถูกตอ้งเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ที่กาํหนด  ทาํให้ไดร้าคากลางที่มีความเป็นกลางสะทอ้นราคาค่าก่อสร้างใน

ปัจจุบนั 

3. กระบวนการประกวดราคามีความโปร่งใส   

4. ได้ผูรั้บจ้างที่มีความสามารถทีจ่ะดาํเนินการก่อสร้างงานชลประทานให้แล้วเสร็จตาม

วตัถุประสงค ์ทั้งดา้นคุณภาพและระยะเวลา 
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การตรวจสอบและอนุมัตแิผนงานผู้รับจ้าง 

1. วตัถุประสงค์ 

เพื่อเป็นการดาํเนินงานตามเงื่อนไขต่างๆทีร่ะบุไวใ้นสัญญาจ้างก่อสร้าง  และเพื่อเป็นการ

กาํหนดเป้าหมายการดาํเนินงานของสัญญาท่ีใชส้ําหรับการกาํกบัการปฏิบติังานของผูรั้บจา้ง  ติดตามเร่งรัด

ผลการดาํเนินงานก่อสร้างของสญัญา 

2. ลกัษณะและขอบเขตงาน 

เป็นการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน  สถิติต่างๆ  มาประกอบการพิจารณาตรวจสอบแผนการ

ปฏิบติังาน  แผนการใช้เคร่ืองจกัรเคร่ืองมือ   แผนบุคลากร  หรือแผนอื่นๆตามที่ระบุไวใ้นเงื่อนไขสัญญา    

ท่ีผูรั้บจา้งนาํเสนอ  และอนุมติัแผนงานดงักล่าว  จากนั้นรายงานผูว้า่จา้งเพื่อทราบแผนงานดงักล่าว 

3. หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

1. คณะกรรมการตรวจการจา้ง 

2. ผูค้วบคุมงาน  หรือบริษทัท่ีปรึกษาควบคุมงาน 

3. ผูว้่าจา้ง (ข้ึนอยู่กบัวงเงินสัญญา  โดยเป็นไปตามคาํสั่งการมอบอาํนาจฯ)  อาจหมายถึง 

ผูอ้าํนวยการสํานกังานก่อสร้าง/ผูอ้าํนวยการโครงการก่อสร้าง  หรือ  ผูอ้าํนวยการสํานัก

โครงการขนาดใหญ่/ผูอ้าํนวยการสาํนกัชลประทานท่ี 1-17  หรือ  รองอธิบดีกรมชลประทาน

ท่ีรับผดิชอบ 

4. กองพสัดุ 

4. กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

1. เง่ือนไขสัญญาจา้งก่อสร้าง 

2. พระราชบญัญติัวศิวกร  และกฎกระทรวง 

5. ขั้นตอนในการดําเนินงาน 

1. จากขอ้กาํหนดตามที่ระบุไวใ้นเงื่อนไขสัญญา  และเงื่อนไขเฉพาะของงานก่อสร้าง 

(ณ ปัจจุบนั) 
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 “ ภายในกาํหนด……….…….…วนั   นับถัดจากวนัลงนามในสัญญา ผูรั้บจ้าง

จะตอ้งเสนอแผนงานให้เป็นที่พอใจแก่ผูว้่าจา้งโดยแสดงถึงขั้นตอนของการทาํงานและ

กาํหนดเวลาท่ีตอ้งใชใ้นการทาํงานหลกัต่าง ๆ ใหแ้ลว้เสร็จ ” 

เง่ือนไขสัญญาข้อ 7 วรรคแรก 

“ ถา้มิไดเ้สนอแผนงาน .........   ผูว้า่จา้งมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาน้ีไดแ้ละมีสิทธิ

จา้งผูรั้บจา้งรายใหม่เขา้ทาํงานของผูรั้บจา้งใหลุ้ล่วงไปไดด้ว้ย ” 

เง่ือนไขสัญญาข้อ 7  วรรคสาม 

 

“ภายใน 15 วนั นับถดัจากวนัลงนามในสัญญาผูรั้บจา้งจะตอ้งเสนอแผนการ

ปฏิบติังานแผนการใชเ้คร่ืองจกัร-เคร่ืองมือ และรายช่ือวศิวกรผูค้วบคุมงาน โดยแผนปฏิบติั

งานจะตอ้งแสดงถึงขั้นตอนการทาํงานทีถู่กตอ้งตามสภาพฤดูกาล และกาํหนดเวลาทีต่อ้ง

ใช้ในการทาํงานหลักต่างๆ ให้แล้วเสร็จให้คณะกรรมการตรวจการจ้างของผู ้ว่าจ้าง

พิจารณาเห็นชอบก่อนดาํเนินการ ผูค้วบคุมงานก่อสร้างของผูว้่าจา้งและคณะกรรมการ

ตรวจการจา้งจะคอยติดตามเร่งรัดงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบติังานที่กาํหนดไว ้ทั้ งน้ี

เพื่อใหก้ารก่อสร้างเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและแลว้เสร็จภายในกาํหนดระยะเวลาที่ระบุ

ไวใ้นสัญญา สําหรับแผนปฏิบติังานและแผนการใช้เคร่ืองจกัร-เคร่ืองมือท่ีได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจา้งแลว้น้ีใหถื้อวา่เป็นส่วนหน่ึงของสัญญาดว้ย ” 

เง่ือนไขเฉพาะของงานก่อสร้าง  เร่ืองการดาํเนินงาน 

จากขอ้กาํหนดต่างๆดงักล่าวขา้งตน้  สรุปได้ว่าภายใน 15 วนันับถดัจากวนั

ลงนามในสญัญา  ผูรั้บจา้งจะตอ้งเสนอแผนการปฏิบติังาน  แผนการใชเ้คร่ืองจกัรเคร่ืองมือ  

และรายช่ือวิศวกรผูค้วบคุมงาน  ให้คณะกรรมการตรวจการจา้งเห็นชอบก่อนดาํเนินการ  

หากผูรั้บจา้งไม่เสนอแผนงาน   ผูว้า่จา้งมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญา 

2. ในการตรวจสอบแผนงานตามที่ผู ้ รับจ้างได้เสนอไว้ในข้อ 1 นั้ น  ผู ้ควบคุมงาน  

คณะกรรมการตรวจการจา้ง  และบริษทัท่ีปรึกษาควบคุมงาน (ถา้มี)  จะตอ้งศึกษารวบรวม

ขอ้มูลและสถิติอตัราการทาํงานต่างๆมาวิเคราะห์เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแผนงาน

ดงักล่าว  อยา่งนอ้ยควรประกอบดว้ย 

• ขอ้มูลทางด้านอุทกวิทยาในบริเวณพื้นที่ที่มีจาํนวนขอ้มูลยอ้นหลงัที่เพียงพอ 

(อย่าง นอ้ย 3ปี)  โดยเป็นขอ้มูลเก่ียวกบั  ปริมาณฝนรายวนั/รายเดือน ระดบันํ้ า/

ปริมาณนํ้าในลาํนํ้าท่ีไหลผา่นพื้นท่ีก่อสร้าง  ฤดูกาล 

• ขอ้มูลเงื่อนไขต่างๆเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้าง   เช่นเส้นทางคมนาคม   เส้นทาง

ลาํเลียง  การจดัหาท่ีดินเพื่อนการก่อสร้าง  บริเวณท่ีทิ้งดิน  ในบางกรณีสําหรับการ

ก่อสร้างหรือปรับปรุงระบบชลประทานเดิม   จาํเป็นต้องรวบรวมข้อมูลและ

คาํนึงถึงขอ้มูลแผนการส่งนํ้าใหเ้กษตรกร 
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• ขอ้มูลเกี่ยวกบัอุปกรณ์ก่อสร้างที่นาํมาใช้งาน  เช่น  เคร่ืองจกัรเคร่ืองมือที่นาํมา

ปฏิบติังาน อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการขนส่งวสัดุ   สถานท่ีเก็บวสัดุ 

• ขอ้มูลเก่ียวกบัวสัดุและแรงงาน   เช่น  การสํารวจจุดท่ีจดัหาวสัดุ  จาํนวนบุคลากร

แรงงาน 

• ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้กาํหนดในการดาํเนินงานตามที่ระบุไวใ้นแบบก่อสร้าง   รายการ

รายละเอียดดา้นวศิวกรรม (Technical  Specification)  หรือตามหลกัวศิวกรรม 

• แนวนโยบายแนวทางการทาํงานของผูรั้บจา้ง  เช่น  ระยะเวลาในการดาํเนินงาน

แต่ละวนั (ปกติจะทาํงาน 8 ชม./วนั)  วนัหยุดประจาํสัปดาห์และวนัหยุดใน

เทศกาลต่างๆ 

3. ตรวจสอบรายการงานและปริมาณงานที่จะตอ้งดาํเนินงานก่อสร้าง  พร้อมพิจารณาหา

ลาํดบัการดาํเนินงานก่อสร้างที่และความสัมพนัธ์ระหว่างรายการงานส่วนต่างๆ  โดยให้

เป็นไปตามขั้นตอนหรือวิธีการก่อสร้างของงานนั้นๆ  พร้อมกาํหนดจุดเร่ิมงานที่เหมาะสม

ของงานแต่ละรายการ 

4. วิเคราะห์คาํนวณหาปริมาณงานมาตรฐานสําหรับผูป้ฏิบติังาน แต่ละคน , ทีมงาน  หรือ

สําหรับเคร่ืองจกัร แต่ละเคร่ือง  แต่ละชุดเคร่ืองจกัร  สําหรับงานแต่ละรายการ  และ

คาํนวณหาจุดส้ินสุดของงานแต่ละรายการ 

เม่ือดาํเนินการถึงขั้นตอนน้ีควรนาํแผนเคร่ืองจกัรเคร่ืองมือ   และแผนบุคลากร  

ทีผู่รั้บจา้งนาํเสนอมาประกอบการพิจารณาดว้ย   และเมื่อนาํปริมาณงานมาตรฐานไป

เทียบเคียงกบัปริมาณงานทีจ่ะตอ้งดาํเนินการทั้งสัญญาแลว้  จะทาํให้ทราบไดว้า่เคร่ืองจกัร

เคร่ืองมือท่ีผูรั้บจา้งเสนอมาเพียงพอ  เหมาะสมกบัความตอ้งการใชง้านไวห้รือไม่ 

5. วิเคราะห์หาสัดส่วนนํ้ าหนกัของงานแต่ละรายการเมื่อเทียบกบังานทั้งสัญญา (%)  ปกติจะ

นาํราคาค่าก่อสร้างของรายการนั้นๆมาเป็นตวัเทียบเคียงกบัราคาค่าก่อสร้างทั้งสญัญา 

6. นําข้อมูลต่างๆที ่ได้จัดเตรียมไว้มาดําเนินการจัดทําแผนงานก่อสร้าง  สําหรับงาน

ชลประทานนิยมใช ้Bar Chart  ซ่ึงประกอบดว้ยแกนตั้งคือ  กลุ่มงาน  รายการงาน  หน่วยนบั  

และปริมาณงาน  โดยทัว่ไปจะเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นใบแจง้ปริมาณงานและราคา 

แกนนอนเป็นแกนแสดงช่วงเวลาที่แบ่งเป็นงวดๆ (โดยทัว่ไปเพื่อให้สอดคลอ้ง

กบัการรายงานจะกาํหนดไวท่ี้  30 วนั/งวด) ซ่ึงแสดงช่วงเวลาที่ใชใ้นงานรายการต่างๆโดย

เส้นตรง (Bar)  ซ่ึงอาจเขียนระดบัความกา้วหนา้ตามแผน (%) กาํกบัไวใ้นแต่ละงวดก็ได ้ 

สําหรับสีของ Bar  ท่ีใชส้ําหรับเส้นแผนจะใชสี้นํ้ าเงิน   และในการรายงานความกา้วหนา้

เส้นผลการดาํเนินงานจะใชเ้ป็นสีแดง 
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7. คาํนวณหาระดบัความก้าวหน้าของแผนงานทั้งสัญญาในแต่ละงวด  โดยหาผลรวมของ

สัดส่วนนํ้ าหนักของงานแต่ละรายการตามที่ได้วิเคราะห์ไวใ้นขอ้ที่ 5  คูณกับระดบั

ความกา้วหนา้ของงานแต่ละรายการในงวดนั้นๆ   และนาํระดบัความกา้วหนา้ในแต่ละงวด

ท่ีไดม้ารวมหาระดบัความกา้วหนา้ของแผนงานทั้งสัญญาสะสม   

จากนั้นจึงคาํนวณหาแผนเงินในแต่งวด  และแผนเงินสะสมของสัญญา  โดยนาํ

ค่าท่ีไดจ้ากวรรคแรกมาคูณกบัราคางานทั้งสัญญาต่อไป 

8. แผนงานต่างๆที่ผูรั้บจา้งเสนอมาเพื่อพิจารณานั้น  ผูค้วบคุมงาน  หรือ  บริษทัที่ปรึกษา

ควบคุมงาน (ถ้ามี)   พิจารณาตรวจสอบตามที ่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น  เพื อ่ เสนอ

คณะกรรมการตรวจการจา้งพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

9. แผนงานท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจา้ง  ใหร้ายงานผูว้า่จา้งเพือ่ทราบ 

6. หลกัเกณฑ์/ความรู้ทีนํ่ามาใช้ในการดําเนินการ 

1. ความรู้ทางดา้นอุทกวทิยา 

2. ความรู้ทางดา้นเคร่ืองจกัรกล 

3. ความรู้ทางดา้นวศิวกรรมชลศาสตร์   

4. ความรู้ดา้นวศิวกรรมโยธา 

7. ผลลพัธ์ทีไ่ด้จากการดาํเนินการ 

1. แผนงานก่อสร้าง  แผนเคร่ืองจกัรเคร่ืองมือ  และแผนงานอ่ืนๆตามที่ระบุไวใ้นสัญญา ท่ีมี

ความเหมาะสมกบัอายุสัญญา  สภาพฤดูกาล  สภาพพื้นที่ก่อสร้าง  ขอ้กาํหนดทางด้าน

วิศวกรรมตามที่ระบุไวใ้นแบบก่อสร้าง  รายการรายละเอียดด้านวิศวกรรม (Technical 

Specification) หรือตามหลกัวศิวกรรม  และสอดคลอ้งกบัเคร่ืองจกัรเคร่ืองมือและบุคลากร

ของผูรั้บจา้งท่ีนาํมาใชใ้นการปฏิบติังาน   

2. เป้าหมายการดาํเนินงานในแต่ละงวดเพื่อใชใ้นการกาํกบัการทาํงานและติดตามเร่งรัดงาน 

8.  ข้อพงึระวงั/บทเรียนทีผ่่านมา 

1. แผนงานท่ีผูรั้บจา้งนาํเสนอผูจ้ดัทาํตอ้งเป็นไปตาม  พระราชบญัญติัวศิวกร พ.ศ. 2542  

2. ควรช้ีแจงผูรั้บจา้งให้ทราบดว้ยว่าแผนงานท่ีจดัทาํและเสนอมาน้ีจาํเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา

และใชใ้นการควบคุมความกา้วหนา้ของงานก่อสร้าง  ตลอดระยะเวลาของการก่อสร้าง 

3. เมือ่มีการปรับปรุงแผนงานที่คณะกรรมการตรวจการจา้งเห็นชอบและรายงานผูว้่าจา้ง

ทราบแลว้  ตอ้งนาํเสนอแผนงานท่ีไดป้รับปรุงใหม่ใหผู้ว้า่จา้งทราบอีกคร้ังดว้ย 

4. การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจดัทาํแผนงานก่อสร้างควรระมดัระวงัในเร่ืองการปัด

เศษตวัเลขท่ีแสดงไว ้

5. แผนงานท่ีคณะกรรมการตรวจจา้งไดเ้ห็นชอบไวแ้ลว้ควรแจง้ให้เจา้หนา้ท่ีจดัหาท่ีดินทราบ

ดว้ยเพื่อใชป้ระกอบการจดัหาท่ีดินใหส้อดคลอ้งกบัแผนงานก่อสร้างท่ีวางไว ้
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การจดัเตรียมแบบฟอร์ม 

1. วตัถุประสงค์ 

เพื่อจดัใหมี้แบบฟอร์มที่ใชส้ําหรับการกาํกบัควบคุมงานก่อสร้างตามขั้นตอนวิธีการทาํงานให้

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  และสําหรับจดบนัทึกเพื่อรายงานผลการดาํเนินงานประจาํวนั  ประจาํสัปดาห์  

และประจาํเดือน   แบบฟอร์มท่ีไดต้อ้งเป็นไปตามท่ีฝ่ายผูว้า่จา้งเห็นชอบ 

2. ลกัษณะและขอบเขตงาน 

เป็นการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานของรายการงานหลักของสัญญา  และกําหนด

แบบฟอร์ม เพื่อแจง้ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทั้งผูรั้บจา้ง  บริษทัที่ปรึกษาควบคุมงาน (ถา้มี)   ทราบและนาํไปใชก้าํกบั

ควบคุมงานก่อสร้างในแต่ละขั้นตอน   และใชใ้นการประกอบการจดัทาํรายงานประจาํวนั  รายงานประจาํ

สัปดาห์  และรายงานประจาํเดือน 

3. หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

1. คณะกรรมการตรวจการจา้ง 

2. ผูค้วบคุมงาน 

3. เจา้หนา้ท่ีฝ่ายผูว้า่จา้ง 

4. ผูรั้บจา้ง 

5. บริษทัท่ีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง  (ถา้มี) 

4. กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

เง่ือนไขสัญญาจา้งก่อสร้าง 

5. ขั้นตอนในการดําเนินงาน 

1. ผู ้ควบคุมงาน หรือ บริษัทที ่ปรึกษาควบคุมงาน (ถ้ามี)  ตรวจสอบขั้ นตอนวิธีการ

ปฏิบตัิงานรายการต่างๆตามสัญญา  เพื่อกาํหนดวิธีการกาํกบั  ควบคุมในแต่ละขั้นตอนการทาํงาน 

แล้วจดัทาํเป็นแบบฟอร์ม  รวมถึงพิจารณาแบบฟอร์มที่จะใช้ในการดาํเนินงานและรายงานต่างๆ เสนอ

คณะกรรมการตรวจการจา้งพจิารณา  ใหค้วามเห็นชอบ  โดยมีรายละเอียดแบบฟอร์มท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
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1) แบบฟอร์มแจ้งการทาํงานประจําวนั ใชส้าํหรับให้ผูรั้บจา้งแจง้รายละเอียดงานที่ทาํใน

แต่ละวนั พร้อมจาํนวนเจา้หน้าที่และเคร่ืองจกัรเคร่ืองมือที่จะตอ้งใช้ในการทาํงาน 

โดยจะตอ้งแจง้ให้ผูค้วบคุมงานทราบล่วงหนา้ 1 วนั ก่อนเวลา 15.00 น. แบบฟอร์มน้ี

สําคญัมากสําหรับผูรั้บจา้ง สาระสําคญัผูรั้บจา้งตอ้งแจง้แผนปฏิบติังานทุกชนิดที่จะ

ปฏิบติังานในวนัรุ่งข้ึน ไดแ้ก่ งานดิน งานคอนกรีต งานอาคารและอ่ืนๆ  สําหรับงาน

ตรวจสอบไดแ้ก่ งานตรวจสอบดา้นสํารวจหรือตรวจสอบดา้น LAB ก็ให้แจง้ไวด้ว้ย 

พร้อมทั้งเขียนรายละเอียดและกาํหนดเวลาคร่าวๆ ซ่ึงหัวหน้าผูค้วบคุมงานจะเป็นผู ้

ประสานงานกบัผูรั้บจา้ง 

2) แบบฟอร์มแจ้งขออนุมัติเทคอนกรีต เมือ่ผูรั้บจา้งมีความประสงคจ์ะเทคอนกรีตอาคาร

หรือดาดคลองส่งนํ้า จะตอ้งแจง้ใหห้วัหนา้ผูค้วบคุมงานทราบ เพือ่สั่งการให้ผูค้วบคุม

งานต่างๆ ตรวจสอบความพร้อมก่อนเทคอนกรีต เช่น ช่างสํารวจตรวจสอบแนวและ

ระดบั เจา้หนา้ท่ีทดลองตรวจสอบอตัราส่วนผสมคอนกรีต เป็นตน้ 

3) แบบฟอร์มรายงานประจําวัน เป็นแบบฟอร์มที่สําคญัมากที่จะแสดงรายละเอียดใน

การปฏิบติังานของผูรั้บจ้างทุกๆ วนั สาระสําคญัในการเขียนรายงานประจาํวนั ตาม

แบบฟอร์มฉบบัน้ี ประกอบดว้ยละเอียดของงานและปริมาณงานทีผู่รั้บจา้งทาํไดจ้ริง 

จาํนวนเคร่ืองจกัรเคร่ืองมือที่ใช้ในการปฏิบตัิงานจาํนวนคนงาน  ปัญหาและ

อุปสรรค     ผูค้วบคุมงานจะตอ้ง บนัทึกลกัษณะอากาศไวด้ว้ย เช่น อากาศร้อน หรือมี

ฝนตก รายงานประจาํวนัถือว่าเป็นเอกสารสําคญัของทางราชการเพื่อประกอบการ

ตรวจสอบของผูมี้หนา้ท่ี 

4) แบบฟอร์มรายงานตรวจสอบก่อนบดอดัดิน หลงัจากผูรั้บจา้งบดอดัดินเสร็จแลว้ ก่อน

จะถมดินเพื่อบดอดัชั้นต่อไป จะตอ้งแจง้ให้ผูค้วบคุมงานทราบ เพื่อตรวจสอบแนว

และระดบั รอยต่อเช่ือมความช้ืนของดินบ่อยืม การกรุย-คราดผิวหน้าก่อนลงดินชั้น

ต่อไป ทั้งน้ีในการตรวจสอบแต่ละรายงาน ผูค้วบคุมงาน ทั้งสองฝ่ายจะตอ้งลงลายมือ

ชื่อกํากับไว้ด้วย และห้ามผู ้รับจ้างทําการบดอัดดินจนกว่า รายการทั้ งหมดใน

แบบฟอร์มจะไดรั้บการรับรองจากผูว้า่จา้งครบทุกรายการ 

5) แบบฟอร์มรายงานการบดอัดดิน   เมื่อผูรั้บจา้งไดรั้บอนุมติัให้ลงดินชั้นต่อไปไดแ้ลว้  

ผู ้ควบคุมงานจะต้องบันทึกรายละเอียดการบดอัด ตามแบบฟอร์มฉบับน้ี ซ่ึง

ประกอบดว้ย สถานท่ีก่อสร้าง (ลงชั้นดิน) ชนิดของดินท่ีใช ้ถม ระดบั พื้นท่ีลงดิน (ม.2 ) 

ความหนา เคร่ืองจกัรที่ใช้บดอดั จาํนวนเที่ยวบดอดัและปริมาตรดินที่บดอดั

เสร็จแล้ว (ม.3) 
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6) แบบฟอร์มรายงานผลการทดสอบดิน  เมื่อผูรั้บจ้างดําเนินการบดอดัดิน จนครบ

จาํนวนเที่ยวที่คาดวา่ไดค้วามแน่นตามตอ้งการแลว้ จะตอ้งแจง้ให้ผูค้วบคุมงานทราบ

เพื่อให้เจา้หน้าท่ีห้อง LAB ทาํการตรวจสอบความแน่นละความช้ืนตามแบบฟอร์ม

ฉบบัน้ี  ถา้ผลการทดสอบผ่านเกณฑ์กาํหนด ผูค้วบคุมงานจะแจง้ให้ผูรั้บจา้งทราบ 

เพื่อจะไดด้าํเนินการขออนุญาตข้ึนดินชั้นต่อไปตามแบบฟอร์มรายงานการบดอดัดิน 

7) แบบฟอร์มใบแจ้งตรวจสอบก่อนเทคอนกรีต เมื่อผูรั้บจ้างได้รับอนุมติัให้เปิดงาน

ก่อสร้างอาคารแลว้ และไดด้าํเนินการผกูเหล็ก ตั้งแบบคํ้ายนั เสร็จเรียบร้อยพร้อมท่ีจะ

เทคอนกรีต ตอ้งแจง้ผูค้วบคุมงานเพื่อตรวจสอบความพร้อม ตามแบบฉบบัน้ีและห้าม

ผูรั้บจา้งทาํการเทคอนกรีต จนกวา่รายการทั้งหมดจะไดรั้บการรับรองจากผูว้า่จา้งทุก

รายการ และหากมีรายการใดไม่ถูกตอ้ง ตอ้งบนัทึกให้ชัดเจนเพือ่สั่งการให้ผูรั้บจา้ง

แกไ้ข 

8) แบบฟอร์มใบแจ้งตรวจสอบแนวและระดับก่อนเทคอนกรีตดาดคลอง  หลงัจากผูรั้บ

จา้งทาํงานดินเสร็จแลว้ ก่อนการเทดาดคอนกรีต ตอ้งมีการตรวจสอบแนวและระดบั

ตามแบบฟอร์มฉบบัน้ี โดยตรวจสอบทุกระยะ 10 เมตร ทั้งฝ่ังซา้ยและขวา 

9) แบบฟอร์มใบแจ้งตรวจสอบแนวและระดับหลังเทคอนกรีตดาดคลอง  เมื่อดาด

คอนกรีตเสร็จแลว้ ตอ้งมีการตรวจสอบแนว และระดบัอีกคร้ังโดยใช้แบบฟอร์ม

ฉบบัน้ี 

10) แบบฟอร์มรายงานการตรวจสอบอัตราส่วนผสมคอนกรีต  เจา้หนา้ที่ห้อง Lab จะเป็น

ผูบ้นัทึกตราส่วนผสมของคอนกรีตไดแ้ก่ หิน ปูนซีเมนต ์ทราย นํ้ า ตลอดจนวสัดุผสม

พิเศษ ให้เป็นไปตาม Mix Design ที่กาํหนด นอกจากบนัทึกอตัราส่วนผสมแล้ว 

จะตอ้งบนัทึก เวลา เร่ิมผสม เวลาเร่ิมเทคอนกรีตเวลาส้ินสุดดว้ย เพือ่ควบคุมเวลาการ

ก่อตวัของคอนกรีตไม่ใหเ้กินเวลาท่ีกาํหนดไวโ้ดยใชแ้บบฟอร์มฉบบัน้ี 

11) แบบฟอร์มรายงานการเก็บตัวอย่างแท่งคอนกรีต เมือ่มีการเทคอนกรีต จะตอ้งมีการ

เก็บตวัอย่างแท่งคอนกรีต โดยเจา้หน้าที่ห้อง Lab เพือ่ตรวจสอบความแข็งแรงของ

คอนกรีต ในการเก็บตวัอย่างคอนกรีตนั้น จะตอ้งมีการตรวจสอบค่ายุบตวั (Slump 

Test) ทุกคร้ัง หากค่ายุบตวัน้ีมากหรือนอ้ยกวา่เกณฑ์กาํหนดจนเกินไปจะตอ้งบนัทึก

ในหมายเหตุดว้ย ตวัอย่างแท่งคอนกรีตตอ้งกาํหนดหมายเลขและสถานที่ให้ชัดเจน

ดว้ย เพื่อมิใหส้ับสนในภายหลงั 

12) แบบฟอร์มรายงานการบ่มคอนกรีต เมื่อดาดคอนกรีตเสร็จแล้ว หรือเมื่อถอดแบบ

อาคารแลว้วิธีปฏิบติันั้น ควรให้ผูรั้บจา้ง เตรียมนํ้ ายาบ่มคอนกรีต ที่ผา่นการทดสอบ

คุณภาพจากสํานกัวิจยัฯ แลว้ ให้เพียงพอกบัพื้นที่ที่จะพ่นนํ้ ายาเสียก่อน จะทาํให้การ

ควบคุมงานง่ายข้ึน ผูค้วบคุมงานตอ้งบนัทึก เวลาทีเ่ร่ิมบ่มปริมาณนํ้ ายาที่ใช้บ่ม และ

พื้นท่ีท่ีบ่มได ้และรวบรวมไวเ้สนอ หวัหนา้ผูค้วบคุมงานเพือ่เก็บเป็นหลกัฐาน 
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13) แบบฟอร์มรายงานการใช้เคร่ืองจักรกล ผูค้วบคุมงานตอ้งบนัทึก รายการเคร่ืองจกัร

เคร่ืองมือ ที่ผูรั้บจ้างใช้ปฏิบัติงานในแต่ละวนั ตามแบบฟอร์มฉบบัน้ี เพือ่ไวเ้ป็น

หลกัฐานและขอ้มูล ในการตรวจสอบผลงานก้าวหน้า และการปรับแผนปฏิบติังาน 

หากงานล่าชา้กวา่แผน ตอ้งบนัทึกใหค้รบถว้นทุกรายการ 

14) แบบฟอร์มรายงานประจําสัปดาห์ หัวหน้าผูค้วบคุมงาน จะเป็นผูร้วบรวมรายงาน

ประจาํวนั แลว้สรุปผลงานประจาํสัปดาห์เสนอคณะกรรมการตรวจการจา้ง เพื่อทราบ

พร้อมทั้งสรุปปัญหาอุปสรรคของงานด้วย โดยให้จดัทาํอย่างน้อย 2 ฉบบั (รายงาน

คณะกรรมการตรวจการจา้ง 1 ฉบบั แลว้เก็บรักษาเพือ่มอบให้แก่เจา้หน้าท่ีพสัดุเม่ือ

เสร็จงานแต่ละงวด 1 ฉบบั) 

15) แบบฟอร์มรายงานประจําเดือน หัวหน้าผูค้วบคุมงานจะรวบรวมรายงานประจาํวนั 

รายงานประจาํสัปดาห์แล้วสรุปผลงานที่ทาํได้ตลอดเดือน ตลอดจนปัญหาและ

อุปสรรคที่เกิดข้ึน เพือ่จดัทาํเป็นรายงานประจาํเดือน แลว้รายงานให้คณะกรรมการ

ตรวจการจา้งทราบ เพือ่ไวต้รวจสอบกบัรายงานผลงานกา้วหนา้ประจาํเดือน (ทุก 30 วนั) 

ของผูรั้บจา้ง หวัหน้าผูค้วบคุมงานควรแสดงความเห็นดว้ยว่าพร้อมทีจ่ะตรวจรับงาน

ไดห้รือไม ่ หากไม ่ได  ้ เพราะ เหตุใดพร้อมแนบหลกัฐานจากผู ค้วบคุมงาน

ประกอบการพิจารณา 

 ทั้ ง น้ีสําหรับแบบฟอร์มที ่นํา เสนอในคร้ังน้ี เ ป็นเพียงแนวทางในการ

ดาํเนินงาน  ในขอ้เทจ็จริงผูเ้ก่ียวขอ้งจาํเป็นตอ้งแสวงหาหรือจดัเตรียมแบบฟอร์ม   ให้

สอดคล้องและเหมาะสมสําหรับรายการงานและขั้นตอนการวิธีปฏิบติังานตามที่

กาํหนดไวใ้นสัญญา  เช่น งานคอนกรีตบดอดัแน่น   งาน Soil Cement Column  

ผูเ้ก่ียวขอ้งจาํเป็นตอ้งพิจารณาจดัเตรียมแบบฟอร์มท่ีใชใ้นการควบคุมงานดว้ย 

2. ทุกฝ่ายร่วมกนักาํหนดแนวทางการประสานงานและผูรั้บผิดชอบในการดาํเนินงานแต่ละ

ขั้นตอนของทุกฝ่าย 

3. แจง้เวยีนส่ิงท่ีไดจ้าก ขอ้ 1 และ 2 ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบและถือปฏิบติัต่อไป 

4. กรณีท่ีนาํไปใชใ้นการปฏิบติังานแลว้พบวา่ติดปัญหาอุปสรรคอะไรเก่ียวกบัแบบฟอร์ม  ก็ให้

ทุกฝ่ายมาร่วมพิจารณาปรับปรุงแบบฟอร์มให้มีประสิทธิภพมากยิ่งข้ึน เพื่อแกไ้ขปัญหาอุปสรรคท่ีแล้ว

นาํไปใชใ้นการปฏิบติังานต่อไป 

6. หลกัเกณฑ์/ความรู้ทีนํ่ามาใช้ในการดําเนินการ 



กระบวนงานก่อสร้างโครงการชลประทาน 

คู่มือวธีิการปฏิบติังานกระบวนการพฒันาแหล่งนํ้ า 3-51 

1. ความรู้ทางดา้นวชิาชีพวศิวกรรม  สาขา วศิวกรรมโยธา  วศิวกรรมเคร่ืองกล  

2. ความรู้ทางดา้นการสาํรวจ 

7. แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง 

 ตวัอยา่งแบบฟอร์มต่างๆ (ตามเอกสารแนบ) 

8. ผลลพัธ์ทีไ่ด้จากการดาํเนินการ 

1. ช่วยให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้งสามารถกาํกบัควบคุมงานก่อสร้างเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

ลดความขดัแยง้ในการดาํเนินงานได ้

2. ช่วยใหง้านก่อสร้างท่ีไดมี้ความมัน่คงแขง็แรงเป็นไปตามขอ้กาํหนดตามสัญญา 

3. ช่วยใหมี้เอกสารหลกัฐานในการดาํเนินงานก่อสร้างขั้นตอนต่างๆ 

9. ข้อพงึระวงั/บทเรียนทีผ่่านมา 

ในการตรวจสอบแบบก่อสร้างกบัสภาพพื้นที่ก่อสร้างเมื่อมีความจาํเป็นตอ้งแกไ้ขแบบและได้

ทาํหนงัสือแจง้สํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมดาํเนินการแกไ้ขแบบดงักล่าวแล้วควรมีการ

ติดตามผลการดาํเนินงานและมอบหมายเจา้หนา้ท่ีท่ีจะเป็นผูติ้ดต่อประสานงานใหช้ดัเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กระบวนงานก่อสร้างโครงการชลประทาน 

คู่มือวธีิการปฏิบติังานกระบวนการพฒันาแหล่งนํ้ า 3-52 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กระบวนงานก่อสร้างโครงการชลประทาน 

คู่มือวธีิการปฏิบติังานกระบวนการพฒันาแหล่งนํ้ า 3-53 

 



กระบวนงานก่อสร้างโครงการชลประทาน 

คู่มือวธีิการปฏิบติังานกระบวนการพฒันาแหล่งนํ้ า 3-54 

 



กระบวนงานก่อสร้างโครงการชลประทาน 

คู่มือวธีิการปฏิบติังานกระบวนการพฒันาแหล่งนํ้ า 3-55 

 



กระบวนงานก่อสร้างโครงการชลประทาน 

คู่มือวธีิการปฏิบติังานกระบวนการพฒันาแหล่งนํ้ า 3-56 

 



กระบวนงานก่อสร้างโครงการชลประทาน 

คู่มือวธีิการปฏิบติังานกระบวนการพฒันาแหล่งนํ้ า 3-57 

 



กระบวนงานก่อสร้างโครงการชลประทาน 

คู่มือวธีิการปฏิบติังานกระบวนการพฒันาแหล่งนํ้ า 3-58 

 



กระบวนงานก่อสร้างโครงการชลประทาน 

คู่มือวธีิการปฏิบติังานกระบวนการพฒันาแหล่งนํ้ า 3-59 

 



กระบวนงานก่อสร้างโครงการชลประทาน 

คู่มือวธีิการปฏิบติังานกระบวนการพฒันาแหล่งนํ้ า 3-60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กระบวนงานก่อสร้างโครงการชลประทาน 

คู่มือวธีิการปฏิบติังานกระบวนการพฒันาแหล่งนํ้ า 3-61 

 































กระบวนงานก่อสร้างโครงการชลประทาน 

คู่มือวธีิการปฏิบติังานกระบวนการพฒันาแหล่งนํ้ า 3-62 

การศึกษาตรวจสอบรายละเอยีดสัญญา / พืน้ที่ก่อสร้าง 

1. วตัถุประสงค์ 

เพื่อให้ทราบรายละเอียดที่ผูรั้บจา้งจะตอ้งดาํเนินการจดัหาและส่งมอบ  และเป็นการเตรียม

ความพร้อมในการทาํงานโดยการวางแผนขั้นตอนวิธีการทาํงานทีจ่ะตอ้งดาํเนินการตามสัญญา  รวมถึง

เพื่อใหท้ราบถึงความขอ้เทจ็จริงของสภาพพื้นท่ีก่อสร้างในขณะนั้นกบัแบบก่อสร้างท่ีแนบทา้ยสัญญา 

2. ลกัษณะและขอบเขตงาน 

เป็นการศึกษาตรวจสอบเง่ือนไขต่างๆของสัญญาทั้งในส่วนของเง่ือนไขทัว่ไป  เง่ือนไขเฉพาะ

ของงานก่อสร้าง   รายการรายละเอียดดา้นวิศวกรรม (Technical Specification)  แบบก่อสร้าง แลว้จดัทาํ

สรุปเพือ่ใช้ประกอบการติดตามเร่งรัดผูรั้บจ้างให้ดําเนินการตามสัญญา  และศึกษาทาํความเข้าใจกับ

ขั้นตอนการก่อสร้างต่างๆเพื่อกาํหนดแนวทางการตรวจสอบแต่ละขั้นตอนให้เป็นไปตามที่กาํหนดไวใ้น

สัญญา และการสํารวจตรวจสอบสภาพพื้นที่ก่อสร้างกบัแบบก่อสร้างเพื่อให้ทราบถึงความคลาดเคลื่อนที่

เกิดข้ึนและเตรียมการหาแนวทางการแกไ้ขต่อไป 

3. หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

1. คณะกรรมการตรวจการจา้ง 

2. ผูค้วบคุมงาน 

3. เจา้หนา้ท่ีฝ่ายผูว้า่จา้ง 

4. ผูรั้บจา้ง 

5. บริษทัท่ีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง  (ถา้มี) 

4. กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

เง่ือนไขสัญญาจา้งก่อสร้าง 

5. ขั้นตอนในการดําเนินงาน 

1. ศึกษาตรวจสอบรายละเอียดของสัญญา  เพือ่ให้ทราบถึงส่ิงที่ผูรั้บจา้งจะตอ้งดาํเนินการ

ต่างๆ  การจดัหาและส่งมอบ  เช่น 

• เง่ือนไขสญัญา :  ขอ้ 5 และเง่ือนไขเฉพาะของงานก่อสร้าง   เร่ืองการขอรับเงินค่าจา้ง

ล่วงหนา้   และขอ้กาํหนดต่างๆเก่ียวกบัเงินค่าจา้งล่วงหนา้ 



กระบวนงานก่อสร้างโครงการชลประทาน 

คู่มือวธีิการปฏิบติังานกระบวนการพฒันาแหล่งนํ้ า 3-63 

• เง่ือนไขเฉพาะของงานก่อสร้าง  :  

1) การจดัหายานพาหนะ  ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัหายานพาหนะภายในระยะเวลา 30 วนั  

นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้เป็นหนงัสือใหเ้ร่ิมทาํงาน  ฯลฯ 

2) งานก่อสร้างอาคารสํานักงานชั่วคราวเพือ่ควบคุมการก่อสร้างของผูว้่าจา้ง 

ตอ้งดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลา 45 วนั นบัถดัจากวนัที่ไดรั้บแจง้

เป็นหนงัสือใหเ้ร่ิมทาํงาน  ฯลฯ 

3) เคร่ืองมือในการทดสอบ  ผูรั้บจา้งตอ้งจดัหาภายในระยะเวลา 45 วนั นบัถดั

จากวนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้ใหเ้ร่ิมทาํงาน  ฯลฯ 

4) งานจดัหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์อ่ืนๆ  ผูรั้บจา้งตอ้งจดัหาภายใน

ระยะเวลา 30 วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้ใหเ้ร่ิมทาํงาน  ฯลฯ 

5) งานแผน่ป้ายแสดงรายละเอียดเก่ียวกบังานก่อสร้าง  

6) งานประชาสัมพนัธ์กรมชลประทานและโครงการ 

7) งานจดัการฝึกอบรม 

8) การเสนอแผนปฏิบติังานความปลอดภยัในการทาํงาน 

                                                                      ฯลฯ 

• รายการรายละเอียดดา้นวศิวกรรม :  

1) ขั้นตอนการดาํเนินงานก่อสร้างรายการงานจดัหาและติดตั้งช้ินส่วนคอนกรีต

อดัแรงต่างๆ  หรือ เสาเขม็ 

2) ขั้นตอนการดาํเนินงานก่อสร้างรายการงานประตูระบายนํ้าและเคร่ืองกวา้น 

                                                                       ฯลฯ 

2. รวบรวมผลการศึกษาตรวจสอบ  จดัทาํสรุปส่ิงที่ผูรั้บจา้งตอ้งดาํเนินการจดัหาและส่งมอบ  

และนาํขั้นตอนการดาํเนินงานก่อสร้างมาวเิคราะห์หาแนวทางการติดตาม  ควบคุมต่อไป 

3. กรณีที่ตรวจสอบรายการรายละเอียดด้านวิศวกรรม  พบว่ามีขอ้กาํหนดไม่ครบถ้วนกบั

รายการงานที่ไวใ้นใบแจง้ปริมาณงานและราคา   แบบก่อสร้าง  จะไดติ้ดต่อประสานผูอ้อกแบบเพือ่หาขอ้

กาํหนดใหค้รบถว้น   

4. นาํส่ิงท่ีไดจ้ากการขอ้ 2, 3 มาใชป้ระกอบการควบคุมงานก่อสร้าง และบริหารสญัญาจา้งก่อสร้าง 

5. เน่ืองจากขั้นตอนในการพฒันาแหล่งนํ้ าทั้งโครงการชลประทานขนาดกลางขนาดใหญ่ใน

แต่ละโครงการ  ไดเ้ร่ิมดาํเนินการสํารวจออกแบบกนัมาเป็นระยะเวลาท่ีเน่ินนานก่อนจะมาถึงขั้นตอนการ

ก่อสร้าง   ทาํให้แบบก่อสร้างที่ได้รับจะมีความเคลื่อนไปจากสภาพพื้นท่ีก่อสร้างจริงในขณะนั้น  ทั้งน้ี

โดยทัว่ไปสําหรับงานก่อสร้างเขื่อนหัวงาน  ปตร.  และฝาย  ในช่วงระยะเวลา 5 ปี นับจากที่ได้สํารวจ–

ออกแบบแลว้ อาจเกิดสภาพพื้นท่ีก่อสร้างจริงอาจไม่เกิดการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมหรือหากเปล่ียนแปลง 

ก็ไม่มากนกั  แต่สําหรับงานก่อสร้างระบบส่งนํ้ าและระบบระบายนํ้ า ในช่วงระยะเวลา 1 ปี  สภาพพื้นท่ี



กระบวนงานก่อสร้างโครงการชลประทาน 

คู่มือวธีิการปฏิบติังานกระบวนการพฒันาแหล่งนํ้ า 3-64 

ก่อสร้างอาจเกิดการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมที่ไดอ้อกแบบไว ้ ดงันั้นผูค้วบคุมงานจึงควรสํารวจตรวจสอบ

เพื่อรวบรวมเสนอคณะกรรมการตรวจการจา้งเพือ่แกไ้ขแบบก่อสร้างและแกไ้ขสัญญาจา้งก่อสร้างต่อไป 

(บางกรณีพบว่าดาํเนินการโดยผูอ้าํนวยการสํานักงานก่อสร้าง/ผูอ้าํนวยการโครงการก่อสร้าง) โดยมี

ประเด็นในการสาํรวจตรวจสอบ อาทิเช่น 

• งานก่อสร้างเข่ือนหวังานและอาคารประกอบ :  

1) สภาพระดบัดินเดิมในสนามกบัแบบก่อสร้าง 

2) บริเวณจุดเร่ิมตน้ของตวัเข่ือน (กม.0+000) และจุดส้ินสุดตวัเข่ือน (กม.สุดทา้ย

ของเข่ือน) แนวของอาคารระบายนํ้าลงลาํนํ้าเดิม  หรืออาคารระบายนํ้าลน้

ฉุกเฉิน  และแนวถนนดา้นทา้ยเข่ือนอยูใ่นแนวเขตท่ีดินทาํการจดัหาไวห้รือไม่  

3) จุดที่ตั้งของอาคารที่ Drain นํ้ าออกจากตวัเขื่อน เช่น จุดที่ก่อสร้าง Seepage  

Flowmeter  ตามแบบก่อสร้างอยู่ที่จุดระดบัดินตํ่าสุดในสนามหรือไม่ และ

สภาพภูมิประเทศดา้นทา้ย  Seepage  Flowmeter  สามารถระบายนํ้ าออกได้

หรือไม่  เพราะบางคร้ังอาจมีเนินดินขวางอยู ่

4) บริเวณ  Filter Blanket ตามแบบก่อสร้าง อยูท่ี่ระดบัดินตํ่าสุดในสนามหรือไม่ 

5) สภาพบ่อยมืดิน 

6) พื้นท่ีก่อสร้างอาคารท่ีทาํการ 

7) ตรวจสอบสภาพพื้นท่ีในอ่างเก็บนํ้ามีระบบสาธารณูปโภคตอ้งทาํการร้ือยา้ยหรือไม่ 

8) การขอขยายเขตไฟฟ้าฯ  เพื่อใชก้บัอาคารต่าง ๆ 

                                                                                            ฯลฯ 

• ระบบส่งนํ้าและระบบระบายนํ้า :  

1) ตรวจสอบร่องนํ้ าต่างๆ ที่คลองตดัผ่านว่าตรงกบัสภาพจริงใน   ภูมิประเทศ

หรือไม่ บางคร้ังอาจมีร่องนํ้ าธรรมชาติทีท่าํการสํารวจตกไป ทาํให้ไม่มีใน

แบบก่อสร้าง  

2) ตรวจสอบแนวคลองวา่ผา่นอาคารสาํคญัท่ีมีอยูเ่ดิมหรือไม่  เช่น วดั  โรงเรียน  

หากมีสามารถใหอ้อกแบบหลบอาคารเหล่านั้นไดห้รือไม่ 

3) ถนนต่างๆ ที่แนวคลองตดัผ่าน อาจมีการก่อสร้างถนนเพิ่มหลงัจากทาํการ

ออกแบบไปแลว้ หรืออาจมีการขยายถนนเดิมท่ีมีอยูใ่นแบบก่อสร้าง 

4)  ตรวจสอบแบบก่อสร้างว่าแนวคลองที่ตดัผ่าน อาคารของหน่วยราชการอื่น 

เช่น ทางหลวงแผ่นดิน  หรือทางรถไฟว่าแบบก่อสร้างที่ทาํการออกแบบไว้

เป็นไปตามมาตรฐาน  หรือข้อกําหนดของหน่วยราชการนั้ นๆ  หรือไม่

มิฉะนั้นแลว้เม่ือทาํเร่ืองขออนุญาตก่อสร้างไปยงัหน่วยราชการนั้นๆ แลว้จะมี

ปัญหาในการอนุญาต  และทาํใหต้อ้งเสียเวลามาทาํการแกไ้ขแบบใหม่  

                                                                                        ฯลฯ 
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6. นาํส่ิงที่ได้จากการขอ้ 5  มาพิจารณาร่วมกบัผูอ้อกแบบเพื่อหาแนวทางการดาํเนินงาน 

ท่ีเหมาะสม 

7. แนวทางการดาํเนินงานที่ไดจ้ากขอ้ 6 หากจาํเป็นตอ้งมีการแกไ้ขแบบก่อสร้างแลว้ให้ผู ้

ควบคุมงานทาํหนังสือเสนอคณะกรรมการตรวจการจา้ง  ผูอ้าํนวยการสํานักงานก่อสร้าง/ผูอ้าํนวยการ

โครงการก่อสร้าง   และผูอ้าํนวยการสํานักโครงการขนาดใหญ่/สํานักชลประทานที่ 1-17   เพื่อเสนอ

สาํนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมดาํเนินการแก้ไขแบบต่อไป 

6. หลกัเกณฑ์/ความรู้ทีนํ่ามาใช้ในการดําเนินการ 

1. ความรู้ทางด้านวิชา ชีพวิศวกรรม  สาขา วิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมเครื่องกล   

วศิวกรรมไฟฟ้า ฯลฯ 

2. ความรู้ทางดา้นการสาํรวจ 

7. ผลลพัธ์ทีไ่ด้จากการดาํเนินการ 

1. สามารถดาํเนินการบริหารสัญญาใหเ้ป็นไปตามท่ีสัญญากาํหนดไว ้

2. สามารถควบคุมงานก่อสร้างใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของรายการรายละเอียดดา้นวศิวกรรม 

3. สามารถลดโอกาสท่ีจะขยายอายสุญัญาหรืองด/ลดค่าปรับเน่ืองจากการแกไ้ขแบบแกไ้ขสญัญา 

4. ทาํใหง้านก่อสร้างท่ีแลว้เสร็จสามารถใชง้านไดต้ามวตัถุประสงค ์

8.  ข้อพงึระวงั/บทเรียนทีผ่่านมา 

1. ในการตรวจสอบแบบก่อสร้างกบัสภาพพื้นที่ก่อสร้างเมื่อมีความจาํเป็นตอ้งแก้ไขแบบ

และไดท้าํหนงัสือแจง้สํานกัออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมดาํเนินการแกไ้ขแบบ

ดงักล่าวแลว้ควรมีการติดตามผลการดาํเนินงานและมอบหมายเจา้หน้าที่ทีจ่ะเป็นผูติ้ดต่อ

ประสานงานใหช้ดัเจน 

2. ในสัญญาจ้างก่อสร้างของกรมชลประทานที่ผ่านมา   พบว่ามีเงื่อนไขเฉพาะของงาน

ก่อสร้าง  รายการรายละเอียดดา้นวิศวกรรม   แบบก่อสร้างยงัมีความแตกต่างกนัอยูใ่นแต่

ละสัญญา   ดงันั้นจึงควรระมดัระวงัที่จะนาํขอ้สรุปส่ิงที่ผูรั้บจา้งตอ้งดาํเนินการจดัหาและ

ส่งมอบ   ขั้นตอนวธีิการทาํงานการตรวจสอบและขอ้กาํหนดของสัญญาอ่ืนมาใช ้
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การจดัองค์กรในการบริหารโครงการ 

1. วตัถุประสงค์ 

  เพื่อให้เกิดความชัดเจน   ความเขา้ใจที่ตรงกนัของผูที้เ่กี่ยวขอ้งทุกฝ่าย  ก่อนเร่ิมงานก่อสร้าง   

ในเร่ืองของการจดัองคก์รในการบริหารโครงการก่อสร้างของฝ่ายผูว้า่จา้ง   เพื่อให้การติดต่อประสานงาน

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. ลกัษณะและขอบเขตงาน 

เป็นการจดัรูปแบบองคก์รในการบริหารโครงการ ให้มีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัโครงสร้าง

การบริหารงาน ของหน่วยงานกรมชลประทานที่รับผิดชอบโครงการก่อสร้าง (สํานกังานก่อสร้าง/โครงการ

ก่อสร้าง) กาํหนดผูร้ับผิดชอบวิธีการติดต่อประสานงานในแต่ละส่วน แจง้ผูร้ับจา้ง  บริษทัที่ปรึกษา

ควบคุมงาน(ถา้มี) ทราบและใชใ้นการปฏิบติังานต่อไป 

3. หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

1. ผูอ้าํนวยการสาํนกังานก่อสร้าง/ผูอ้าํนวยการโครงการก่อสร้าง    

2. คณะกรรมการตรวจการจา้ง 

3. ผูค้วบคุมงาน 

4. เจา้หนา้ท่ีฝ่ายผูว้า่จา้ง 

5. ผูรั้บจา้ง 

6. บริษทัท่ีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง  (ถา้มี) 

4. กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

1. เง่ือนไขสัญญาจา้งก่อสร้าง 

2. คาํสั่งกรมชลประทาน  เร่ืองการแบ่งงานและการกาํหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบภายในของ

สาํนกัและกอง 

5. ขั้นตอนในการดําเนินงาน 

1. ก่อนเร่ิมงานก่อสร้าง   สํานักงานก่อสร้าง/โครงการก่อสร้าง  ท่ีรับผิดชอบงานก่อสร้าง  

ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ในสังกัด  เพื ่อกําหนดรูปแบบการจัดองค์กรในการบริหาร

โครงการ   
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2. ประชุมร่วมระหวา่งฝ่ายผูว้า่จา้ง  ผูรั้บจา้ง  บริษทัท่ีปรึกษาควบคุมงาน (ถา้มี)  เพื่อพิจารณา

และทาํความตกลงรูปแบบการจดัองคก์รท่ีไดจ้าก  ขอ้ 1   

3. ดาํเนินการมอบหมายหน้าทีค่วามรับผิดชอบตามรูปแบบการจดัองค์กรทีไ่ด้จาก  ขอ้ 2  

ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายผูว้า่จา้ง  โดยเป็นคาํสั่ง  หรือ บนัทึกสั่งการ  จากผูอ้าํนวยการสํานกังาน

ก่อสร้าง/ผูอ้าํนวยการโครงการก่อสร้าง 

4. นาํรูปแบบการจดัองคก์รที่ไดจ้ากขอ้ 2  และผูรั้บผิดชอบในแต่ละส่วนพร้อมวิธีการติดต่อ

ประสานงาน   แจง้ให้ผูรั้บจา้ง   บริษทัที่ปรึกษาควบคุมงาน(ถา้มี) ทราบและใช้ในการ

ปฏิบติังานต่อไป 

6. ผลลพัธ์ทีไ่ด้จากการดาํเนินการ 

1. สามารถติดตามเร่งรัดงานก่อสร้างใหเ้ป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว ้

2. สามารถแกไ้ขปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินงาน 

3. สามารถลดปัญหาอุปสรรคท่ีจะเกิดข้ึน 

4. การดาํเนินงานในเร่ืองต่างๆสามารถดาํเนินการให้แลว้เสร็จไดเ้ร็วกวา่การดาํเนินงาน

โดยวธีิการตอบโตก้นัทางหนงัสือ 
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การส่ังผู้รับจ้างเข้าปฏิบตังิาน 

1. วตัถุประสงค์ 

เพื่อให้ผูรั้บจา้งสามารถเร่ิมเขา้ปฏิบติังานในพื้นที่ได ้ และเร่ิมนบัอายุสัญญาในการทาํงานให้

แลว้เสร็จตามสญัญา  

2. ลกัษณะและขอบเขตงาน 

เป็นการดาํเนินงานตรวจสอบความพร้อมทั้งสภาพพื้นท่ีก่อสร้าง   การเตรียมความพร้อมในการ

บริหารสัญญา   ซ่ึงเมือ่พบวา่มีความพร้อมสามารถเร่ิมดาํเนินการก่อสร้างไดแ้ลว้  จึงทาํหนงัสือแจง้ผูรั้บจา้ง 

เขา้ปฏิบตัิงานและรายงานผูว้ ่าจา้งทราบต่อไป  รวมถึงการจดัส่งสําเนาหนงัสือต่างๆให้สํานกังานการ

ตรวจเงินแผน่ดิน  หรือสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินภมิูภาค 

3. หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

1. คณะกรรมการตรวจการจา้ง 

2. ผูค้วบคุมงาน 

3. ผูว้่าจา้ง (ข้ึนอยู่กบัวงเงินสัญญา  โดยเป็นไปตามคาํสั่งการมอบอาํนาจฯ)  อาจหมายถึง 

ผูอ้าํนวยการสํานกังานก่อสร้าง/ผูอ้าํนวยการโครงการก่อสร้าง   หรือ  ผูอ้าํนวยการสํานกั

โครงการขนาดใหญ่/ผูอ้าํนวยการสาํนกัชลประทานท่ี 1-17  หรือ รองอธิบดีกรมชลประทาน

ท่ีรับผดิชอบ 

4. กองพสัดุ 

4. กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

เง่ือนไขสัญญาจา้งก่อสร้าง 

 

5. ขั้นตอนในการดําเนินงาน 

1. คณะกรรมการตรวจการจา้งตรวจสอบความพร้อมของสภาพพื้นที่บริเวณที่ทาํการก่อสร้าง  

ซ่ึงเมือ่สั่งผูรั้บจา้งเขา้ปฏิบติังานแลว้  ผูรั้บจา้งตอ้งเร่ิมปฏิบติังานได ้ กล่าวคือ  สภาพพื้นที่

การทาํงานตอ้งไม่มีอุปสรรค  เช่น สภาพพื้นท่ีมีนํ้าท่วมขงั  เขา้สู่ช่วงฤดูฝน  ฤดูส่งนํ้ า  หรือ

อยูร่ะหวา่งการรอเก็บเก่ียวผลผลิตของเกษตรกร 

2. ในกรณีท่ีไม่สามารถสั่งผูรั้บจา้งเขา้ปฏิบติังานได ้ในระยะเวลาอนัสมควร ให้คณะกรรมการ

ตรวจการจา้งรายงานใหผู้ว้า่จา้งทราบถึงสาเหตุ 
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3. ในกรณีที่สภาพพื้นทีมี่ความพร้อมสามารถเร่ิมงานก่อสร้างได้แล้ว  และได้ดาํเนินการ

เตรียมความพร้อมก่อนเร่ิมงานก่อสร้างในเร่ืองต่างๆเรียบร้อยแลว้   ให้คณะกรรมการตรวจ

การจา้งทาํหนงัสือแจง้ใหผู้รั้บจา้งเขา้ปฏิบติังาน  ทั้งน้ีควรเผื่อช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมให้

ผูรั้บจา้งเตรียมงานและเคร่ืองจกัรเคร่ืองมือในการเขา้ทาํงาน  (ประมาณ 7 - 15 วนั) 

4. กรณีที่จดัส่งหนังสือแจ้งทางไปรษณีย์  ให้เร่ิมนับอายุสัญญาถัดจากวนัที่ได้รับในใบ

ไปรษณียต์อบรับเป็นตน้ไป  หรือผูรั้บจา้งมารับดว้ยตวัเองให้นบัถดัจากวนัที่ผูรั้บจา้งรับ

หนงัสือ 

5. เมื่อผูรั้บจ้างได้รับหนังสือแจ้งให้เข้าปฏิบติังานแล้ว   ควรจะต้องมีหนังสือยืนยนัการ

รับทราบในการสั่งเขา้ปฏิบติังาน   แลว้ใหค้ณะกรรมการตรวจการจา้งรายงานเสนอผูว้า่จา้ง

ทราบตามลาํดบัขั้นตอนต่อไป 

6. กรณีท่ีแจง้ใหผู้รั้บจา้งเขา้ปฏิบติังานแลว้   แต่ผูรั้บจา้งยงัไม่เขา้ปฏิบติังานตามสัญญาภายใน

ระยะเวลาอนัสมควร  ให้คณะกรรมการตรวจการจา้งทาํหนงัสือเร่งเตือนพร้อมทั้งแจง้ให้

ทราบวา่อายสุัญญาไดเ้ร่ิมนบัไปแลว้  หากไม่สามารถทาํงานใหแ้ลว้เสร็จตามเวลาท่ีกาํหนด

จะตอ้งถูกปรับตามเง่ือนไขสัญญา 

7. การสั่งผูรั้บจ้างเข้าปฏิบัติงานเมื่อผู ้ว่าจ้างรับทราบแล้ว    ต้องส่งสําเนาหนังสือของ

คณะกรรมการตรวจการจา้งสั่งให้ผูรั้บจา้งเขา้ปฏิบติังานดงักล่าว  และสําเนาบนัทึกที่ผู ้

วา่จา้งรับทราบ  ให้สํานกังานการตรวจเงินแผน่ดิน  หรือสํานกังานการตรวจเงินแผน่ดิน

ภูมิภาคทราบดว้ย 

6. ผลลพัธ์ทีไ่ด้จากการดาํเนินการ 

1. ผูรั้บจา้งสามารถเร่ิมเขา้ปฏิบติังานก่อสร้างตามสัญญา 

2. อายสุญัญาเร่ิมตน้ข้ึนนบัถดัจากวนัท่ีผูรั้บจา้งไดรั้บหนงัสือแจง้ 

 

7. ข้อพงึระวงั/บทเรียนทีผ่่านมา 

1. ในกรณีท่ีสภาพพื้นท่ีไม่เหมาะสมต่อการเร่ิมงานก่อสร้าง  ในการรายงานผูว้า่จา้งทราบควร

แนบรูปถ่ายสภาพพื้นท่ี  ณ ปัจจุบนัในการรายงานดว้ย 

2. การอนุญาตให้ผูเ้สนอราคาไดท้าํงานไปก่อนทาํสัญญาหรือขอ้ตกลง  ถือวา่เป็นการปฏิบติัท่ี

ผดิระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ 

3. ผูรั้บจา้งลงนามรับหนงัสือแจง้เขา้ปฏิบติังานโดยไม่ลงวนัท่ี  ทาํใหไ้ม่สามารถนบัอายุ

สญัญาได ้
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คู่มือวธีิการปฏิบติังานกระบวนการพฒันาแหล่งนํ้ า 3-70 

การสํารวจเพือ่การก่อสร้าง 

1. วตัถุประสงค์ 

-   เพือ่ทราบ ขอบเขต แนว ระดบั ตาํแหน่ง รูปร่าง และขนาดส่ิงต่าง ๆ ท่ีทาํการก่อสร้างใหถู้กตอ้ง 

-  เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสาํรวจไปใชใ้นขั้นตอนต่อไป เช่น คาํนวณปริมาณงาน การตรวจสอบ

ความถูกตอ้งของแบบก่อสร้าง การปรับแกไ้ขแบบก่อสร้าง เป็นตน้ 

2. ลกัษณะและขอบเขตงาน 

 การใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์การสํารวจเพื่อให้แนวและระดบั โดยการกาํหนดตาํแหน่ง ขอบเขต 

รูปร่าง และขนาดต่าง ๆ ของส่ิงทีจ่ะทาํการก่อสร้าง เช่น เขื่อน คลองส่งนํ้ า คลองระบายนํ้ า ถนน อาคาร

ชลประทานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามรูปแบบรายการท่ีกาํหนด และการสํารวจระดบัภูมิประเทศ เพือ่ใชใ้นการ

คาํนวณหาปริมาตรงานดินขดุ ดินถม รวมถึงการสํารวจจดัทาํแผนที่เพื่อตรวจสอบเปรียบเทียบกบัแบบที่ใช้

ในการก่อสร้าง หรือการสาํรวจจดัทาํแผนท่ีเพือ่ใชพ้ิจารณาออกแบบเพิ่มเติมระหวา่งการก่อสร้าง 

3. หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

- สาํนกัสาํรวจดา้นวศิวกรรมและธรณีวทิยา 

- สาํนกัออกแบบวศิวกรรมและสถาปัตยกรรม 

- กรมแผนท่ีทหาร 

4.     กฎระเบียบ / กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

หลกัการสํารวจและทาํแผนที่ ที่จดัทาํโดยคณะทาํงานปรับปรุงวิธีปฏิบติังานสํารวจทาํแผนที่

ภูมิประเทศ ตามคาํสั่งสาํนกัสาํรวจดา้นวศิวกรรมและธรณีวทิยา  

5.    ขั้นตอนการดําเนินงาน 

(1) การเตรียมงานงานสาํรวจ 

- ติดต่อขอรับแผนที่บริเวณหัวงานโครงการหรือแผนที่อื ่นจากสํานักสํารวจด้าน

วิศวกรรมและธรณีวิทยา  เพื่อตรวจสอบตาํแหน่ง  แนว  ช่ือหมายเลขหมุดหลกัฐาน  ค่าพิกดั  ค่าระดับ            

หรือค่าต่าง ๆ ในแบบก่อสร้างวา่ถูกตอ้งตรงกนักบัแผนที่สํารวจหรือไม่ และหากไม่ถูกตอ้ง ให้หาสาเหตุ

ของความแตกต่างต่อไป 
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- จดัเตรียมและตรวจสอบความถูกตอ้งของเคร่ืองมือ อุปกรณ์การสาํรวจ 

- ตรวจสอบความถูกตอ้งค่าพิกดัและค่าระดบัของหมุดหลกัฐานหลกัก่อนการก่อสร้าง 

หรือก่อนการส่งมอบหมุดหลกัฐานใหผู้รั้บจา้ง ในกรณีงานจา้งก่อสร้าง 

(2) การสาํรวจในระหวา่งการก่อสร้าง 

- การโยงค่าพิกดัและค่าระดบัจากหมุดหลกัฐานหลกั และจดัทาํหมุดหลกัฐานย่อยให้

ครอบคลุมพื้นที่ที่จะทาํการก่อสร้างหรือพื้นทีท่ี่จะนําขอ้มูลผลการสํารวจไปใช้งาน ในการจดัทาํหมุด

หลกัฐานยอ่ยน้ีจะตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนด วิธีปฏิบติังานสํารวจ สํานกัสาํรวจฯ  เช่น ชั้นความถูกตอ้งของ

งานวงรอบ ชนิดประเภทหมุดหลกัฐานท่ีจดัทาํ เป็นตน้ 

- การสํารวจวางแนว วางผงั ขอบเขตของงานที่จะทาํการก่อสร้าง เช่น การวางแนว

ศนูยก์ลางเข่ือน  การวางแนวตั้งฉากอาคาร การวางแนวโคง้ถนนหรือคลองส่งนํ้า เป็นตน้ 

- การสํารวจระดบั เพื่อนาํขอ้มูลใช้งานต่อไป เช่นการสํารวจระดบัตามแนวศูนยก์ลาง

เข่ือน แลว้นาํไปเขียนแผนท่ีรูปตดัตามยาวเพื่อเปรียบเทียบกบัแบบก่อสร้าง การสํารวจระดบัตามขวาง แลว้

นาํขอ้มลูผลสาํรวจระดบัดินเดิมไปใชใ้นการคาํนวณปริมาตรงานดินขดุ ดินถม เป็นตน้ 

- การสาํรวจแนวและระดบัเพือ่ใชใ้นการกาํหนดตาํแหน่ง เช่น การถมดิน ขดุดิน การวาง

ผงัอาคาร การตั้งแบบคอนกรีต การให้ระดบัตดัเสาเข็ม เป็นตน้ การดาํเนินการเหล่าน้ีจะตอ้งทาํการสํารวจ

ทั้งก่อนการก่อสร้างและภายหลงัการก่อสร้างแลว้เสร็จว่าเป็นไปตามที่กาํหนดไวใ้นแบบก่อสร้างหรือไม่ 

เช่น การสํารวจให้แนวระดับแบบก่อสร้างก่อนเทคอนกรีตและการสํารวจเพื่อตรวจสอบ เปรียบเทียบ

ภายหลงัจากท่ีไดเ้ทคอนกรีตแลว้ และหากพบวา่มีความบกพร่องตอ้งแจง้ผูค้วบคุมงานเพือ่ทราบและทาํการ

แกไ้ขต่อไป  

6.  หลกัเกณฑ์ / ความรู้ทีนํ่ามาใช้ในการดําเนินการ 

- ความรู้ดา้นการสาํรวจ จดัทาํแผนท่ีภูมิประเทศ 

- ความรู้ดา้นการสาํรวจเพือ่การก่อสร้าง 

- ความรู้ดา้นการใชค้อมพวิเตอร์ การใชซ้อฟทแ์วร์เก่ียวขอ้งกบังานสาํรวจ 

7. ผลลพัธ์ทีไ่ด้จากการดาํเนินการ 

- ขอบเขต แนวระดับ ตาํแหน่งรูปร่างและขนาดต่าง ๆ ของส่ิงก่อสร้างในสนามถูกต้อง 

เป็นไปตามแบบก่อสร้าง และกรณีการก่อสร้างในสนามมีความคลาดเคลื่อนจากแบบก่อสร้าง จะสามารถ

ตรวจสอบได ้และดาํเนินการแกไ้ขอยา่งถูกตอ้ง 

- การนําข้อมูลการสํารวจไปใช้งานในขั้นตอนต่อไป เช่น การคาํนวณปริมาณงาน การ

ตรวจสอบความถูกต้องของแบบก่อสร้าง การพิจารณาแก้ไขแบบ จะทําให้สามารถวางแผนการใช้

งบประมาณค่าก่อสร้าง และกาํหนดระยะเวลาการก่อสร้างไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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8.  ข้อพงึระวงั / บทเรียนทีผ่่านมา 

- จะตอ้งทาํการสํารวจให้ครอบคลุมพื้นที่โดยละเอียดตามขอ้กาํหนดของชั้นงานและให้ตรง

ตามวตัถุประสงคข์องงานท่ีจะทาํการก่อสร้าง 

- ข้อผิดพลาดที่เกิดจากความประมาทในการทาํงานสํารวจ เช่น ไม่ปฏิบติังานตามหลัก

วชิาการสาํรวจใหค้รบถว้นตามขอ้กาํหนด เป็นตน้ 

- จรรยาบรรณในวชิาชีพ 

9.  แผนภูมกิารก่อสร้างเพือ่การสํารวจ 

1. แผนภูมกิารสํารวจตรวจสอบความถูกต้องของหมุดหลกัฐานอ้างองิ ทีก่รมชลประทานส่งมอบ

ให้เป็นหมุดควบคุม โดยผู้รับจ้าง 

            

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.4  แผนภูมิการสํารวจตรวจสอบความถูกต้องของหมุดหลกัฐานอ้างองิ                                

ทีก่รมชลประทานส่งมอบให้เป็นหมุดควบคุม โดยผู้รับจ้าง 

 
   

วศิวกรโครงการ / หวัหนา้งานสนาม 

ประสานงานในการสาํรวจตรวจสอบความถูกตอ้ง 
ของหมุดอา้งอิง (หลกั) กบัผูค้วบคุมงานของ 
ผูว้า่จา้งตามแบบสญัญา 

1 

 
   

หวัหนา้งานสนาม 

ร่วมกบัผูค้วบคุมงานของผูว้า่จา้งสาํรวจตรวจสอบ

ความถูกตอ้งของตาํแหน่งและระดบัของ 
หมุดอา้งอิง (หลกั) ในแบบคู่สญัญา 

2 

 

 
   

หวัหนา้งานสนาม 

บนัทึกหมุดสาํรวจและใชเ้ป็นหมุดอา้งอิง (หลกั) 

ในการก่อสร้างต่อไป (กรณีมีการปรับแกต้อ้งผา่น

การเห็นชอบจากผูค้วบคุมงานของผูว้า่จา้งก่อน) 

4 

 
   

ช่างสาํรวจ 

ร่วมกบัผูค้วบคุมงานของผูว้า่จา้งทาํการปรับแก้

หมุดอา้งอิง (หลกั) 

3 ผลตรวจสอบ 
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2. แผนภูมกิารสร้างหมุดหลกัฐานอ้างองิขึน้ใหม่ในพืน้ทีก่่อสร้างโดยผู้รับจ้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.5  แผนภูมกิารสร้างหมุดหลกัฐานอ้างองิขึน้ใหม่ในพืน้ทีก่่อสร้างโดยผู้รับจ้าง  

 

 

 

 

 
   

ช่างสาํรวจ 

ทาํการถ่ายค่าพิกดัและค่าระดบัจากหมุดอา้งอิง (หลกั) 
 มาไวใ้นตาํแหน่งท่ีตอ้งการในบริเวณเขตก่อสร้างท่ี

เหมาะสมร่วมกบัผูค้วบคุมงานของผูว้า่จา้ง 

1 

 
   

ช่างสาํรวจ 

ตรวจสอบความถูกตอ้งของค่าพิกดัและค่าระดบัท่ีถ่ายมา

โดยการทาํวงรอบปรับแกเ้ขา้หาหมุดอา้งอิง (หลกั) 

2

  

 
   

ช่างสาํรวจ 

บนัทึกการสาํรวจและใชเ้ป็นหมุดอา้งอิง (ยอ่ย) ในการ

ก่อสร้างต่อไป (โดยผา่นการเห็นชอบจากผูค้วบคุมงาน

ของผูว้า่จา้ง) 

3 

 
   

ช่างสาํรวจ 

ตรวจสอบความถูกตอ้งและบาํรุงรักษาหมุดท่ีถ่ายมา 
ตามระยะเวลาท่ีเหมาะสมหรือเม่ือตวัแทนผูว้า่จา้ง 

ร้องขอ 

4 
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3. แผนภูมกิารวางแนวและตาํแหน่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.6  แผนภูมิการวางแนวและตาํแหน่ง 

 

 

 

 

 

 

 
   

โฟร์แมนบริษทั 

แจง้ประเภทงาน สถานท่ี เวลา ท่ีตอ้งการรู้แนวหรือ 
ตาํแหน่งต่อหวัหนา้งานสนามหรือช่างสาํรวจ 

1 

 
   

หวัหนา้งานสนาม 

รวบรวมรายการประเภทงาน สถานท่ี เวลาท่ีตอ้งการ 
ตรวจสอบแนวหรือตาํแหน่งแจง้ต่อผูค้วบคุมงานของ 
ผูว้า่จา้ง 

2

  

 
   

ช่างสาํรวจ 

ร่วมกบัผูค้วบคุมงานของผูว้า่จา้ง ตรวจสอบแนว 

ตาํแหน่ง โดยอา้งอิงจากหมุดหลกัฐานและบนัทึกการ

ตรวจสอบ 

3 

 
   

หวัหนา้สนาม 

ประสานงานการก่อสร้างใหเ้ป็นไปตามแบบคูส่ญัญา , 

Shop Drawing และขอ้กาํหนดของสญัญาต่อไป 

4 
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4. แผนภูมิการสํารวจทาํระดับ รูปตัดตามยาวหรือรูปตัดตามขวางโดยผู้รับจ้าง 

 
 
   

วศิวกร 

แจง้ประเภทงาน สถานท่ี เวลา ต่อหวัหนา้งานสนามหรือ

ช่างสาํรวจงาน 

1 

 
   

หวัหนา้งานสนาม 

รวบรวมรายการประเภทงาน สถานท่ี เวลาท่ีตอ้งการ 
ตรวจสอบ X-Section แจง้ต่อผูค้วบคุมงานของ 
ผูว้า่จา้ง 

2

  

 
   

ช่างสาํรวจ 

ร่วมกบัผูค้วบคุมงานของผูว้า่จา้ง ตรวจสอบแนว 

ตาํแหน่ง โดยอา้งอิงจากหมุดหลกัฐานและบนัทึกการ

ตรวจสอบ 

3 

 
   

หวัหนา้สนาม 

ประสานงานการก่อสร้างใหเ้ป็นไปตามแบบคู่สญัญา , 

ทาํ X-Section และขอ้กาํหนดของสญัญาต่อไป 

4 

ภาพที ่3.7  แผนภูมิการสํารวจทาํระดับ รูปตัดตามยาวหรือรูปตัดตามขวางโดยผู้รับจ้าง 

 















กระบวนงานก่อสร้างโครงการชลประทาน 

 

คู่มือวธีิการปฏิบติังานกระบวนการพฒันาแหล่งนํ้ า 3-76 

การทดสอบวสัดุและควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง 

1. การทดสอบวสัดุ 

 1.1  วตัถุประสงค์ 

 มีวตัถุประสงค์เพื่อให้มีการเตรียมความพร้อมดา้นงานทดสอบวสัดุดา้นวิศวกรรมโดยการ
นาํวสัดุแต่ละชนิดท่ีใชก้บังานก่อสร้าง ส่งไปทดสอบยงัสาํนกัวจิยัและพฒันา กรมชลประทาน 

 1.2 ลกัษณะขอบเขตของงาน 

 ลกัษณะและขอบเขตของการทดสอบคุณสมบติัวสัดุที่จะนาํมาใช้กบังานก่อสร้างก่อนงาน
ก่อสร้างจะเร่ิมปฏิบติังาน ตอ้งมีการอนุมติัใชว้สัดุจากผูรั้บจา้ง วสัดุทุกรายการที่จะนาํมาใชก้บังานก่อสร้าง
ตอ้งมีคุณสมบติัเป็นไปตามท่ีรายการรายละเอียดดา้นวศิวกรรม (Specificification) กาํหนดไว ้

 1.3 หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

 1. คณะกรรมการตรวจการจา้ง 
 2.  ผูค้วบคุมงาน  หรือบริษทัท่ีปรึกษาควบคุมงาน 
 3.  สาํนกัวจิยัและพฒันา  กรมชลประทาน 

 1.4 กฎระเบียบ / กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

  ระเบียบการส่งวสัดุ  สาํนกัวิจยัและพฒันา กรมชลประทาน (http : // www.rid.go.th/research ) 

 1.5 ข้ันตอนในการดาํเนินการ 

 มีแผนผงัการดาํเนินการ ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูรั้บจา้ง * 

บริหารสญัญา 

คณะกรรมการตรวจการจา้ง 

สาํนกังานก่อสร้าง  

สาํนกัวจิยัฯ** 

ผา่น ไม่ผา่น 

ภาพที ่3.8  แผนผังการดําเนินการทดสอบวสัดุ 

http://www.rid.go.th/research�


กระบวนงานก่อสร้างโครงการชลประทาน 

 

คู่มือวธีิการปฏิบติังานกระบวนการพฒันาแหล่งนํ้ า 3-77 

  วสัดุที่ผูรั้บจา้งจะนาํมาใช้ในงานก่อสร้าง  ตอ้งทาํการขออนุมติัจากคณะกรรมการตรวจ

การจ้างก่อน เช่น แหล่งหินใหญ่ แหล่งทราย, วสัดุกรอง, ยางกนันํ้ า, แผ่นใยชานออ้ย, เหล็กเส้นเสริม

คอนกรีต, แหล่งทรายผสมคอนกรีต, แหล่งหินยอ่ย, แหล่งลูกรัง, แหล่งหินคลุกฯ 

* ผูรั้บจา้งมีการขออนุมติั แหล่งวสัดุเพือ่นาํมาใชใ้นงานก่อสร้าง กบัคณะกรรมการตรวจการ

จา้งจากนั้นคณะกรรมการตรวจการจ้างจะทาํเร่ืองเสนอการส่งตวัอย่างกับ สํานักงานก่อสร้าง จากนั้น

สาํนกังานก่อสร้าง ทาํเร่ืองการส่งตวัอยา่งไป สาํนกัวจิยัและพฒันา เพื่อทดสอบวสัดุนั้นๆ 

** สํานกัวิจยัและพฒันา เมื่อทาํการทดสอบวสัดุแลว้เสร็จ จะแจง้ผลการทดสอบและอตัราค่า

ทดสอบวสัดุ ในรายงานวิทยุกบัสํานักงานก่อสร้าง รายงานผลการทดสอบวสัดุตน้ฉบบั ส่งเฉพาะสํานัก

โครงการขนาดใหญ่ ส่วนสําเนารายงานผลการทดสอบจะอยู่ใน Website สํานกัวิจยัและพฒันาสามารถ 

Down load รายงานผลการทดสอบไดที้่ http://irrigate.rid.go.th/respakkret จากนั้นสํานกังานก่อสร้าง 

จะประสานไปยงัคณะกรรมการตรวจการจา้ง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจการจา้งแจง้ผลการทดสอบให้ 

ผูรั้บจา้ง ทราบ ต่อไป 

กรณีผลการทดสอบวสัดุ ไม่ผ่าน จะมีวิทยุแจง้ผลการทดสอบจากสํานักวิจยัและพฒันา ถึง

สํานกังานก่อสร้าง จากนั้นสํานักงานก่อสร้าง จะประสานงานไปยงัคณะกรรมการตรวจการจา้ง เพือ่ให้

คณะกรรมการตรวจการจา้งแจง้ผลการทดสอบใหผู้รั้บจา้ง ทราบ ต่อไป 

 1.6 ผลลพัธ์ทีไ่ด้ตามดําเนินการ 

 ผลการทดสอบผา่นเกณฑก์าํหนด ของกรมชลประทาน สามารถนาํมาใชก้บัการก่อสร้างได ้

 ผลการทดสอบไม่ผา่นเกณฑก์าํหนด ของกรมชลประทาน ตอ้งเปล่ียนแหล่งวสัดุ 

 1.7 ข้อพงึระวงั / บทเรียนทีผ่่านมา 

 1.  ควรมีการประชุมหารือดา้นการทดสอบวสัดุก่อนการใชง้านใหผู้รั้บจา้งเขา้ใจและปฏิบติัได ้

 2.  การส่งวสัดุไปทดสอบควรเรียงลาํดบัความตอ้งการใชต้ามแผนงานก่อสร้างดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://irrigate.rid/�


กระบวนงานก่อสร้างโครงการชลประทาน 

 

คู่มือวธีิการปฏิบติังานกระบวนการพฒันาแหล่งนํ้ า 3-78 

2.  การควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง 

 2.1 วตัถุประสงค์ 

มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหก้ารควบคุมงานก่อสร้างมีประสิทธิภาพ โดยมรการสุ่มตวัอยา่งเพื่อการ

ทดสอบตามปริมาณวสัดุท่ีใชต้ลอดการปฏิบติังานก่อสร้างตั้งแต่เร่ิมตน้จนส้ินสุดงาน 

 2.2 ลกัษณะขอบเขตงาน 

ลกัษณะและขอบเขตของการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง ตลอดการปฏิบติังานก่อสร้างตั้งแต่

เร่ิมตน้จนส้ินสุด วสัดุแต่ละประเภทท่ีมาใชก้บังานแต่ละแบบมีปริมาณมาก เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพกบังาน

ก่อสร้างตอ้งทาํการสุ่มเก็บตวัอยา่งมาเพื่อทาํการทดสอบ ตามปริมาณความถ่ีท่ีรายการรายละเอียดดา้นวศิวกรรม 

(Specification) กาํหนดไว ้

 2.3 หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

 1. คณะกรรมการตรวจการจา้ง 

 2.  ผูค้วบคุมงาน  หรือบริษทัท่ีปรึกษาควบคุมงาน 

 3.  กลุ่มงานตรวจสอบและวเิคราะห์ดา้นวศิวกรรม ส่วนวศิวกรรมการบริหาร สาํนกังานก่อสร้าง 

 2.4 กฎระเบียบ / กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 คู่มือการทดสอบงานดินและคอนกรีต   สาํนกัวจิยัและพฒันา กรมชลประทาน   

 2.5 ข้ันตอนในการดาํเนินการ 

เป็นการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง ซ่ึงตอ้งทาํการทดสอบวสัดุท่ีมีมาจากแหล่งเดิมวา่มีคุณภาพ

เป็นไปตามรายการรายละเอียดดา้นวศิวกรรมหรือแบบกาํหนดไวห้รือไม่ การทดสอบคุณภาพวสัดุระหวา่ง

ดาํเนินการก่อสร้าง โดย เจา้หนา้ท่ีกลุ่มงานตรวจสอบ ฯ ตอ้งตรวจสอบปริมาณวสัดุแต่ละชนิดท่ีใชแ้ละแจง้

ใหผู้รั้บจา้งตอ้งส่งตามจาํนวนท่ีกาํหนด หรือเจา้หนา้ท่ีกลุ่มงานตรวจสอบ ฯ ตอ้งสุ่มเก็บมาเองขา้งตน้เพื่อ

ควบคุมคุณภาพ ระหวา่งก่อสร้างโดยใชห้ลกัเกณฑ ์ การกาํหนดปริมาณตวัอยา่งวสัดุเพื่อทาํการทดสอบ ต่อ

ปริมาณการใชง้าน ดงัน้ี 

1) ปนูซีเมนต ์เก็บทุกๆ 50 เมตริกตนั หรือนอ้ยกวา่ ต่อ 1 ตวัอยา่ง 

2) ทราย กรวด หินยอ่ย หินใหญ่ เก็บทุกๆ 2,000 ลบ.ม. หรือนอ้ยกวา่ ต่อ 1 ตวัอยา่ง 

 

 



กระบวนงานก่อสร้างโครงการชลประทาน 

 

คู่มือวธีิการปฏิบติังานกระบวนการพฒันาแหล่งนํ้ า 3-79 

3) เหลก็เส้นเสริมคอนกรีต 

 -  นอ้ยกวา่ 30  ตนั  เก็บจาํนวน 3 ท่อน ต่อ 1 ขนาด 

 -  ระหวา่ง 30 – 60 ตนั  เก็บจาํนวน 5 ท่อน ต่อ 1 ขนาด 

 -  มากกวา่ 60 ตนั  เก็บจาํนวน 7 ท่อน ต่อ 1 ขนาด 

4) ยางกนันํ้า 

 เก็บทุกๆ 200 เมตร หรือนอ้ยกวา่ ต่อ 1 ตวัอยา่ง 

5) แผน่ยางมะตอย หรือแผน่ใยชานออ้ย 

 เก็บทุกๆ 1,000 ตร.ม. หรือ นอ้ยกวา่ ต่อ 1 ตวัอยา่ง 

6) ลูกรังหรือหินคลุก 

 เก็บทุกๆ 2,500 ลบ.ม. หรือนอ้ยกวา่ ต่อ 1 ตวัอยา่ง 

มี แผนผงัการดาํเนินการ ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

  

 

ผูรั้บจา้ง 

หน่วยควบคุมงาน 

บริหารสญัญา  

กลุ่มงาน

ตรวจสอบ** 

ผา่น ไม่ผา่น 

รูปที ่3.9  แผนผงัการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง 



กระบวนงานก่อสร้างโครงการชลประทาน 

 

คู่มือวธีิการปฏิบติังานกระบวนการพฒันาแหล่งนํ้ า 3-80 

  * ผูรั้บจา้งมีการแจง้ขอทดสอบวสัดุท่ีนาํมาใชง้านหนา้สนาม (วสัดุมีการอนุมติัแหล่งการใชง้าน 

จากคณะกรรมการตรวจการจา้งแลว้) ผูรั้บจา้งเขียนใบแจง้การทดสอบวสัดุตามแบบฟอร์ม ใหห้น่วยควบคุมงาน

เขา้ทดสอบ เพือ่ประสานกลุ่มงานตรวจสอบ ฯ ใหเ้ขา้ทดสอบต่อไป 

 ** หน่วยควบคุมงาน มีการทดสอบบริเวณที่กองเก็บวสัดุของผูรั้บจา้ง และประสานกบักลุ่ม

งานตรวจสอบฯ ในการเขา้เก็บตวัอย่างวสัดุ กรณีเมื่อตรวจสอบแลว้ยงัไม่เป็นไปตามแบบหรือขอ้กาํหนด 

ผูรั้บจา้งทาํการแกไ้ข อาจทาํการแกไ้ขคุณภาพวสัดุโดยใชห้ลกัดา้นวศิวกรรม หรือมีการขออนุมติัแหล่งวสัดุ

เพิ่มเติมจากแหล่งใหม่ และเร่ิมกระบวนการในการตรวจสอบจากหน่วยควบคุมงานอีกคร้ัง 

 *** กลุ่มงานตรวจสอบฯ นาํตวัอย่างวสัดุมาทดสอบ (ไม่คิดค่าทดสอบ) และแจง้ผลการทดสอบ

กบัหน่วยควบคุมงานเอกสารฉบบัส่งผูรั้บจา้ง และสาํเนาไวท่ี้หน่วยควบคุมงาน และกลุ่มงานตรวจสอบ ฯ 

 2.6 ผลลพัธ์ทีไ่ด้จากการดําเนินการ 

 ผลการทดสอบผ่านเกณฑ์กาํหนด ตามรายการรายละเอียดดา้นวิศวกรรม (Specification) ใช้

วสัดุนั้นต่อไปได ้

 ผลการทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์กาํหนด ตามรายการรายละเอียดดา้นวิศวกรรม (Specification) 

ตอ้งปรับแกว้สัดุ หรือเปล่ียนแหล่งวสัดุ 

 2.7 ข้อพงึระวงั / บทเรียนทีผ่่านมา 

1. ผลการก่อสร้างท่ีมีประสิทธิภาพ ปัจจยัหน่ึงมาจากวสัดุท่ีมีคุณภาพ 

2. นอกจากการสุ่มเก็บตวัอยา่งวสัดุแลว้ ยงัตอ้งมีการสอบเทียบเคร่ืองมือ (Calibrate) เพื่อให้

คุณภาพเคร่ืองมือการทดสอบอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานอยูต่ลอด 

3. งานทดสอบดา้นวศิวกรรมเป็นความรู้เฉพาะดา้น งานปฏิบติับางรายการทดสอบ จาํเป็นตอ้ง

ฝึกฝน ใหมี้ความเช่ียวชาญ หรือ ใชผู้ช้าํนาญการโดยเฉพาะ 

4. วสัดุรายการใดท่ีกลุ่มงานตรวจสอบฯไม่มีเคร่ืองมือทดสอบ ตอ้งส่งสาํนกัวจิยัและพฒันา 

 

 

 

 

 

 

 

 



















































กระบวนงานก่อสร้างโครงการชลประทาน 

คู่มือวธีิการปฏิบติังานกระบวนการพฒันาแหล่งนํ้ า 
 

3-81 

การแก้ไขแบบ / สัญญา 

1. วตัถุประสงค์ 

 มีวตัถุประสงคเ์พื่อดาํเนินการแกไ้ขสัญญา เน่ืองจากมีเหตุผลความจาํเป็นตอ้งดาํเนินการแกไ้ข

แบบ สําหรับงานจา้งก่อสร้างที่มีปัญหาอุปสรรคเกิดข้ึนทาํให้ไม่สามารถจะดาํเนินการก่อสร้างเป็นไปตาม

แบบในสัญญาเดิมได ้โดยการแกไ้ขสัญญาจะตอ้งไม่ทาํให้ทางราชการตอ้งเสียประโยชน์ หรือแกไ้ขเพื่อ

ประโยชน์ของราชการ  ทั้งน้ี เป็นไปตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ.2535 

2. ลกัษณะและขอบเขตของงาน 

 ลกัษณะและขอบเขตของงาน ประกอบดว้ย การเสนอขออนุมติัแกไ้ขแบบ พร้อมช้ีแจงเหตุผล

ความจาํเป็น และการเสนอขออนุมติัแกไ้ขสญัญา โดยเป็นไปตามกฎระเบียบต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.  หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

  หน่วยงานทีรั่บผดิชอบโดยตรง  

สาํนกังานก่อสร้าง / โครงการชลประทาน หรือหน่วยงานเจา้ของโครงการก่อสร้าง 

  หน่วยงานสนับสนุนภายในกรม ประกอบดว้ย 

- สาํนกัออกแบบวศิวกรรมและสถาปัตยกรรม 

- กองพสัดุ (พิจารณาดา้นระเบียบพสัดุ และสรุปเร่ืองเสนอกรมฯ) 

- กองแผนงาน (พิจารณาดา้นงบประมาณ) 

- กองกฎหมายและท่ีดิน (พิจารณาใหค้วามเห็นดา้นกฎหมาย) 

- บริษทัท่ีปรึกษาควบคุมงาน (ถา้มี) 

  หน่วยงานภายนอกกรม  

- สาํนกังบประมาณ  

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

- สาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

- กรณีวงเงินตามสัญญาเพิ่มข้ึนไม่เกินร้อยละ 10  ต้องทําความตกลงกับสํานัก

งบประมาณเพื่อเพิ่มวงเงินสญัญา 

หมายเหตุ 
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- กรณีวงเงินตามสัญญาเพิ่มข้ึนเกินร้อยละ 10  เม่ือสํานกังบประมาณเห็นชอบให้เพิ่ม

วงเงินสัญญาแล้ว  จะต้องดาํเนินการจดัทาํหนังสือเสนอปลดักระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์และจัดทําหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  เพื ่อพิจารณานําเสนอ

คณะรัฐมนตรี  เพื่อพิจารณาเห็นชอบใหเ้พิ่มวงเงินสญัญา 

4.  กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

- ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ.2335 และการแกไ้ขเพิ่มเติม 

- ระเบียบวา่ดว้ยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 

- มติคณะรัฐมนตรี คาํสั่งกรมชลประทาน กฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานดา้นพสัดุ 

รวมทั้งคาํสั่งกรมฯ มอบอาํนาจเก่ียวกบัการพสัดุและการบริหารสัญญา (คน้หาไดจ้าก

เวบ็ไซตก์องพสัดุ http://www.supplyrid.com) 

- มติคณะรัฐมนตรี คาํสั่งกรมชลประทาน กฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานดา้นงบประมาณ 

(คน้หาไดจ้ากเวบ็ไซตก์องแผนงานhttp://kromchol.rid.go.th/budgets/home.html หรือ จาก

เวบ็ไซตส์าํนกังบประมาณhttp://www.bb.go.th/bbhome/index.asp) 

5.  ขั้นตอนในการดําเนินการ  

  ขั้นตอนการดาํเนินการแกไ้ขสัญญา ของงานก่อสร้าง เน่ืองจากการแกไ้ขแบบ สามารถแบ่งได้

เป็น 2  กรณี ดงัน้ี 

1.   กรณกีารแก้ไขแบบรูปทาํให้มีปริมาณงานตามรายการทีก่าํหนดในสัญญาเพิม่หรือลด 

 1)  คณะกรรมการตรวจการจา้งจะตอ้งพิจารณาร่วมกับผูเ้กี่ยวขอ้ง เช่น  ผูค้วบคุมงาน

ก่อสร้าง  สํานกัออกแบบดา้นวศิวกรรมและสถาปัตยกรรม  หรือบริษทัท่ีปรึกษาออกแบบ ฯลฯ  ออกไปตรวจ

สภาพภูมิประเทศท่ีเป็นจริง  หากพิจารณาเห็นว่าปัญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนไม่สามารถจะทาํให้ดาํเนินการ

ก่อสร้างเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด  และขอ้กาํหนดในสัญญาใหร้ายงานเสนอผูว้า่จา้งทราบ 

 2)  คณะกรรมการตรวจการจ้างบันทึกความเห็นผ่านหัวหน้าโครงการหรือหัวหน้า

หน่วยงาน   เพือ่เสนอผูมี้อาํนาจอนุมติัในหลักการการแก้ไขแบบ โดยผ่านการตรวจสอบของสํานัก

ออกแบบดา้นวศิวกรรมและสถาปัตยกรรม   

 3)  เม่ือการแกไ้ขแบบรูปทาํใหป้ริมาณงานตามรายการท่ีกาํหนดในสัญญาเพิ่มหรือลด ให้ใช้

อตัราค่าจา้งหรือราคาท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาเดิม  ตามเง่ือนไขสัญญาขอ้ 16 วรรคสอง  ในส่วนของระยะเวลา

หากจาํเป็นตอ้งขยายใหพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจการจา้ง 
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 ทั้งน้ี  ในกรณีวงเงินตามสัญญาเพิ่มข้ึนหน่วยงานเจ้าของงาน  จะต้องปฏิบัติตามมติ

คณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2529  แจง้โดยหนงัสือสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ที่ นร 0203/19168  

ลงวนัท่ี 11 กนัยายน 2529 

 4)  คณะกรรมการตรวจการจา้งจดัทาํบนัทึกความเห็น  และทาํตารางเปรียบเทียบปริมาณ

งานและราคาระหวา่งสัญญาเดิม  กบัสัญญาที่ขอแกไ้ขเพือ่เสนอผูมี้อาํนาจอนุมติัแกไ้ขสัญญา  พร้อมแนบ

แบบท่ีขอแกไ้ขและยกเลิกแบบท่ีไม่ไดใ้ชก่้อสร้าง 

 5)  เมื่อผูมี้อาํนาจไดอ้นุมติัให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือขอ้ตกลงแลว้ก็จะตอ้งจดัทาํ

สัญญาแกไ้ขเพิ่มเติมกบัผูรั้บจา้ง 

2.  การแก้ไขแบบรูปทีท่าํให้รายงานการเพิม่ขึน้นอกเหนือจากรายงานทีก่าํหนดไว้ในสัญญา 

 1)  คณะกรรมการตรวจการจา้งจะตอ้งพิจารณาร่วมกบัผูเ้กี่ยวขอ้ง  เช่น  สํานกัออกแบบ

ดา้นวศิวกรรมและสถาปัตยกรรม  หรือบริษทัท่ีปรึกษาออกแบบ ฯลฯ  ออกไปตรวจสภาพภูมิประเทศท่ีเป็นจริง  

หากพิจารณาเห็นว่าปัญหาอุปสรรคทีเ่กิดข้ึนไม่สามารถจะทาํให้ดาํเนินการก่อสร้างเป็นไปตามแบบรูป

รายละเอียด  และขอ้กาํหนดในสัญญาใหร้ายงานเสนอผูว้า่จา้งทราบ 

 2)  คณะกรรมการตรวจการจ้างบันทึกความเห็นผ่านหัวหน้าโครงการหรือหัวหน้า

หน่วยงาน   เพือ่เสนอผูมี้อาํนาจอนุมติัในหลักการการแก้ไขแบบ โดยผ่านการตรวจสอบของสํานัก

ออกแบบดา้นวศิวกรรมและสถาปัตยกรรม   

 3)  โครงการหรือหน่วยงานเสนอรายช่ือคณะกรรมการกาํหนดราคากลาง  และคณะกรรมการ      

ตกลงราคา  เพื่อเสนอผูมี้อาํนาจอนุมติัการแต่งตั้งคณะกรรมการดงักล่าว 

 4)  คณะกรรมการตกลงราคา  ตกลงกบัผูรั้บจา้งเพือ่กาํหนดอตัราหรือราคา รวมทั้งการ

ขยายระยะเวลากนัใหม่เพือ่ความเหมาะสม  และจดัทาํรายงานผลการเจรจาดงักล่าว  ผ่านคณะกรรมการ

ตรวจการจา้ง  เพื่อเสนอผูมี้อาํนาจอนุมติัรับราคา  ทั้งน้ี  ในกรณีท่ีวงเงินสัญญาเพิ่มข้ึน  หน่วยงานเจา้ของงาน 

จะตอ้งถือปฏิบติัตามกฎหมายวิธีการงบประมาณ  หรือขอทาํความตกลงตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัที่ 9 

กนัยายน 2529  แจง้โดยหนงัสือสาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ี นร 0203/19168  ลงวนัท่ี 11 กนัยายน 2529 

 5)  คณะกรรมการตรวจการจา้งจดัทาํบนัทึกความเห็น  และทาํตารางเปรียบเทียบปริมาณ

และราคาระหว่างสัญญาเดิมกบัสัญญาที่ขอแกไ้ข  พร้อมแนบรายการรายละเอียดดา้นวิศวกรรมที่ขอเพิ่ม

รายการงาน และแนบแบบที่ขอแก้ไขสัญญา พร้อมยกเลิกแบบที่ไม่ได้ใช้ก่อสร้าง  ผ่านหัวหน้าโครงการ

หรือหวัหนา้หน่วยงาน  เพือ่เสนอผูมี้อาํนาจอนุมติัแกไ้ขเปล่ียนแปลงสญัญา 

 6)  ผูมี้อาํนาจอนุมติัใหแ้กไ้ขเปล่ียนแปลงสัญญา 
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 7)  เมื่อผูมี้อาํนาจไดอ้นุมติัให้แกไ้ขเปล่ียนแปลงสัญญาหรือขอ้ตกลงแลว้  ก็จะตอ้งจดัทาํ

สัญญาแกไ้ขเพิ่มเติมกบัผูรั้บจา้ง 

6.  ผลลพัธ์ทีไ่ด้จากการดําเนินการ 

 ผูมี้อาํนาจของกรมฯ และผูรั้บจา้ง ลงนามในสัญญาแกไ้ข  

7. ข้อพงึระวงั/บทเรียนทีผ่่านมา 

 การ เสนอขออนุมติัแกไ้ขแบบและแกไ้ขสัญญาที่ผา่นมา มกัจะพบขอ้ผิดพลาดซ่ึงควรจะนาํมา

พิจารณาเป็นขอ้พึงระวงั ดงัน้ี  

1. แนบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งไม่ครบถว้น 

2. คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาช้ีแจงเหตุขอแก้ไขสัญญาไม่ชัดเจน  หรือไม่ได้

พิจารณาใหค้วามเห็น 

3. รายการงานท่ีเปล่ียนแปลงเพิ่ม-ลด  ไม่ถูกตอ้ง 

4. หมายเลขแบบที่อา้งอิงขออนุมติัแกไ้ขสัญญา  ไม่ตรงกบัหมายเลขแบบที่กองออกแบบฯ  

พิจารณาเสนอผูว้า่จา้ง  อนุมติัในหลกัการและแกไ้ขแบบจริง 

5. หากตรวจสอบปริมาณงานโดยรวมแลว้  ปริมาณงานลดลงเหมือนไม่ทาํให้ทางราชการเสีย

ประโยชน์  แต่เมื่อตรวจสอบแต่ละรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงจะมีบางรายการที่ก่อให้

ราชการตอ้งเสียประโยชน์ 

6. ผูรั้บจา้งเขา้ทาํงานตามแบบท่ีแกไ้ขใหม่ก่อนแกไ้ขสัญญา 

7. ไม่ทาํตารางเปรียบเทียบหมายเลขแบบเดิมท่ียกเลิกและแบบท่ีขอแกไ้ขเพิ่มเติม 

8. ไม่แนบตารางเปรียบเทียบรายการและปริมาณงานท่ีแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม 

9. ไม่แนบรายการรายละเอียดดา้นวศิวกรรมและเง่ือนไขการจ่ายเงิน 
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การจดัทาํรายงาน 

1. วตัถุประสงค์ 

เพื่อเป็นการจดบนัทึกเหตุการณ์  ขั้นตอน  และรายละเอียดต่างๆในการดาํเนินงานก่อสร้าง  ทาํ

ให้สามารถรายงานให้แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบผลการดาํเนินงานในงานจา้งเหมาก่อสร้าง  และใชเ้ป็นหลกัฐาน

อา้งอิง  รวมถึงเพื่อเป็นการดาํเนินงานตามเง่ือนไขสัญญา  และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง  

2. ลกัษณะและขอบเขตงาน 

 เป็นการจดบนัทึกเหตุการณ์  ขั้นตอน  รายละเอียดต่างๆในการดาํเนินงานก่อสร้าง  ทั้งในช่วง

ก่อนเร่ิมงานก่อสร้าง  ระหวา่งก่อสร้าง  และหลงัการก่อสร้าง    ในแบบฟอร์มที่ไดจ้ดัเตรียมไวใ้นแต่ละวนั  

เพื่อรวบรวมจดัทาํสรุปเป็นรายงานประจาํสัปดาห์รายงานต่อคณะกรรมการตรวจการจา้ง  ตามระเบียบ

สาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุกาํหนดไว ้ รวมถึงการตรวจสอบรายงานแสดงความกา้วหนา้ที่ผูรั้บจา้ง

ส่งคณะกรรมการตรวจการจา้งตามท่ีระบุไวใ้นเง่ือนไขสัญญา  เพื่อรายงานผูว้า่จา้งทราบต่อไป 

3. หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

1. ผูว้า่จา้ง 

2. คณะกรรมการตรวจการจา้ง 

3. ผูค้วบคุมงาน 

4. เจา้หนา้ท่ีฝ่ายผูว้า่จา้ง 

5. ผูรั้บจา้ง 

6. บริษทัท่ีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง  (ถา้มี) 

4. กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

1. เง่ือนไขสัญญาจา้งก่อสร้าง 

2. ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ  พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม   

3. คาํสั่งกรมชลประทานท่ี 568/2546  ลงวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2546  เร่ืองการบริหารงานดา้น

พสัดุของกรมชลประทาน 
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5. ขั้นตอนในการดําเนินงาน 

1. จากหนา้ท่ีของผูค้วบคุมงานของผูว้า่จา้ง  ตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ  

พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  ขอ้ 73 (3) 

  “จดบันทึกสภาพการปฏิบติังานของผูรั้บจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวนั 

พร้อมทั้งผลการปฏิบติังาน หรือการหยุดงานและสาเหตุท่ีมีการหยุดงานอย่างน้อย ๒ ฉบบั 

เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจการจา้งทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไวเ้พื่อมอบให้แก่

เจ้าหน้าที่พสัดุเมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็นเอกสารสําคัญของทางราชการเพื่อ

ประกอบการตรวจสอบของผูมี้หนา้ท่ี 

  การบนัทึกการปฏิบตั ิงานของผู ร้ ับจ า้งให ้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการ

ปฏิบติังานและวสัดุที่ใช้ดว้ย ” 

  จากหนา้ท่ีของผูค้วบคุมงานตามท่ีระบุไวใ้นขา้งตน้   ผูค้วบคุมงานจึงตอ้งเป็นผูจ้ด

บนัทึกรายละเอียดต่างๆในการควบคุมงานก่อสร้างในแต่ละวนั  เพือ่รวบรวมรายงาน

คณะกรรมการตรวจการจา้งในแต่ละสัปดาห์ 

2. จากแบบฟอร์มต่างๆที่ไดก้าํหนดไวใ้นขั้นตอน “ การจัดเตรียมแบบฟอร์ม ”  สามารถ

จาํแนกการจดบนัทึกเพื่อจดัทาํรายงานตามช่วงระยะเวลาท่ีใชง้านไดเ้ป็น 

2.1  ช่วงระยะเวลาก่อนการก่อสร้าง 

เป็นการจดบนัทึกรายงานต่างๆในการตรวจสอบความเรียบร้อย  ความพร้อม  

ก่อนท่ีจะอนุมติัให้เร่ิมงานก่อสร้างในขั้นตอนต่อไปได ้  โดยแบบฟอร์มที่จะใชใ้นการจด

รายงานในช่วงระยะเวลาน้ี  อาทิเช่น แบบฟอร์มรายงานตรวจสอบก่อนบดอดัดิน (Fill 

Check Out   Sheet) แบบฟอร์มใบแจง้ตรวจสอบก่อนเทคอนกรีต (Concrete Placement 

Check Out   Sheet)  ซ่ึงในท่ีน้ีไดส้รุปการตรวจสอบต่างๆตามรายละเอียดของแบบฟอร์มท่ี

กาํหนดไว ้ เพือ่เป็นตวัอยา่งดงัต่อไปน้ี 

แบบฟอร์มรายงานตรวจสอบก่อนบดอัดดิน (Fill Check Out   Sheet)

1) 

  โดยทัว่ไปจะ

รายงานส่ิงท่ีตอ้งตรวจสอบดงัน้ี 

แนวระดับ  จะทาํการตรวจสอบว่า งานที่เสร็จวนัก่อนหรือคราวที่แล้วมีแนว-

ระดบัถูกตอ้งเพียงใด ถา้มีการฝังเคร่ืองมือและอุปกรณ์ เช่น Piezometer, Inclinometer, 

Settlement Gauge Meter ไดท้าํการฝังตามแนว-ระดบัถูกตอ้งตามแบบเพียงใด ในกรณีที่

เป็นการถมดินเป็นโซนๆ ไดว้างแนว-ปักหมุดตามแนวท่ีเป็นโซนๆ เพยีงใด 
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2) การเปิดหนา้ดิน

3) 

 (Stripping)  จะตอ้งตรวจสอบวา่ การขุดเปิดหนา้ดินฐานรากของ

เขื่อน หรือฐานรากคนัคลองเท่าทีจ่าํเป็นต่อการก่อสร้างกวา้งยาวเพียงใด จุดใดทีล่กัษณะ

ดินไม่ดี ไดขุ้ดลอกออกหมดจนถึงชั้นดินที่รับนํ้ าหนกัไดเ้พียงใด ถา้ฐานรากเขื่อนอยู่บน

ขั้นหินซ่ึงมีชั้นทรายปิดอยู่ไม่หนานกั ไดขุ้ดลอกชั้นดินหรือชั้นทรายดงักล่าวออกหมดส้ิน

เพยีงใด ถา้ดินเดิมมีสภาพสูงๆ ตํ่าๆ ไดป้รับหนา้ดินใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีจะถมตวัเข่ือนเพยีงใดดว้ย 

ผลการทดสอบดินชั้นก่อน

4) 

  จะตอ้งตรวจสอบว่า ผลการทดสอบดิน เช่น ปริมาณ

ความช้ืน (water content) ความแน่น ขนาด (gradation) ของการถมดินชั้นก่อนหนา้น้ีจาก

ห้องทดลองดิน อยู่ในเกณฑ์ยอมรับไดเ้พียงใด เพราะถา้ยอมรับไม่ได ้จะตอ้งร้ือออกแลว้

ทาํการให้ปริมาณความช้ืนและบดอดัดิน Compaction ใหม่ จนกวา่ผลการทดสอบจะผา่น

เกณฑท่ี์กาํหนดไว ้

การให้ความช้ืนท่ีบ่อยืม

5) 

  ในกรณีที่ให้ปริมาณความช้ืนแก่ดินในบ่อยืมดินเป็นผืน

ใหญ่ๆ โดยวิธีนํ้ าฉีดเป็นฝอยโดย sprinkle system จะตอ้งตรวจสอบว่าได้ให้ปริมาณ

ความช้ืนในระยะเวลาที่เหมาะสม ปริมาณความช้ืนในดินอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมที่จะ

ดาํเนินการบดอดัดินเพียงใด การใหป้ริมาณความช้ืนท่ีบ่อยืมไดใ้ห้ความช้ืนสมํ่าเสมอ และ

มีปริมาณดินเพียงพอต่อกะ หรือต่อชั้นความหนา (layer) ท่ีจะบดอดัเพยีงใด 

รอยต่อ

6) 

  จะตอ้งตรวจสอบรอยต่อระหว่างชั้น หรือรอยต่อระหว่างดินที่กาํลงับด

อดักบัตล่ิง หรืออาคาร ต่อเชื่อมสนิทดีเพียงใด ในกรณีที่มีการถมดินเป็นโซน รอยต่อ

ระหวา่งโซนเช่ือมกนัดีเพียงใด 

งานติดตั้งเคร่ืองมือและอุปกรณ์

7) 

  จะตอ้งตรวจสอบดูว่า การติดตั้งเคร่ืองมือ เช่น 

Piezometer, Inclinometer, Settlement Gauge Meter หรืออ่ืนๆ ถูกตอ้งเพียงใด หรือการฝัง

ท่อ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ถูกตอ้งตามแบบเพียงใด 

การทาํผิวให้ขรุขระ

8) 

  จะต้องตรวจสอบว่า ดินที่บดอัดไวช้ั้ นก่อนได้ทาํให้ผิว

ขรุขระเพียงใด (แลว้ใหป้ริมาณความช้ืนก่อนการเทดินชั้นต่อไป) แต่ถา้เป็นการถมชั้นแรก 

จะตอ้งตรวจสอบความขรุขระของผวิดินเดิมวา่ ไดท้าํใหผ้วิขรุขระเพียงใดเช่นกนัดว้ย 

การทาํความสะอาดขั้นสุดท้าย

 

  เมื่อได้ตรวจสอบมาตามลําดับว่าดําเนินการ

ตรวจสอบถูกตอ้งครบถว้นแลว้   จะทาํการตรวจสอบความสะอาดของบริเวณท่ีจะถมดินวา่   

สะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษไม ้ใบหญา้ รากไม ้หรือวสัดุใดๆ ปะปนอยู ่
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แบบฟอร์มใบแจ้งตรวจสอบก่อนเทคอนกรีต (Concrete Placement Check Out   Sheet)

1) 
โดยทัว่ไปจะรายงานส่ิงท่ีตอ้งตรวจสอบดงัน้ี 

แนวและระดบั

2) 

  จะทาํการตรวจสอบว่า งานทีท่าํเสร็จแล้ว มีแนว-ระดบัถูกตอ้ง

ตามแบบเพียงใด เหล็กเสริมติดตั้งไดด่ิ้ง-ระดบัหรือไม่ ไมแ้บบติดตั้งไดร้ะดบั-ด่ิงเพียงใด   

ฐานราก

3) 

  ในกรณีอาคารวางบนเสาเข็มคอนกรีต ไดท้าํการทุบหวัเสาเข็มคอนกรีต 

แลว้ไดต้ดัเหล็กของเสาเข็มให้เช่ือมกบัตวัเหล็กของฐานรากเพียงใด ไดเ้ทคอนกรีตหยาบ

หรือเตรียมดินใหฐ้านรากเรียบร้อยเพยีงใด 

ไมแ้บบและบล็อกเอาท์

4) 

  ไมแ้บบเพื่อจะหล่ออาคารเป็นไมห้รือเหล็ก ถา้เป็นไม้

จะตอ้งทนต่อแรงดนัของคอนกรีต และแรงกระตุน้ขณะใช้เคร่ืองเขย่าไม่บิดเบ้ียวขณะเท 

ถา้บุดว้ยไมอ้ดั ควรเป็นชนิดที่กนันํ้ าได ้ไม่หด ไม่ห่อตวั ตาํหนิบนไมต้อ้งซ่อมแซมก่อน 

ถา้เป็นแบบเหล็กจะตอ้งไม่มีคราบสนิมเกาะ และจะตอ้งทาดว้ยนํ้ ามนัที่ใชส้ําหรับทาแบบ 

ในกรณีที่จะมีงานโลหะฝังกบัคอนกรีต ซ่ึงอาจจะตอ้งทาํบล็อกเอาท์ (block-out) จะตอ้ง

ตรวจสอบการจดั block-out ให้ถูกตอ้งตามแบบ ผิว block-out จะตอ้งทาํให้ขรุขระและ

สะอาดดว้ย 

เหล็กเสริม

5) 

  จะทาํการตรวจสอบว่า เหล็กเสริมมีขนาด-จาํนวนตามแบบเพียงใด 

การตดัเหล็กตดัถูกตอ้งตามแบบและตามมาตรฐานรายละเอียดการเสริมเหล็กเล่มที่ 3 ของ

กรมชลประทานหรือไม่ การต่อเหล็กต่อตามแบบหรือต่อเพราะความจาํเป็น ลกัษณะการ

ผูกเหล็กผูกแบบ 2 รอบ หรือแบบตะเบ็งมาร ซ่ึงจะตอ้งแน่นจนขยบัเขยื้อนไม่ได้ เพือ่

ป้องกนัมิใหเ้หลก็เคล่ือนท่ีขณะเท-กระทุง้คอนกรีต การติดตั้งเหล็กเสริมจะตอ้งมีระยะห่าง

จากผวิคอนกรีตตามมาตรฐาน เช่น ผิวท่ีติดกบัดิน ผิวเหล็ก จะตอ้งอยูห่่างอยา่งนอ้ย 8 ซม. 

ดา้นท่ีติดกบัแบบเสา คาน พื้น จะตอ้งอยูห่่างอยา่งนอ้ย 5 ซม. เป็นตน้ 

ระบบกนันํ้ า

6) 

  มี 2 แบบ คือ Copper Waterstop & Rubber Waterstop แบบแรกตอ้ง

หนาอย่างน้อย 1.5 ซม. ชนิดหลงัเป็นยาง จะตอ้งตรวจสอบว่า มีรูปร่างและขนาดตามที่

ระบุไวใ้นแบบเพียงใด ถา้มีการต่อดา้นความยาวจะตอ้งตรวจสอบการต่อ-นํ้ายาประสาน

ใหถู้กตอ้งตามท่ีบริษทัผูผ้ลิตกาํหนด 

รอยต่อ  มี 2 ประเภท คือ Expansion Joint & Construction  Joint แบบแรกเป็น

รอยต่อท่ีผูอ้อกแบบกาํหนดข้ึนเพื่อป้องกนัการทรุดตวัไม่เท่ากนั (unequal settlement) ซ่ึง

ในกรณีอาคารชลประทาน ก็จะใส่ยางกนันํ้ าดงัไดก้ล่าวขา้งบนเพื่อป้องกนันํ้ าร่ัวซึม หรือ

อาจใส่แผน่ใยใส่รอยต่อคอนกรีต (preformed joint filler) ในขณะท่ีรอยต่อประเภทหลงั

เป็นรอยต่อทีเ่กิดจากการเทคอนกรีต แต่ละคร้ังจะตอ้งตรวจสอบงานรอยต่อให้เรียบร้อย

ถูกตอ้งตามแบบ และควรกาํหนดรายการรายละเอียดไวด้ว้ย 
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7) งานเคร่ืองมือและอุปกรณ์

8) 

  อาจมีการฝังท่อสายไฟฟ้า ท่อนํ้ า ท่อต่างๆ น๊อต เหล็กรูป 

(frame) จะตอ้งตรวจสอบวา่ไดด้าํเนินการฝังตามที่แบบกาํหนดหรือไม่ โลหะที่ฝังเหล่าน้ี

จะต้องตรวจสอบขนาด ความลึกของการฝัง การยึดไม่ให้เคลื่อนไหวขณะเท-กระทุ้ง

คอนกรีต 

การทาํความสะอาดขั้นสุดทา้ย

     เมื ่อไดต้รวจสอบรายละเอียดต่างๆตามแบบฟอร์มการรายงานว ่ามีความ

เรียบร้อย  พร้อมท่ีจะดาํเนินการต่อไป   ผูต้รวจสอบแต่ละรายการลงนามกาํกบัแลว้ จึง

เสนอผูเ้ก่ียวขอ้ง (หวัหน้าผูค้วบคุมงาน หรือ ผูค้วบคุมงานที่ไดรั้บมอบหมาย)  เพื่อขอลง

นามอนุมติัใหผู้รั้บจา้งดาํเนินงานก่อสร้างในขั้นตอนต่อไป 

  ตรวจสอบความเรียบร้อยวา่ ภายในแบบสะอาด มี

ดิน ลวดผกูเหล็กหรือเศษไมต้กหล่นอยูเ่พียงใด ไมแ้บบไดท้านํ้ ายาสําหรับทาแบบ ความ

เรียบร้อยของฐานราก 

2.2  ช่วงระยะเวลาระหว่างการก่อสร้าง 

เป็นรายงานทีก่ระทาํข้ึนเพื ่อจดบันทึกสภาวะ  เหตุการณ์   ขณะดําเนินงาน

ก่อสร้างว่าได้ มีรายละเอียดในขณะดาํเนินการอะไรบา้ง  มีความถูกตอ้งครบถ้วนตาม

ขั้นตอน  ตามรายการรายละเอียด (Specification) และหลกัวิชาช่างที่กาํหนดไวเ้พียงใด 

ยกตวัอยา่งเช่น 

การทาํงานคอนกรีตจะรายงานโดยจะบนัทึกรายการดงัน้ี 

• รถท่ีบรรทุกคอนกรีตผสมเสร็จ มีหมายเลยทะเบียนอะไร   

• รถท่ีบรรทุกคอนกรีตผสมเสร็จ  ท่ี Reject  มีหมายเลยทะเบียนอะไร เวลาเท่าใด  

• คอนกรีตท่ีกาํลงัก่อสร้าง เป็น Concrete class ใด    

• ใหร้ะบุเวลาวา่ เวลาใดท่ีผสมคอนกรีตล๊อตน้ี 

• ใหร้ะบุเวลาวา่ เวลาใดท่ีนาํคอนกรีตน้ีไปเทลงในแบบ 

• ระบุวา่ อุณหภูมิของคอนกรีตท่ีจะนาํไปเทวา่มีอุณหภูมิเท่าใด 

• ระบุวา่ ความยบุตวัก่ี ซม. หรือก่ีน้ิว 

• ระบุวา่ คอนกรีตท่ีผสม  คอนกรีตท่ีลงในแบบคอนกรีตเสียมีปริมาตรเท่าใด 

• หมายเลขแท่งตวัอยา่งคอนกรีตท่ีจดัเก็บไวใ้นแต่ละชุดแต่ละช่วง 

 

การทาํงานดินจะรายงานโดยจะบนัทึกรายการดงัน้ี 
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• เป็นงานถมดินโซนใด   หรืออาคารชนิดใด 

• ดินท่ีจะนาํมาถม   นาํมาจากแหล่งใด  เป็นดินชนิดใด  มีความช้ืนเท่าใด 

• ระบุสถานท่ีทาํงานวา่ จาก Station ใดถึง Station ใด ท่ีระดบัเท่าไหร่ 

• การบดทบัใหร้ะบุวา่ บดทบัดว้ยเคร่ืองจกัรอะไร ความหนาของการบด

ทบัแต่ละชั้น ชั้นท่ีเท่าใด จาํนวนการบดทบัก่ีเท่ียวต่อ 1 ชั้น เช่น 4, 6 หรือ 

8 เท่ียว/ชั้น 

• ประมาณปริมาตรของดินท่ีบดอดัแลว้เสร็จ  

2.3  ช่วง ระยะเวลาหลงัการก่อสร้าง 

เมื่อเสร็จงานก่อสร้างแต่ละวนั ผูค้วบคุมงานต้องจัดทาํรายงานผลงานก้าวหน้า

ประจาํวนั เพื่อบนัทึกผลการทาํงาน หรือความกา้วหนา้ประจาํวนั ระบุปัญหาอุปสรรค และ

วธีิแกไ้ข ภูมิอากาศ ฝนตกตั้งแต่ก่ีนาฬิกา   เป็นจาํนวนก่ีมิลลิเมตร (ถา้มี) ถา้ใหเ้คร่ืองจกัรกล

ตอ้งหยดุทาํงานตั้งแต่เวลาใดถึงเวลาใด แลว้เคร่ืองจกัรตอ้งหยดุคอยงานจากเวลาใดถึงเวลาใด 

ในช่วงท่ีทาํงานสามารถผลิตงานคอนกรีตไดป้ริมาณเท่าใด   หรืองานดินไดป้ริมาณเท่าใด 

เป็นตน้ รายงานประจาํวนัน้ี เรียกวา่ Inspector Daily Report ซ่ึงใน Inspector Daily Report น้ี

จะตอ้งรวมแนบรายงานเคร่ืองจกัรเคร่ืองมือท่ีนาํมาใช้รวมมาดว้ย  ท่ีแสดงถึงจาํนวน ชนิด 

เวลาของเคร่ืองจกัรกลท่ีนาํมาใชง้าน และแนบรายละเอียดรายงานท่ีไดด้าํเนินการไวใ้นขอ้ท่ี 

2.1 และ 2.2 ประกอบรวมกนัเป็นขอ้มลูรายงานในแต่ละวนั 

3. รวบรวมรายงานประจาํวนั Inspector Daily Report  ท่ีผูค้วบคุมงานไดจ้ดัทาํไวใ้นแต่ละวนั  

เพื่อจดัทาํรายงานสรุปประจาํสัปดาห์  โดยแสดงผลการดาํเนินงาน  ปริมาณงานท่ีได้

ดาํเนินงานในช่วงสัปดาห์ท่ีผา่นมา   เพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจการจา้งทราบ  และ

เก็บรวบรวมไวเ้ป็นขอ้มูลหลกัฐานในการควบคุมงานก่อสร้างต่อไป 

4. จากเง่ือนไขเฉพาะของงานก่อสร้าง  เร่ืองการส่งรายงาน 

“ ผูรั้บจา้งตอ้งส่งรายงานแสดงความกา้วหนา้ของงานให้ผูค้วบคุมงานของผูว้า่จา้ง

ทราบเป็นระยะทุกๆ  30  (สามสิบ) วนั  ตามแบบฟอร์มท่ีผูว้า่จา้งจะเป็นผูก้าํหนดให ้ หาก

ปรากฏวา่การทาํงานล่าชา้กวา่แผนท่ีได ้   เสนอไว ้ ผูรั้บจา้งตอ้งช้ีแจงถึงสาเหตุท่ีล่าชา้ทั้ง

ตอ้งพิจารณาจดัทาํแผนเร่งรัดการทาํงานใหแ้ลว้เสร็จตามแผนท่ีกาํหนดไวเ้ดิม ” 

  ในการตอ้งจดัทาํรายงานความกา้วหนา้ของงานก่อสร้างตามท่ีกาํหนดไวใ้น

เง่ือนไขเฉพาะของงานก่อสร้างตามท่ีกล่าวขา้งตน้    ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัทาํตามแบบฟอร์ม

ตามท่ีผูว้า่จา้งกาํหนดนั้น  โดยทัว่ไปจะประกอบดว้ยแบบฟอร์ม ดงัน้ี 

 

 

1) แบบรายงานผลงานความกา้วหนา้ (กบ.1) 
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2) แบบรายงานแสดงเคร่ืองจกัร – เคร่ืองมือ (กบ.5) 

3) แผนและผลการปฏิบติังานก่อสร้าง  (Bar Chart)  ท่ีแสดงแผนงานก่อสร้างท่ี

คณะกรรมการตรวจการจา้งไดเ้ห็นชอบไว ้  พร้อมแสดงผลงานท่ีทาํไดโ้ดย

รายงานผลงานในช่วงระยะเวลาทุกๆ 30 วนั  ตั้งแต่เร่ิมจนถึงปัจจุบนั 

4) แผนและผลการใชเ้คร่ืองจกัรเคร่ืองมือ  ท่ีแสดงแผนงานท่ีคณะกรรมการ

ตรวจการจา้งไดเ้ห็นชอบไว ้  พร้อมแสดงจาํนวนเคร่ืองจกัรเคร่ืองมือท่ีผู ้

รับจา้งนาํมาใชง้านในช่วงระยะเวลาทุกๆ 30 วนั  ตั้งแต่เร่ิมจนถึงปัจจุบนั 

5. เม่ือผูค้วบคุมงาน  หรือ บริษทัท่ีปรึกษาควบคุมงาน (ถา้มี) ไดรั้บรายงานความกา้วหนา้ของ

งานก่อสร้าง  ท่ีผูรั้บจา้งไดจ้ดัทาํและส่งใหต้ามท่ีระบุไวใ้น ขอ้ 4  แลว้  ใหต้รวจสอบความ

ถูกตอ้งรายละเอียดต่างๆ  และส่งใหค้ณะกรรมการตรวจการจา้งทราบและพิจารณา

ตรวจสอบความถูกตอ้งของรายละเอียดต่างๆ  กรณีท่ีผลการดาํเนินงานล่าชา้กวา่แผนงานท่ี

วางไวใ้หร้ะบุเหตุผลและความเห็นเพิ่มเติมประกอบรายงาน 

6. เม่ือคณะกรรมการตรวจการจา้งไดพ้ิจารณาตรวจสอบตรวจสอบความถูกตอ้งของ

รายละเอียดต่างๆของรายงานความกา้วหนา้ของผูรั้บจา้งเสร็จเรียบร้อยแลว้  ใหเ้สนอ

รายงานความกา้วหนา้ดงักล่าวต่อผูว้า่จา้งตามลาํดบัขั้นตอนเพื่อทราบต่อไป   

6. หลกัเกณฑ์/ความรู้ทีนํ่ามาใช้ในการดําเนินการ 

ความรู้ทางดา้นวชิาชีพวศิวกรรม  สาขา วศิวกรรมโยธา  วิศวกรรมเคร่ืองกล  วศิวกรรมไฟฟ้า 

ฯลฯ 

7. ผลลพัธ์ทีไ่ด้จากการดาํเนินการ 

1. ดาํเนินงานควบคุมงานก่อสร้างใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบ  และคาํสั่งกรมฯ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

2. ดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขสัญญาท่ีกาํหนดไว ้

3. รายงานผลการดาํเนินงานก่อสร้างใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบความคืบหนา้  ปัญหาอุปสรรค 

4. ควบคุมงานก่อสร้างใหมี้ความมัน่คงแขง็แรงตามขั้นตอนท่ีกาํหนดไวห้รือตามหลกัวชิา

ช่าง 

5. ใชเ้ป็นเอกสารหลกัฐานอา้งอิง   ในการพิจารณาของผูเ้ก่ียวขอ้งในกรณีท่ีเกิดขอ้ขดัแยง้  

หรือขอ้เรียกร้องข้ึนระหวา่งผูว้า่จา้ง  กบั  ผูรั้บจา้ง  ในระหวา่งการก่อสร้างและหลงัจาก

ก่อสร้างแลว้เสร็จ 

6. ใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการซ่อมแซม  ปรับปรุงและบาํรุงรักษา 

8.    ข้อพงึระวงั/บทเรียนทีผ่่านมา 
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1. ตอ้งตรวจสอบรายงานการปฏิบติังานของผูรั้บจา้ง  รายงานประจาํสัปดาห์  รายงาน

ประจาํเดือน กบัผลงานท่ีผูรั้บจา้งส่งมอบงาน  ตอ้งมีความสอดคลอ้งกนั 

2. ผูค้วบคุมงานจะตอ้งทาํการจดบนัทึกรายละเอียดการทาํงาน   รวบรวมเอกสารแบบฟอร์ม

ต่างๆท่ีไดด้าํเนินการในช่วงวนัใหแ้ลว้เสร็จเม่ือส้ินวนั   เพื่อป้องกนัความคลาดเคล่ือนของ

รายงานกบัการดาํเนินงานจริงในสนามของผูรั้บจา้ง   และเก็บรวบรวมใชเ้ป็นหลกัฐาน

อา้งอิงการทาํงานของผูรั้บจา้งต่อไป 

3. การรายงานผลการดาํเนินงานของผูรั้บจา้ง  ในกรณีท่ีผูรั้บจา้งมีผลการดาํเนินงานล่าชา้กวา่

แผนงานก่อสร้างท่ีเสนอไว ้  คณะกรรมการตรวจการจา้งควรพิจารณาจดัทาํหนงัสือเร่งรัด

การปฏิบติังานของผูรั้บจา้ง   และหาผลการดาํเนินงานล่าชา้กวา่แผนงานประมาณ 10 %  

คณะกรรมการควรทาํหนงัสือเร่งรัดการปฏิบติังานผูรั้บจา้งเสนอผูว้า่จา้งพิจารณาลงนาม

ในหนงัสือเร่งรัดดงักล่าว 
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การประชุมร่วมในโครงการ 

1. วตัถุประสงค์ 

เพือ่จดัให้มีการหารือร่วมกนัระหวา่งผูเ้กี่ยวขอ้งของงานจา้งเหมาก่อสร้าง  ในการติดตามการ

เร่งรัดงานก่อสร้าง  การรับทราบปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางการแก้ไข   การวางแผนในการป้องกนั

ปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน   การรับทราบขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัการดาํเนินงานฝ่ายต่างๆ  การติดต่อประสานงานและลด

ขั้นตอนในการติดต่อดว้ยเอกสาร   และแกไ้ขปัญหาขอ้ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน  ทั้งน้ีรวมถึงการประชุมร่วมกนัก่อน

เร่ิมงาน(ก่อนการสั่งผูรั้บจา้งเขา้ปฏิบติังาน)เพื่อเป็นการเตรียมการดาํเนินงานใหพ้ร้อมสาํหรับการก่อสร้าง  

2. ลกัษณะและขอบเขตงาน 

เป็นการจัดประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ายผู ้ว่าจ้างและฝ่ายผู ้รับจ้าง  โดยฝ่ายผู ้ว่าจ้างควร

ประกอบดว้ยผูอ้าํนวยการสํานกังานก่อสร้าง/ผูอ้าํนวยการโครงการก่อสร้าง  คณะกรรมการตรวจการจา้ง  

ผูค้วบคุมงาน  และเจา้หน้าที่ของผูว้่าจา้ง  ในกรณีที่เป็นการควบคุมงานโดยบริษทัที่ปรึกษานั้น  อาจเพิ่ม

การประชุมข้ึนอีกเพือ่เป็นการประชุมร่วมกนัทั้ง 3 ฝ่าย  ปกติจะจดัให้มีการประชุมร่วมกนัเป็นประจาํทุกๆ

สัปดาห์หรือตามความเหมาะสม 

3. หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

1. ผูอ้าํนวยการสาํนกังานก่อสร้าง/ผูอ้าํนวยการโครงการก่อสร้าง    

2. คณะกรรมการตรวจการจา้ง 

3. ผูค้วบคุมงาน 

4. เจา้หนา้ท่ีฝ่ายผูว้า่จา้ง 

5. ผูรั้บจา้ง 

6. บริษทัท่ีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง  (ถา้มี) 

4. กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

เง่ือนไขสัญญาจา้งก่อสร้าง 
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5. ขั้นตอนในการดําเนินงาน 

1. สํานักงานก่อสร้าง/โครงการก่อสร้างที่รับผิดชอบงานก่อสร้าง  หรือ บริษทั ท่ีปรึกษา

ควบคุมงาน (ถา้มี)  ทาํหนงัสือเชิญผูเ้กี่ยวขอ้งเขา้ร่วมประชุมหารือ   โดยกาํหนดระเบียบ

วาระการประชุม  โดยทัว่ไปประกอบดว้ย 

วาระที ่1 เร่ืองท่ีประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 

วาระที ่2

 

 รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้ 

วาระที ่3

  3.1 .................................................................. 

 ติดตามประเด็นท่ีคา้งคาจากการประชุมคร้ังก่อน 

  3.2 .................................................................. 

  3.3 .................................................................. 

 วาระที ่4

 

 รายงานความกา้วหนา้ของงานก่อสร้าง (โดยผูรั้บจา้ง) 

วาระที ่5

 

 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไ้ข 

วาระที ่

2.   สาํนกังานก่อสร้าง/โครงการก่อสร้าง  บริษทัท่ีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง (ถา้มี)  และผูรั้บจา้ง  

ร่วมกนัจดัทาํรายงานการประชุมและแจง้เวยีนผูเ้ก่ียวขอ้งเพือ่ทราบ 

6 เร่ืองอ่ืนๆ 

3.   ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายดาํเนินการตามขอ้สรุป  แนวทาง  ท่ีไดจ้ากการประชุมร่วมกนั 

6. หลกัเกณฑ์/ความรู้ทีนํ่ามาใช้ในการดําเนินการ 

1. การบริหารความเส่ียง ( Risk Management) 

2. การบริหารความขดัแยง้ (Conflict Management) 

7. ผลลพัธ์ทีไ่ด้จากการดาํเนินการ 

1. สามารถติดตามเร่งรัดงานก่อสร้างใหเ้ป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว ้

2. สามารถแกไ้ขปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินงาน 

3. สามารถรับทราบปัญหาและการแกไ้ขปัญหาอุปสรรคท่ียงัคา้งคาอยู ่

4. สามารถหามาตรการป้องกนัปัญหาอุปสรรคท่ีจะเกิดข้ึน 

5. สามารถช้ีแจงแจง้เตือนขอ้ควรระวงัและขอ้เสนอแนะในการทาํงาน 

6. สามารถดาํเนินงานในเร่ืองต่างๆสามารถดาํเนินการให้แลว้เสร็จไดเ้ร็วกวา่การดาํเนินงาน

โดยวธีิการตอบโตก้นัทางหนงัสือ 

 



กระบวนงานก่อสร้างโครงการชลประทาน 

คู่มือวธีิการปฏิบติังานกระบวนการพฒันาแหล่งนํ้ า 3-95 

8.    ข้อพงึระวงั/บทเรียนทีผ่่านมา 

1. กรณีที่ระเบียบวาระการประชุมมีเร่ืองที่ฝ่ายผูว้า่จา้งพิจารณาแลว้จาํเป็นตอ้งใช้ผูเ้ช่ียวชาญ

ในเร่ืองนั้นๆแลว้   สํานกังานก่อสร้าง/โครงการก่อสร้าง  ควรเชิญเจา้หนา้ที่ฝ่ายผูว้า่จา้งที่

เชี่ยวชาญในเร่ืองนั้นๆเข้าร่วมประชุมด้วย  เช่น  ผูเ้ชี่ยวชาญด้านออกแบบจากสํานัก

ออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม    ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการปรับปรุงฐานรากจากสํานัก

สาํรวจวศิวกรรมและธรณีวทิยา เป็นตน้ 

2. รายงานการประชุมที่ได้จัดทาํไว ้ ถือเป็นหลักฐานที่ใช้ในการดาํเนินงาน  ดังนั้นควร

ตรวจสอบรายงานการประชุมให้ดีเป็นภาษาที่เกิดความชดัเจน  โดยผูล้งนามในการจดและ

ตรวจรายงานการประชุม  ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายควรร่วมลงนามในรายงานการประชุม และควร

ทาํเป็นหนงัสือแจง้เวยีนผูเ้ก่ียวขอ้งอยา่งเป็นทางการ 

 

 



กระบวนงานก่อสร้างโครงการชลประทาน 

คู่มือวธีิการปฏิบติังานกระบวนการพฒันาแหล่งนํ้ า 3-96 

การส่งมอบงาน   การตรวจรับงานและการรายงานตรวจการจ้าง 

1. วตัถุประสงค์ 

เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของงานก่อสร้างท่ีผูรั้บจา้งส่งมอบงานเพือ่ขอเบิกจ่ายเงิน 

2. ลกัษณะและขอบเขตงาน 

เป็นการตรวจสอบรายละเอียด  ปริมาณงาน   ราคางานที่ผูรั้บจา้งส่งมอบงานวา่มีความถูกตอ้ง

เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอ้กาํหนดในสัญญา   รวมถึงการรายงานผลการตรวจการจา้งให้

ผูว้่าจา้งทราบ   โดยใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบ  มติคณะรัฐมนตรีท่ีกาํหนดไว ้

3. หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

1. ผูว้า่จา้ง 

2. คณะกรรมการตรวจการจา้ง 

3. ผูค้วบคุมงาน 

4. เจา้หนา้ท่ีฝ่ายผูว้า่จา้ง 

5. ผูรั้บจา้ง 

6. บริษทัท่ีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง  (ถา้มี) 

4. กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

1. เง่ือนไขสัญญาจา้งก่อสร้าง 

2. ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ  พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม   

3. หนงัสือสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205 / ว 186 ลงวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2541 

(มติ ครม.) 

4. หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 1305 / ว 5855  ลงวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2544 

(หลกัเกณฑใ์นทางปฏิบติั) 

5. หนงัสือสํานกันายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ.)  1305/ว 11948 ลงวนัท่ี 13 ธันวาคม 2543 

(แนวทางปฏิบติั) 

6. คาํสั่งกรมชลประทานท่ี 568/2546  ลงวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2546  เร่ืองการบริหารงานดา้น

พสัดุของกรมชลประทาน 

 



กระบวนงานก่อสร้างโครงการชลประทาน 

คู่มือวธีิการปฏิบติังานกระบวนการพฒันาแหล่งนํ้ า 3-97 

5. ขั้นตอนในการดําเนินงาน 

1. เง่ือนไขเฉพาะของงานก่อสร้าง  เร่ือง การส่งมอบงานเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจา้ง  สรุปไดว้า่ 

1) เม่ือผูรั้บจา้งประสงคจ์ะส่งมอบงานช่วงหน่ึงช่วงใด ผูรั้บจา้งตอ้งจดัทาํใบส่งมอบงาน

ที่แล้วเสร็จ   พร้อมทั้งรายละเอียดและราคาของงานที่จะส่งมอบตามแบบฟอร์มที่ผู ้

วา่จา้งจะเป็นผูก้าํหนดให้เสนอต่อผูว้่าจา้ง (โดยจดัส่งไดที้่ผูรั้บผิดชอบตามที่ไดมี้การ

มอบหมายไวใ้นการจดัองค์กรการบริหารโครงการ : งานสารบรรณ  เจา้หน้าที่พสัดุ  

หรือผูค้วบคุมงาน)   

2) การส่งมอบงานเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจา้ง แต่ละงวดตอ้งมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั 

ยกเวน้งวดสุดทา้ย ผูรั้บจา้งสามารถส่งมอบงานไดท้นัทีเม่ืองานแลว้เสร็จ 

3) การส่งมอบงานแต่ละงวดเมื่อรวมผลงานตั้ งแต่เร่ิมสัญญาจนถึงส้ินงวด จะต้องมี

ปริมาณไม่มากไปกว่าผลงานตั้งแต่เร่ิมสัญญาจนถึงรายงานคร้ังล่าสุดตามรายงาน

แสดงความกา้วหนา้ของงาน  

4) การส่งมอบงานงวดสุดทา้ย ผูรั้บจา้งจะต้องทาํรายงานใบส่งมอบงานทั้งสัญญาแนบ

เพิ่มเติมมาดว้ย  (ซ่ึงรวมผลงานทั้งหมดท่ีไดส่้งมอบและรับเงินไปแลว้) 

2. เมื่อผูรั้บจา้งไดมี้หนงัสือแจง้ส่งมอบงาน  ซ่ึงประกอบดว้ยใบส่งมอบงานและใบแจง้หน้ี

แลว้  เม่ือเจา้หนา้ท่ีพสัดุไดรั้บมอบเอกสารแลว้  ให้ตรวจสอบและลงทะเบียนคุมเอกสาร  แลว้ส่งมอบให้ผู ้

ควบคุมงานตรวจสอบทนัที 

3. ผูค้วบคุมงานตรวจสอบรายละเอียดที่ผูรั้บจา้งส่งมอบงานว่ามีความถูกตอ้งตามรายการ

รายละเอียด  แบบก่อสร้าง   และมีปริมาณงานตามที่กาํหนดไวใ้นใบส่งมอบหรือไม่  แลว้แจง้ผลการ

ตรวจสอบใหค้ณะกรรมการตรวจการจา้งทราบและตรวจสอบต่อไป   

4. เม่ือผูค้วบคุมงานไดต้รวจสอบรายละเอียดตามขอ้ 3 และแจง้คณะกรรมการตรวจการจา้งแลว้  

ให้เจา้หน้าที่พสัดุแจง้ประธานคณะกรรมการตรวจการจา้งเพือ่กาํหนดนดัวนัในการตรวจรับงานและแจง้

คณะกรรมการตรวจการจา้งทราบ  (ตามตวัอยา่งแบบฟอร์ม พด.37 ในคาํสั่งกรมฯ ท่ี 568) 

5. เมื่อคณะกรรมการตรวจการจา้งไดต้รวจสอบใบส่งมอบงานกบัผลงานในสนามที่ส่งมอบ

เสร็จเรียบร้อยแลว้   ให้ออกใบรับรองผลการปฏิบติังาน (รายงวด ตามแบบฟอร์ม พด. 41 หรือ งวดสุดทา้ย 

ตามแบบฟอร์ม พด. 42 ) ให้กับผู ้รับจ้างตามปริมาณงานที่ตรวจรับได้  พร้อมลงนามในตรายาง

คณะกรรมการตรวจการจา้ง  ซ่ึงประทบัไวด้า้นหลงัของเอกสารการส่งมอบงาน 

กรณีท่ีเห็นว่าผลงานท่ีส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ

ละเอียดและข้อกาํหนดในสัญญา  ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุเพ่ือทราบหรือ

ส่ังการและแต่กรณี (ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดุ ข้อ 72 (4) วรรคสอง) 



กระบวนงานก่อสร้างโครงการชลประทาน 

คู่มือวธีิการปฏิบติังานกระบวนการพฒันาแหล่งนํ้ า 3-98 

กรณีท่ีกรรมการตรวจการจ้างบางคนไม่ยอบรับงาน  โดยทําความเห็นแย้งไว้ให้เสนอ

หัวหน้าส่วนราชการเพ่ือพิจารณาส่ังการ   ถ้าหัวหน้าส่วนราชการส่ังการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้  จึงจะ

ดาํเนินการต่อไป (ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดุ ข้อ 72 (5) ) 

ทัง้นี้ ระยะเวลาในการดาํเนินงานในส่วนของผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง

เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 27 ตุลาคม 2541  แจ้งตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี 

นร 0205 / ว 186 ลงวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2541   และตามหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี นร 1305 / ว 5855  

ลงวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2544) 

6. เงื่อนไขเฉพาะของงานก่อสร้าง  เร่ือง การตรวจสอบผลงานและการตรวจรับงาน  

สรุปได้ว่า 

1) การส่งมอบทั้งหมด หรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการรายละเอียดและ

ขอ้กาํหนดในสัญญา คณะกรรมการตรวจการจา้งมีสิทธิไม่ตรวจรับงาน และสั่งการให้

ผูรั้บจา้งทาํการซ่อมแซมแกไ้ขเพิ่มเติมให้ถูกตอ้ง ในระหวา่งที่ยงัมีการซ่อมแซมแกไ้ข

เพิ่มเติมตามท่ีกล่าวขา้งตน้ ใหถื้อวา่ยงัไม่มีการส่งมอบงาน 

2) หลงัจากที่ไดท้าํการซ่อมแซมแกไ้ขเพิ่มเติมเป็นที่เรียบร้อยแลว้ ผูรั้บจา้งตอ้งแจง้ให้ผู ้

ควบคุมงานของผูว้า่จา้งหรือคณะกรรมการตรวจการจา้งทราบ เพือ่ทาํการตรวจผลงาน

ใหม่   ถา้ผลการตรวจสอบปรากฏวา่ ผูรั้บจา้งไดท้าํการซ่อมแซมแกไ้ขเพิ่มเติมถูกตอ้ง

แลว้ จะดาํเนินการตามขั้นตอนต่อไป และใหถื้อวนัท่ีไดรั้บแจง้ดงักล่าวเป็นวนัส่งมอบงาน 

7. เมื่อดาํเนินการตามขั้นตอนที่กาํหนดใน ขอ้ 5 หรือ ขอ้ 6 แล้วให้จดัส่งเอกสารให ้

ผูอ้าํนวยการสํานักงานก่อสร้าง/ผูอ้าํนวยการโครงการก่อสร้าง  เพือ่ลงนามรับมอบงานที่ส่งมอบจาก

คณะกรรมการตรวจการจา้ง  และส่งมอบเอกสารทั้งหมดให้กบังานพสัดุโครงการเพื่อดาํเนินการตาม

ขั้นตอนท่ีเก่ียวขอ้งในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณต่อไป 

8. คณะกรรมการตรวจการจา้ง  รายงานผลการตรวจการจา้งให้ผูมี้อาํนาจสั่งซ้ือสั่งจา้งทราบ

โดยด่วน ตามคาํสั่งกรมชลประทานที่ 568/2546  ลงวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2546 (ตามแบบฟอร์ม พด. 39) 

(ระยะเวลาในการรายงานเป็นไปตามตามนยัหนงัสือสํานกันายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ.)  1305/ว 11948 ลง

วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2543) 

9. เมื ่อคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ส่งมอบงานก่อสร้างทั้ งสัญญาให้  ผูอ้ ํานวยการ

สํานักงานก่อสร้าง/ผูอ้าํนวยการโครงการก่อสร้างแลว้  ถือว่าส้ินสุดการปฏิบติัหน้าที่ของคณะกรรมการ

ตรวจการจา้ง 
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 การตรวจสอบความชาํรุดบกพร่องก่อนการคืนหลกัประกนัสัญญาให้กบัผูรั้บจา้ง  ให้เป็น

หน้าท่ีของผู ้อ ํานวยการสํานักงานก่อสร้าง/ผู ้ อํานวยการโครงการก่อสร้าง  มีหน้าทีรั่บผิดชอบดูแล

บาํรุงรักษาและตรวจสอบความชาํรุดบกพร่องของงานจา้งก่อสร้าง  หากเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบความชาํรุดบกพร่องของงานจา้งก่อสร้างนั้น  ก็กระทาํได ้(ตามคาํสั่งกรมฯ ท่ี 568/2546) 

6. หลกัเกณฑ์/ความรู้ทีนํ่ามาใช้ในการดําเนินการ 

1. ความรู้ทางดา้นวชิาชีพวศิวกรรม  สาขา วศิวกรรมโยธา  วศิวกรรมเคร่ืองกล  

2. ความรู้ทางดา้นการสาํรวจ 

7. ผลลพัธ์ทีไ่ด้จากการดาํเนินการ 

1. การส่งมอบงาน  การตรวจรับงานและการรายงานตรวจการจา้ง   เป็นไปตามกฎระเบียบ  

มติคณะรัฐมนตรีท่ีกาํหนดไว ้

2. การตรวจรับงานเป็นไปตามขอ้กาํหนดตามสัญญา 

8. ข้อพงึระวงั/บทเรียนทีผ่่านมา 

ในการเบิกส่งมอบงานเพือ่เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง(รายงวด)  คณะกรรมการตรวจการจ้างต้อง

ระมดัระวงัในเร่ืองการเบิกจ่ายเงินสาํหรับค่างานของรายการในส่วนท่ีเพิ่มข้ึน หรือ ลดลง จากปริมาณงานท่ี

กาํหนดไวใ้นใบแจง้ปริมาณงานและราคา   โดยตอ้งพิจารณาให้เป็นไปตามเง่ือนไขสัญญา ขอ้ 4 ค่าจา้งและ

การจ่ายเงิน   ทั้งในส่วนของอตัราราคางานที่จะจ่ายให้ซ่ึงข้ึนอยูก่บัปริมาณงานที่ทาํไดจ้ริงเทียบกบัปริมาณ

งานทีร่ะบุไวใ้นใบแจง้ปริมาณงานและราคา    และการเบิกจ่ายเงินค่าจา้งให้กบังานในส่วนที่เพิ่มข้ึน/ลดลง 

ดงักล่าว 
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การก่อสร้างงานดาํเนินการเอง 

1.   การวางแผนปฏบัิติการ 

  แผนปฏิบติัการ (Operation Plan)  เป็นขั้นตอนการวางแผนงานโครงการที่ไดรั้บการพิจารณา

อนุมติัแลว้ไปทาํรายละเอียดเพือ่ให้เกิดความชดัเจน  โดยมุ่งเนน้ความสําคญัที่วตัถุประสงค์และเป้าหมาย  

กิจกรรมหรือกระบวนการดาํเนินงาน  ความตอ้งการใชท้รัพยากร (4 M’s) ระยะเวลาในการดาํเนินกิจกรรม

แต่ละกิจกรรม  และการควบคุมติดตามผลของการดาํเนินการ  ประกอบดว้ยขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

  1.1 การวางแผนการผนันํา้  

  1.1.1 วตัถุประสงค์   

-  เพือ่วางแผนในการระบายนํ้ าออกจากบริเวณก่อสร้างโดยไม่ให้เป็นอุปสรรค

ต่อการก่อสร้าง ตลอดจน การระวงัรักษาลาํนํ้ าเดิมให้มีอตัราการไหลของนํ้ าผ่านไปยงับริเวณทา้ยนํ้ าใน

อตัราท่ีเหมาะสมกบัสภาพฤดูกาลปกติ โดยไม่ทาํความเดือดร้อนใหก้บัผูใ้ชน้ํ้ าในส่วนทา้ยของลาํนํ้าเดิม 

-  เพื่อกาํหนดทิศทางในการวางแผนปฏิบติังานก่อสร้าง 

  1.1.2 ลกัษณะและขอบเขตงาน   

 เป็นการดาํเนินงานเพื่อป้องกนังานก่อสร้างไม่ใหเ้กิดความเสียหาย  ทั้งดา้นเหนือ

นํ้าและทา้ยนํ้า  โดยยงัสามารถรักษาปริมาณและอตัราการไหลของนํ้าในลาํนํ้าไดเ้ป็นปกติ 

  1.1.3 หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง   

 ส่วนช่างกลโครงการก่อสร้าง 

  1.1.4 กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง   

-   กฎระเบียบ/กฎหมาย  ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตวป่์าและพนัธ์ุพืช 

-   กฎระเบียบ/กฎหมาย  ของกรมป่าไม ้

-   กฎระเบียบ/กฎหมาย  ของกรมการขนส่งทางนํ้าและพาณิชยนาว ี

-   กฎระเบียบ/กฎหมาย  ขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

  1.1.5 ข้ันตอนในการดาํเนินการ   

-   ตรวจสอบสภาพพื้นท่ีกบัแบบก่อสร้าง 

-   ตรวจสอบขอ้มูลปริมาณนํ้าฝน  ปริมาณนํ้าท่า 
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-   นาํขอ้มูลท่ีไดม้าคาํนวณหาขนาดของ Coffer Dam  และร่องผนันํ้า 

-   ก่อสร้าง Coffer Dam  และร่องผนันํ้าใหส้อดคลอ้งกบัแผนดาํเนินงานก่อสร้าง

โครงสร้างหลกั 

  1.1.6 หลกัเกณฑ์/ความรู้ทีนํ่ามาใช้ในการดําเนินการ   

-   ความรู้ทางดา้นงานวศิวกรรมโยธาและชลประทาน 

-   ความรู้ทางดา้นอุทกวทิยา 

  1.1.7 แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง   

  -    

  1.1.8 ผลลพัธ์ทีไ่ด้จากการดําเนินการ   

-   ป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหายแก่โครงสร้างหลกั 

-   รักษาสภาพลาํนํ้าเดิมโดยไม่ใหเ้กิดความเดือดร้อนแก่ผูใ้ชน้ํ้ าดา้นทา้ยนํ้า 

-   งานก่อสร้างโครงสร้างหลกัแล้วเสร็จตามกาํหนดระยะเวลาและประหยดั

งบประมาณ 

  1.1.9  ข้อพงึระวงั/บทเรียนทีผ่่านมา   

-   ตอ้งสาํรวจสภาพลาํนํ้าทั้งดา้นเหนือนํ้าและทา้ยนํ้าก่อนเร่ิมปฏิบติังาน 

-   สอบถามความเป็นมาของลาํนํ้ าจากราษฎรที่อยู่ภายในบริเวณลาํนํ้ าตลอดทั้ง

ดา้นเหนือนํ้าและทา้ยนํ้า 

   1.2  การวางแผนปฏิบัติงานก่อสร้าง  

  1.2.1 วตัถุประสงค์   

เพื่อคน้หาทางเลือกวธีิปฏิบติังานท่ีเหมาะสม ใหบ้รรลุเป้าหมาย  ทนัเวลา  ประหยดั  

มีคุณภาพ  โดยใชท้รัพยากรงานก่อสร้าง เงิน คน ของ เคร่ืองจกัร  อยา่งเหมาะสม มีประสิทธิภาพสูงสุด 

  1.2.2 ลกัษณะและขอบเขตงาน   

เป็นการดาํเนินการเพื่อวางแผนนาํคน วตัถุ เคร่ืองจกัร-เคร่ืองมือ  มาบูรณาการกนั  

ใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องโครงการตามกรอบเวลาท่ีกาํหนดอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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  1.2.3 หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง   

-    

  1.2.4 กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง   

-    

  1.2.5 ข้ันตอนในการดาํเนินการ   

-   ตรวจสอบแบบกบัสภาพภูมิประเทศท่ีจะดาํเนินการโครงการ 

-   กาํหนดวนัเร่ิม-เสร็จของงาน 

-   กาํหนดกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีตอ้งทาํก่อน-หลงั 

-   กาํหนดงาน เวลา เคร่ืองจกัร-เคร่ืองมือ ใหส้อดคลอ้งกบังบประมาณโครงการ 

-   พิจารณาปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดข้ึน  เพือ่กาํหนดขั้นตอนในการแกไ้ขไว้

ล่วงหนา้และอยูใ่นกรอบเวลาท่ีกาํหนด 

-   ตรวจสอบงาน  เวลา  ในแผนงานโครงการให้ถูกตอ้งเป็นไปตามกรอบเวลา

และงบประมาณ  ก่อนนาํเสนออนุมติัใชแ้ผนงานต่อไป 

   1.2.6 หลกัเกณฑ์/ความรู้ทีนํ่ามาใช้ในการดําเนินการ   

-   การวางแผนงาน 

-   การใชจ่้ายงบประมาณ 

-   ปฐพีและธรณีวทิยา 

-   งานคอนกรีต 

-   การใชเ้คร่ืองจกัร-เคร่ืองมือทางดา้นโยธา 

-   อุทกวทิยา 

  1.2.7 แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง   

-    

  1.2.8 ผลลพัธ์ทีไ่ด้จากการดําเนินการ   

-   ทราบถึงขั้นตอนการดาํเนินงานแต่ละกิจกรรม  ปัญหาอุปสรรคที่อาจจะ

เกิดข้ึนและการแกไ้ข 

-   ทราบถึงขั้น 0ตอนการปฏิบติังานหรือบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการโดยใช้

ทรัพยากรต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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  1.2.9 ข้อพงึระวงั/บทเรียนทีผ่่านมา   

-   ต้องศึกษาแผนงาน/ผลงาน  ของโครงการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน  ว่ามี

ผลลพัธ์เป็นอยา่งไร  เพื่อนาํมาปรับปรุงแกไ้ขในส่วนท่ีผดิพลาดและนาํส่วนท่ีมีประโยชน์มาประยกุตใ์ช ้

-   ไม่ควรกาํหนดระยะเวลาในแต่ละกิจกรรมโดยใช้ความรู้สึก  แต่ตอ้งกาํหนด

จากปริมาณงานกบัความสามารถของคนและเคร่ืองจกัร-เคร่ืองมือ 

-   ตอ้งเผือ่เหลือ เผือ่ขาดให้กบัระยะเวลา และงบประมาณไวบ้า้งเพื่อป้องกนั

ความผดิพลาด  แต่ตอ้งคาํนึงถึงขอ้จาํกดัทางดา้นเวลาและงบประมาณดว้ย 

  1.3   การวางแผนงบประมาณก่อสร้าง  

  1.3.1 วตัถุประสงค์   

เพือ่กาํหนดวงเงินงบประมาณไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมกบังานโครงการและเกิด

ประโยชน์สูงสุด 

  1.3.2 ลกัษณะและขอบเขตงาน   

เป็นการวางแผนการใชจ่้ายงบประมาณใหต้รงกบักิจกรรมต่าง ๆ ของงานโครงการ 

  1.3.3 หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง   

สาํนกังบประมาณ 

  1.3.4 กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง   

กฎระเบียบสาํนกังบประมาณ 

  1.3.5 ข้ันตอนในการดาํเนินการ   

- แจกแจงเงินงบประมาณตามกรอบวงเงินท่ีไดรั้บมาคาํนวณเป็นค่างานของแต่ละ

กิจกรรม 

- นําเงินงบประมาณของแต่ละกิจกรรมมารวมเป็นยอดเงินรวมทั้ งหมดของ

โครงการ แลว้นาํมาคาํนวณหาเปอร์เซ็นตแ์ผนงานของแต่ละเดือนจนแลว้เสร็จทุกเดือนตามกรอบระยะเวลา

ท่ีกาํหนด 

-   เมื่อไดแ้ผนงบประมาณของแต่ละเดือนแลว้ นาํมารวมเป็นแต่ละไตรมาสว่า

เป็นเท่าไหร่ เพื่อขอจดัสรรเงินงบประมาณมาใชด้าํเนินการโครงการจนแลว้เสร็จโครงการ 
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  1.3.6 หลกัเกณฑ์/ความรู้ทีนํ่ามาใช้ในการดําเนินการ   

ความรู้เร่ืองเก่ียวกบัการใชจ่้ายงบประมาณจากสาํนกังบประมาณ 

  1.3.7 แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง   

-    

 1.3.8 ผลลพัธ์ทีไ่ด้จากการดําเนินการ   

สามารถใช้จ่ายเงินงบประมาณไดเ้หมาะสมและประหยดั  และยงัสามารถรู้ทิศ

ทางการดาํเนินงานโครงการล่วงหน้าไดใ้นกรณีที่อาจจะเกิดปัญหาเกี่ยวกบังบประมาณที่จะไดรั้บ  ซ่ึงจะ

แกปั้ญหานั้น ๆ ไดโ้ดยไม่เกิดความเสียหายต่องานโครงการ 

  1.3.9 ข้อพงึระวงั/บทเรียนทีผ่่านมา   

-    

  1.4   การวางแผนอตัรากาํลงั  

  1.4.1 วตัถุประสงค์   

เพื่อจดัคนใหเ้หมาะสมกบังาน 

  1.4.2 ลกัษณะและขอบเขตงาน   

เป็นการวางแผนเพื่อใช้อตัรากาํลังที่มีอยู่มาปฏิบติังานโครงการโดยคาํนึงถึง

ลกัษณะและปริมาณงานเป็นสาํคญั 

  1.4.3 หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง   

-   สาํนกัเคร่ืองจกัรกล 

-   สาํนกัสาํรวจออกแบบและธรณีวทิยา 

-   สาํนกัวจิยัและพฒันา 

 1.4.4 กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง   

พรบ. วชิาชีพวศิวกรรม 
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 1.4.5 ข้ันตอนในการดาํเนินการ   

-   ใชแ้ผนปฏิบติังานก่อสร้างเป็นหลกัในการกาํหนดอตัรากาํลงัเพือ่ปฏิบติังาน

แต่ละกิจกรรม 

-   กาํหนดอตัรากาํลงัท่ีมีความรู้และประสบการณ์ใหต้รงกบักิจกรรมต่าง ๆ 

-   การจะกาํหนดอตัรากาํลงัเพื่อปฏิบติังานตอ้งคาํนึงถึงงบประมาณท่ีมีอยูด่ว้ย 

-   เมื ่อกําหนดอัตรากําลังตามกิจกรรมต่าง ๆ จนครบแล้ว  ต้องกําหนด

อตัรากาํลงัทดแทนไวด้ว้ย เพื่อใหเ้กิดความต่อเน่ืองของงานโครงการ 

  1.4.6 หลกัเกณฑ์/ความรู้ทีนํ่ามาใช้ในการดําเนินการ   

ความรู้ในดา้นการบริหารจดัการ 

 1.4.7 แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง   

-    

  1.4.8 ผลลพัธ์ทีไ่ด้จากการดําเนินการ   

สามารถจดัการอตัรากาํลงัให้เหมาะสมกบังานและลดการสูญเสียงบประมาณที่

ไม่จาํเป็นไดม้าก 

  1.4.9 ข้อพงึระวงั/บทเรียนทีผ่่านมา   

ถา้ตอ้งใช้อตัรากาํลงัจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง  ตอ้งรีบดาํเนินการขอยืมตวัมา

ช่วยงานก่อนที่จะดาํเนินการก่อสร้าง มิฉะนั้นการวางแผนอตัรากาํลงัจะผิดพลาด ส่งผลให้การดาํเนินการ

ก่อสร้างจะไม่ต่อเน่ือง 

  1.5   การวางแผนจัดหาวสัดุ 

 1.5.1 วตัถุประสงค์   

เพื่อมีวสัดุทาํงานไดส้อดคลอ้งกบัแผนงานก่อสร้าง 

 1.5.2 ลกัษณะและขอบเขตงาน   

เป็นการจดัเตรียมวสัดุใหพ้อเพยีงและประหยดั ไดคุ้ณภาพตรงตามขอ้กาํหนดเฉพาะ 
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 1.5.3 หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง   

-   สาํนกัเคร่ืองจกัรกล 

-   สาํนกัวจิยัและพฒันา 

 1.5.4 กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง   

-   ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ.2535  และแกไ้ขเพิ่มเติม 

-   กฎระเบียบ (ท่ีเก่ียวขอ้ง)  ของกองพสัดุ กรมชลประทาน 

 1.5.5 ข้ันตอนในการดาํเนินการ   

-   คาํนวณปริมาณงานของวสัดุหลกั  เสนอส่วนวิศวกรรมเพื่อดาํเนินการจดัทาํ

แผนจดัซ้ือ-จดัจา้ง  ขออนุมติัใช ้

-   วางใบเบิกวสัดุหลกัตามปริมาณงานท่ีคาํนวณไวใ้นแผนจดัซ้ือ-จดัจา้ง  เพื่อนาํมาใช้

ในการปฏิบติังาน 

-   เมื ่อดําเนินการจัดซ้ือ-จัดหา  เรียบร้อยแล้ว  ต้องกําหนดข้ึนตอนวิธีการ

ตรวจสอบ และใชว้ตัถุให้สอดคลอ้งกบัเคร่ืองจกัร-เคร่ืองมือ  ที่มีอยู ่ โดยตอ้งคาํนึงถึงสภาพ  ภูมิอากาศใน

เวลานั้น ๆ ดว้ย 

  1.5.6 หลกัเกณฑ์/ความรู้ทีนํ่ามาใช้ในการดําเนินการ   

ขั้นตอนการจดัซ้ือ-จดัจา้ง  ตามระเบียบพสัดุ 

 1.5.7 แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง   

-    

 1.5.8 ผลลพัธ์ทีไ่ด้จากการดําเนินการ   

สามารถจดัหาวสัดุไดอ้ยา่งมีคุณภาพ ประหยดั พอเพียงกบัความตอ้งการ 

 1.5.9 ข้อพงึระวงั/บทเรียนทีผ่่านมา   

 การจดัซ้ือ-จดัหาวสัดุ  ตอ้งดาํเนินการตามแผนจดัซ้ือ-จดัจา้งอยา่งเคร่งครัด 

 1.6  การวางแผนการใช้เคร่ืองจักรเคร่ืองมือ 

 1.6.1 วตัถุประสงค์   

เพื่อใชเ้คร่ืองจกัรเคร่ืองมือใหเ้หมาะสมกบังาน 
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 1.6.2 ลกัษณะและขอบเขตงาน   

เป็นการวางแผนเพื ่อกําหนดจาํนวน ขนาด และสมรรถนะของเคร่ืองจักร-

เคร่ืองมือใหเ้หมาะสมกบัปริมาณงาน 

 1.6.3 หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง   

สาํนกัเคร่ืองจกัรกล 

 1.6.4 กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง   

-    

 1.6.5 ข้ันตอนในการดาํเนินการ   

-   ใช้แผนงานก่อสร้างโครงการเป็นหลักในการกําหนดชนิด ขนาด และ

สมรรถนะของเคร่ืองจกัร-เคร่ืองมือ  โดยวางแผนการดาํเนินงานให้สอดคล้องกับแผนของหน่วยงาน

ผูรั้บผดิชอบเคร่ืองจกัร-เคร่ืองมือ นั้น ๆ      

-   เม่ือได้เคร่ืองจกัร-เคร่ืองมือ  ตามชนิด ขนาด และสมรรถนะตามท่ีตอ้งการแล้ว  

จึงไปกาํหนดไวใ้นแผนการใชเ้คร่ืองจกัร-เคร่ืองมือ ใหต้รงกบักิจกรรมในแผนงานก่อสร้างโครงการ 

-   กาํหนดวนัเร่ิม-เสร็จ  ของกิจกรรมนั้น ๆ  ให้สอดคลอ้งกบัแผนงบประมาณ

และแผนการใชว้ตัถุพร้อมทั้งวางแผนการเดินเคร่ืองจกัร-เคร่ืองมือ  ใหเ้หมาะสมและสะดวกคล่องตวั 

-   กาํหนดผูรั้บผดิชอบในการควบคุมการใชเ้คร่ืองจกัร-เคร่ืองมือ 

-   กําหนดตารางเวลาในการเข้าดูแลบาํรุงรักษาการซ่อมบาํรุง เคร่ืองจักร-

เคร่ืองมือ  ตลอดจนวางแผนใหมี้เคร่ืองจกัร-เคร่ืองมือสาํรองไวใ้ชท้ดแทนดว้ย 

  1.6.6 หลกัเกณฑ์/ความรู้ทีนํ่ามาใช้ในการดําเนินการ   

คู่มือการใชเ้คร่ืองจกัร-เคร่ืองมือกลหนกั 

 1.6.7 แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง   

- 

 1.6.8 ผลลพัธ์ทีไ่ด้จากการดําเนินการ   

ไดผ้ลงานท่ีมีคุณภาพตรงตามวตัถุประสงค ์

 1.6.9 ข้อพงึระวงั/บทเรียนทีผ่่านมา   

วางแผนการใช้เคร่ืองจักร-เคร่ืองมือ  ต้องคาํนึงถึงความเหมาะสมของชนิด 

ขนาด และสมรรถนะของเคร่ืองจกัร-เคร่ืองมือ  นั้น ๆ  ใหต้รงกบักิจกรรมของงาน 
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2.   การปฏบัิติงานก่อสร้าง 

 ประกอบดว้ยขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

   2.1  การสํารวจเพือ่การก่อสร้าง 

  2.1.1 วตัถุประสงค์   

  -   เพื่อตอ้งการทราบขอบเขตและระดบับริเวณท่ีจะทาํการก่อสร้างท่ีถูกตอ้ง 
  -   เพื่อนาํผลท่ีสาํรวจได ้ มาคาํนวณหาปริมาณงานเพื่อจดัซ้ือ-จดัจา้ง  ต่อไป 

  2.1.2 ลกัษณะและขอบเขตงาน   

  เป็นการคาํเนินการในขั้นตอนก่อนที่จะก่อสร้าง  เพื่อให้ไดข้อบเขตและระดบัที่
ชดัเจนถูกตอ้งตามที่กาํหนดในแบบ  และสามารถนาํผลสํารวจที่ไดเ้ป็นขอ้มูล    พื้นฐานในการก่อสร้างได้
ตรงตามวตัถุประสงค ์

 2.1.3 หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง   

  สาํนกัสาํรวจดา้นวศิวกรรมและธรณีวทิยา 

 2.1.4 กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง   

  ระเบียบกรมชลประทาน 

  2.1.5 ข้ันตอนในการดาํเนินการ   

  -   สาํรวจ  วางแนว 
  -   ตรวจสอบตาํแหน่งอาคาร 
  -   เปรียบเทียบตาํแหน่งในแบบก่อสร้างกบัสภาพภูมิประเทศจริง 
  -   เก็บรวบรวมขอ้มูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา 

  2.1.6 หลกัเกณฑ์/ความรู้ทีนํ่ามาใช้ในการดําเนินการ   

  งานสาํรวจเพื่อการก่อสร้าง 

 2.1.7 แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง   

  - 

 2.1.8 ผลลพัธ์ทีไ่ด้จากการดําเนินการ   

  -   ไดผ้ลงานถูกตอ้งเป็นไปตามแบบก่อสร้าง 
  -   สามารถนาํผลลพัธ์ที่ไดจ้ากการสํารวจไปคาํนวณหาปริมาณงานไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งและ    ตรวจสอบได ้

 2.1.9 ข้อพงึระวงั/บทเรียนทีผ่่านมา   

  ตอ้งสาํรวจตรวจสอบพื้นท่ีและเก็บรายละเอียดใหม้ากท่ีสุดในบริเวณท่ีจะก่อสร้าง 
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 2.2    การปฏิบัติงานก่อสร้างงานดิน 

 2.2.1 วตัถุประสงค์   

   เพือ่ให้ได้งานที่มีขนาดและรูปร่าง  ความแน่น คุณภาพของดินที่นํามาใช้

สามารถรับกาํลงัได ้และมัน่คงแขง็แรง เป็นไปตามท่ีกาํหนดในแบบก่อสร้างและรายละเอียดดา้นวศิวกรรม 

  2.2.2 ลกัษณะและขอบเขตงาน   

  เป็นการดาํเนินการเพื่อควบคุมคุณภาพงานดินใหม้ีความแขง็แรง  รวมทั้งจดัหาดิน  

ท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกบังานนั้น ๆ  ตลอดจนใชเ้คร่ืองจกัร-เคร่ืองมือ  มาดาํเนินงาน   อยา่งเหมาะสมดว้ย 

 2.2.3 หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง   

  -   สาํนกัเคร่ืองจกัรกล 

  -   สาํนกัวจิยัและพฒันา 

  -   สาํนกัสาํรวจดา้นวศิวกรรมและธรณีวทิยา 

 2.2.4 กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง   

  ระเบียบกรมชลประทาน 

 2.2.5 ข้ันตอนในการดาํเนินการ   

  -   ตรวจสอบสภาพภูมิประเทศกบัแบบก่อสร้าง 

  -   ตรวจสอบแหล่งดินและทดสอบคุณภาพดินท่ีจะใชจ้ากแหล่งท่ีกาํหนด 

  -   วางแนวและระดบับริเวณท่ีจะก่อสร้างเพื่อนาํไปคาํนวณหาปริมาณงาน 

  -   ถางป่า ขดุตอ และขดุเปิดหนา้ดินตามขอบเขตของงานท่ีกาํหนดในแบบ 

  -   เตรียมงานฐานรากบริเวณท่ีจะถมดิน หรือขดุดินเพือ่ก่อสร้าง 

  -   ถมดินบดอดัแน่นโดยใช้ดินจากแหล่งดินที่ตรวจสอบไวแ้ลว้ว่ามีคุณสมบติั

และนาํมาบดอดัแน่นโดยใชเ้คร่ืองจกัร-เคร่ืองมือและกรรมวิธีในการบดอดัให้ไดค้วามแน่น  ขนาด รูปร่าง

ระดบัตามท่ีกาํหนดในแบบและรายละเอียดวศิวกรรม 

   -  ขุดดินตามขอบเขต และลาดชันตามทีก่าํหนดในแบบและรายละเอียด

วศิวกรรมหรือตามสภาพของดินบริเวณนั้นๆ   

 2.2.6 หลกัเกณฑ์/ความรู้ทีนํ่ามาใช้ในการดําเนินการ   

  -   ระเบียบกรมชลประทาน 

  -   หลกัเกณฑค์วามรู้ทางดา้นวศิวกรรมโยธา 
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 2.2.7 แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง   

  - 

 2.2.8 ผลลพัธ์ทีไ่ด้จากการดําเนินการ   

  ไดคุ้ณภาพของงานเป็นไปตามแบบและขอ้กาํหนดทางวิศวกรรม  สามารถใช้

งานไดต้ามวตัถุประสงค ์

 2.2.9 ข้อพงึระวงั/บทเรียนทีผ่่านมา   

  งานถมดินบดอดัแน่นเขื่อนแบบแบ่งโซนตอ้งระมดัระวงัในการใช้วสัดุจากบ่อ

ยมืดินท่ีจะนาํมาถมในโซนแต่ละโชน และตอ้งควบคุมความช้ืนตามเกณฑท่ี์เหมาะสมและถูกตอ้งตรงตามท่ี

กาํหนดในแบบและรายละเอียดดา้นวศิวกรรม 

          2.3   การปฏิบัติงานก่อสร้างงานคอนกรีต 

 2.3.1 วตัถุประสงค์   

  เพื่อใหไ้ดง้านท่ีมีขนาดรูปร่างและคุณสมบติัเป็นไปตามแบบและขอ้กาํหนดทาง

วศิวกรรม  สามารถใชง้านไดต้ามวตัถุประสงค ์

 2.3.2 ลกัษณะและขอบเขตงาน   

  เป็นการดําเนินงานเพือ่ให้ได้งานคอนกรีตที่มีคุณภาพรวมถึงการควบคุม

ส่วนผสมต่าง ๆ ของคอนกรีตท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม  ท่ีจะนาํมาก่อสร้างแลว้ไดรู้ปร่างตามท่ีตอ้งการ 

 2.3.3 หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง   

  -   สาํนกัวจิยัและพฒันา 

  -   สาํนกัเคร่ืองจกัรกล 

  -   สาํนกัสาํรวจดา้นวศิวกรรมและธรณีวทิยา 

 2.3.4 กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง   

  ระเบียบกรมชลประทาน 

  2.3.5 ข้ันตอนในการดาํเนินการ   

  -   เตรียมสถานท่ี โดยทาํการสาํรวจ วางแนว ขอบเขตและระดบัอา้งอิง 
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  -   จดัเตรียม แรงงาน วสัดุซีเมนต์ ทราย หิน ไมแ้บบ เหล็กเสริม อุปกรณ์อื่นๆ

และเคร่ืองจกัร-เคร่ืองมือที่จาํเป็น สําหรับวสัดุที่จะนาํมาใช้ตอ้งผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามที่กาํหนด

ตามแบบและรายละเอียดวศิวกรรม ก่อนนาํมาใช ้

  -   ปรับพื้นท่ีบริเวณก่อสร้างใหส้ะอาด สะดวกแก่การปฏิบติังาน  

  -    การดาํเนินงานคอนกรีต  เมือ่ผสมคอนกรีตตามส่วนผสมทีอ่อกแบบไวต้อ้ง

ทาํการทดสอบ ความขน้เหลวของคอนกรีต (Slum Test) และเก็บตวัอยา่งคอนกรีต  เพือ่ทดสอบการรับกาํลงั 

(Strength) คอนกรีตท่ีอาย ุ7 วนั  14  วนั,  28  วนั   

 2.3.6 หลกัเกณฑ์/ความรู้ทีนํ่ามาใช้ในการดําเนินการ   

  หลกัเกณฑง์านคอนกรีต  สาํนกัวจิยัและพฒันา 

 2.3.7 แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง   

  -    

  2.3.8 ผลลพัธ์ทีไ่ด้จากการดําเนินการ   

  -   ไดค้อนกรีตที่มีคุณภาพตามที่กาํหนดในแบบก่อสร้างและรายละเอียดดา้น

วศิวกรรม 

  -   ไดค้อนกรีตท่ีมีคุณภาพและมีขนาดรูปร่างตาท่ีกาํหนด 

  -   สามารถใชง้านไดต้ามวตัถุประสงค ์

 2.3.9 ข้อพงึระวงั/บทเรียนทีผ่่านมา   

  การเตรียมงานก่อนเทคอนกรีตตอ้งตรวจสอบขนาดรูปร่างระดบัทุกคร้ัง  และมีการ  

อนุมติัใหเ้ทคอนกรีตก่อนถึงจะดาํเนินการได ้

 2.4   การปฏิบัติงานก่อสร้างอืน่ๆ 

  2.4.1 วตัถุประสงค์   

  เพือ่สนบัสนุนงานก่อสร้างและงานส่วนประกอบย่อย ๆ ของงานก่อสร้างหลกั           

ใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์

  2.4.2 ลกัษณะและขอบเขตงาน   

  เป็นการดํา เนินการเพื อ่ให้ได้งานที ่สมบูรณ์และใช้ประโยชน์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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 2.4.3 หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง   

  -   สาํนกัวจิยัและพฒันา 

  -   สาํนกัเคร่ืองจกัรกล 

  -   สาํนกัสาํรวจและธรณีวทิยา 

 2.4.4 กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง   

  ระเบียบกรมชลประทาน 

 2.4.5 ข้ันตอนในการดาํเนินการ  

  -   ตรวจสอบแบบก่อสร้าง 

  -   ติดตั้งวสัดุอุปกรณ์ตามแบบก่อสร้าง 

  -   ทดสอบวัสดุที ่ได้ติดตั้ งให้ถูกต้องเป็นไปตามที ่กําหนดในแบบและ

รายละเอียดวศิวกรรม 

 2.4.6 หลกัเกณฑ์/ความรู้ทีนํ่ามาใช้ในการดําเนินการ   

  ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในการติดตั้งของวสัดุนั้น ๆ  

 2.4.7 แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง   

  -    

 2.4.8 ผลลพัธ์ทีไ่ด้จากการดําเนินการ   

  ทาํให้งานก่อสร้างและงานส่วนประกอบย่อย ๆ ของงานก่อสร้างหลกั สามารถ

ใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 2.4.9 ข้อพงึระวงั/บทเรียนทีผ่่านมา   

  ผูรั้บผดิชอบในการติดตั้งตอ้งศึกษารายละเอียดและขั้นตอนการติดตั้งของวสัดุนั้น ๆ 

ใหเ้ขา้ใจก่อนดาํเนินการ 
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3.   การรายงานผลความก้าวหน้าการดําเนินการ 

  ประกอบดว้ยขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 3.1      การรายงานประจําวนั-สัปดาห์ 

 3.1.1 วตัถุประสงค์   

  -   เพือ่เก็บไวเ้ป็นหลกัฐานตรวจสอบรายละเอียดไดเ้ม่ือเวลาผา่นไป 

  -   เพื่อเป็นขอ้มูลในการปฏิบติังานและเพื่อใชต้รวจสอบกบัแผนงานท่ีวางไว ้

 3.1.2 ลกัษณะและขอบเขตงาน   

 ทาํบนัทึกรายงานสภาพการปฏิบติังานประจาํวนั มีรายงานสภาพอากาศ, ปริมาณ

บุคลากรและเคร่ืองจกัร-เคร่ืองมือที่ทาํงาน,  ปริมาณงานที่ทาํไดแ้ต่ละวนั,  ปริมาณงานสะสม,  สภาพพื้นท่ี

หนา้งานช่วงเวลาท่ีปฏิบติังานจริง 

 3.1.3 หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง   

 -   ส่วนปฏิบติัการก่อสร้าง 

 -   ส่วนปฏิบติัการเคร่ืองกล 

 -   ส่วนวศิวกรรมบริหาร 

 3.1.4 กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง   

 -    

 3.1.5 ข้ันตอนในการดาํเนินการ   

 ให้ผูค้วบคุมงานที่ประจาํอยู่หน้างานลงรายละเอียดในแบบฟอร์มใบรายงาน    

ประจาํวนัหรือบันทึกในแบบฟอร์มมายละเอียดเพิ่มข้ึน  พร้อมลงลายเซ็นกํากับคู่กับผูค้วบคุมงานที่

รับผดิชอบ 

 3.1.6 หลกัเกณฑ์/ความรู้ทีนํ่ามาใช้ในการดําเนินการ   

 ดาํเนินการตามหลกัวชิาช่าง  หลกัวชิาการดา้นวศิวกรรม  รวมทั้งประสบการณ์ท่ี

ไดป้ฏิบติัมา  เพื่อทาํใหง้านเป็นไปตามแบบและขอ้กาํหนดท่ีไดร้ะบุไว ้

 3.1.7 แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง   

 - 
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 3.1.8 ผลลพัธ์ทีไ่ด้จากการดําเนินการ   

 -   ทาํใหมี้รายละเอียด ขอ้มูล เม่ือเวลาผา่นไป ก็สามารถตรวจสอบได ้

 -   ทาํใหรั้บรู้ถึงแนวโนม้ของปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน  โดยดูจากรายงานประจาํวนั-สปัดาห์ 

 3.1.9 ข้อพงึระวงั/บทเรียนทีผ่่านมา   

 ไม่ไดเ้ขา้ตรวจสอบติดตามงานทุกวนั  ไม่เขียนรายละเอียดงานทุกวนั โดยทิ้งไว้

เขียนยอ้นหลงั  ขาดการตรวจสอบรายงานโดยไวใ้จลูกน้อง  และตอ้งบริหารความเส่ียงล่วงหน้า  เช่น  

ปัญหา  งบประมาณ  เคร่ืองจกัร-เคร่ืองมือ  บุคลากร  วสัดุหลกั  ฯลฯ                       

 3.2   การรายงานประจําเดือน 

 3.2.1 วตัถุประสงค์   

 -   เพื่อสรุปผลงานรวมจากรายงานประจาํวนั-สปัดาห์  เป็นเดือน 

 -   เพื่อติดตามงานจากแผนงานและภาพรวมไดง่้าย  ชดัเจนมากข้ึน 

 3.2.2 ลกัษณะและขอบเขตงาน   

 การรายงานในลักษณะสรุป  เปรียบเทียบถึงรายละเอียดปริมาณงานทั้งหมด      

ผลงานสะสมถึงเดือนปัจจุบนั  กบัแผนงานก่อสร้างว่าไดต้ามแผนหรือตํ่ากว่าแผนและถา้ตํ่ากว่าแผนก็จะ

ตรวจสอบวา่จุดไหนตํ่ากวา่แผนเพือ่ติดตามแกไ้ขต่อไป 

 3.2.3 หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง   

 -   ส่วนปฏิบติัการก่อสร้าง 

 -   ส่วนปฏิบติัการเคร่ืองกล 

 -   ส่วนวศิวกรรมบริหาร 

 3.2.4 กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง   

 -   กฎระเบียบกรมชลประทาน 

 -   ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ.2535 และแกไ้ขเพิ่มเติม 

 3.2.5 ข้ันตอนในการดาํเนินการ   

 นํารายละเอียดงาน ปริมาณงาน  ตามที่ตั้ งประมาณการทาํแผนงานก่อสร้าง ทุก    

รายการมาลงในแบบฟอร์ม  ค ํานวณตรวจสอบสรุปงานในช่วง  30  วนั  ที ่ผ่านมาลงในรายงาน  

เปรียบเทียบกบัแผนงานก่อสร้างว่าเป็นอย่างไร  มีแผนงานก่อสร้างและรูปภาพถ่ายงานก่อสร้างแต่ละ

ขั้นตอนประกอบเพื่อรายงานประจาํเดือนต่อไป 
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 3.2.6 หลกัเกณฑ์/ความรู้ทีนํ่ามาใช้ในการดําเนินการ   

 ดาํเนินตามหลกัวชิาช่าง  หลกัวชิาการดา้นวศิวกรรม  และประสบการณ์ในงาน    

ชลประทาน 

 3.2.7 แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง   

 - 

 3.2.8 ผลลพัธ์ทีไ่ด้จากการดําเนินการ   

 -   เป็นการติดตามแผนงานก่อสร้างที่ดาํเนินการอยู่  ว่ามีแนวโน้มเป็นไปตาม

แผนหรือมีปัญหาท่ีส่วนไหน  จะไดแ้กไ้ขต่อไป   

 -   มีขอ้มูลท่ีจะรายงานผูบ้งัคบับญัชาและส่วนวศิวกรรมโครงการ 

 3.2.1 ข้อพงึระวงั/บทเรียนทีผ่่านมา   

 -    วางแผนงานก่อสร้างไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาการปฏิบัติงานจริง ไม่ปรับ

แผนงานใหม่  จึงใชข้อ้มูลเทจ็เพื่อรายงานใหใ้กลเ้คียงแผนงานก่อสร้าง 

  -   งานก่อสร้างอาจเสร็จไม่ทนัตามแผน 

 3.3   การรายงานประจําปี 

 3.3.1 วตัถุประสงค์   

  เพือ่เก็บรวบรวมบนัทึกรายละเอียดการปฏิบติังานก่อสร้างของโครงการตลอด

ทั้งปี   แล้วรายงานผูบ้งัคับบญัชาให้รับทราบ  และเก็บไวเ้ป็นข้อมูลในการพิจารณานําเสนอรายงาน

ความกา้วหนา้ของกรมฯ แก่ผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงต่อไป 

 3.3.2 ลกัษณะและขอบเขตงาน   

 เป็นการสรุปรายงานผลงานตลอดทั้ งปีของโครงการเป็นร้อยละของงาน

โครงการในแต่ละปี  เปรียบเทียบกบัผลงานรวมทั้งโครงการ  ซ่ึงในรายงานจะประกอบดว้ย  ความเป็นมา

โครงการ  แผนงานโครงการ  แผนบุคลากร  แผนงบประมาณ  และแผนเคร่ืองจกัร-เคร่ืองมือ 

 3.3.3 หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง   

 -   กองแผนงานและงบประมาณ 

 -   สาํนกังานชลประทาน 1-17 

 -   ผูว้า่ราชการจงัหวดัท่ีโครงการตั้งอยู ่
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 3.3.4 กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง   

 ระเบียบกรมชลประทาน 

 3.3.5 ข้ันตอนในการดาํเนินการ   

 -   นาํขอ้มูลการปฏิบติังานในรายงานประจาํเดือนของทุกเดือนที่ประกอบดว้ย

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ บุคลากร เคร่ืองจกัร-เคร่ืองมือ ผลการดาํเนินงานของทุกกิจกรรม มา

รวบรวมคาํนวณและสรุปเป็นผลงานของโครงการทั้งปี 

 3.3.6 หลกัเกณฑ์/ความรู้ทีนํ่ามาใช้ในการดําเนินการ   

 -   หลกัเกณฑก์ารรายงานของกรมชลประทาน 

 3.3.7 แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง   

 - 

    3.3.8 ผลลพัธ์ทีไ่ด้จากการดําเนินการ   

 -  นํารา ยงา นประจํา ปีม าใช ้เ ป็นขอ้ม ูลในการวา งแผ นกา รใช ้จ ่าย เง ิน

งบประมาณ  แผนบุคลากร  แผนเคร่ืองจกัร-เคร่ืองมือ   

 -   ปัญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึน  นาํมาเป็นบทเรียนในการพิจารณาแกไ้ขเพือ่ไม่ให้

เกิดข้ึนอีกต่อไป 

 3.3.9 ข้อพงึระวงั/บทเรียนทีผ่่านมา   

  ขอ้มูลและปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีสําคญัในแต่ละปี  ตอ้งบนัทึกและเก็บไวใ้น

รายงานประจาํปีทุกคร้ัง  ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินโครงการต่อไป 

 

 3.4   รายงานปิดงานก่อสร้าง(การส่งมอบงาน) 

 3.4.1 วตัถุประสงค์   

  -   เพือ่รวบรวมเอกสารขอ้มูลงานทั้งหมดตั้งแต่เร่ิมตน้งานส่งมอบให้งาน

บาํรุงรักษา 

  -   เพื่อตรวจเช็คเคร่ืองมือ อุปกรณ์ การใช้งานของอาคารและส่ิงก่อสร้างว่า

ก่อสร้างถูกตอ้งตามแบบขอ้กาํหนดและสามารถใชง้านไดต้ามวตัถุประสงคห์รือไม่  เพื่อให้งานส่งนํ้ าและ

บาํรุงรักษานาํไปบริหารจดัการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคต่์อไป 
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 3.4.2 ลกัษณะและขอบเขตงาน   

 ฝ่ายก่อสร้างเมื่อก่อสร้างอาคารชลประทานและส่วนประกอบแลว้เสร็จตอ้งส่ง

มอบส่ิงก่อสร้างนั้ นให้กับโครงการส่งนํ้ าและบํารุงรักษา  เพือ่นําไปบริหารจัดการให้เป็นไปตาม

วตัถุประสงค ์และเป็นการตรวจสอบความถูกตอ้งของการก่อสร้างดว้ย 

 3.4.3 หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง   

 -   คณะกรรมการส่งมอบ  ซ่ึงประกอบดว้ยผูแ้ทน ผส.คญ.,  ผสญ.,   

 -   คณะกรรมการรับมอบ  ซ่ึงประกอบดว้ยผูแ้ทน ผส.ชป.,  ผอ.คบ.,  ผูแ้ทน สอบ. 

 3.4.4 กฎระเบียบ/กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง   

 ระเบียบการโอนโครงการก่อสร้างเป็นโครงการส่งนํ้าและบาํรุงรักษา พ.ศ. 2547 

 3.4.5 ข้ันตอนในการดาํเนินการ   

 -   ระยะที ่ 1  เ มื ่อทําการก่อสร้างแล้วมีการส่งนํ้ าบางส่วน  ต้องแต่งตั้ ง

คณะกรรมการส่งมอบและรับมอบโดยผูแ้ทน   ผส.คญ.,  ผสญ.  เป็นกรรมการส่งมอบ  และผูแ้ทน     

ผส.ชป., ผอ.คป. ผูแ้ทน สอบ.  เป็นกรรมการรับมอบเพื่อมาทาํการส่งนํ้าในเบ้ืองตน้ 

 -  ระยะที่ 2  เมื่อก่อสร้างแลว้เสร็จ  ส่งมอบโครงการทั้งหมด  โดยจดัเตรียม

เอกสารส่งมอบงานท่ีจดัเตรียมไวร้ะหวา่งก่อสร้างแบ่งเป็น 2 ส่วน  คือ 

   1.  ขอ้มูลทัว่ไปของโครงการ  ประกอบดว้ย 

 -  ความเป็นมาของโครงการ 

 -  วตัถุประสงคข์องโครงการ 

 -  แผนท่ีแสดงจุดท่ีตั้งโครงการ 

 -  ลกัษณะประเภทของงานก่อสร้าง 

 -  การดาํเนินการก่อสร้าง 

 -  ราคาค่าก่อสร้าง 

 -  ประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

 -  รูปถ่ายของงานก่อสร้าง 

 -  ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการรับมอบงาน      

      2.  รายการงานส่งมอบและรับมอบ  ประกอบดว้ย 

  -  แผนท่ีโครงการ 

  -  รายการงานและรายละเอียดของงานก่อสร้าง 
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  -  บญัชีหมายเลขแบบ 

  -  แบบพิกดัหมุดหลกัชลประทาน 

  -  แบบก่อสร้างทั้งหมด  (As-Built Drawing) 

  -  แผนท่ี รว.43 ก.  และรายช่ือเจา้ของท่ีดินท่ีถูกเขตชลประทาน 

  -  บญัชีรายละเอียดวสัดุ  อุปกรณ์ 

  -  บญัชีรายละเอียดเคร่ืองจกัร-เคร่ืองมือ ต่าง ๆ ท่ีติดตั้ง 

 3.4.6 หลกัเกณฑ์/ความรู้ทีนํ่ามาใช้ในการดําเนินการ   

 หลกัเกณฑก์ารส่งมอบงานของกรมชลประทาน 

 3.4.7 แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง   

 -   

 3.4.8 ผลลพัธ์ทีไ่ด้จากการดําเนินการ   

  โครงการส่งนํ้ าและบํารุง รักษาสามารถนําไปใช้เ ป็นข้อมูลในการตั้ ง

งบประมาณเพื่อดูแลบาํรุงรักษา ตลอดจนบริหารจดัการนํ้าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 3.4.9 ข้อพงึระวงั/บทเรียนทีผ่่านมา   

  -  การส่งมอบงานตอ้งมีการส่งมอบงานเป็นระยะไม่ใช่รอให้งานแล้วเสร็จ

ทั้งหมดจึงส่งมอบงาน 

  -   เอกสารรายงาน ภาพถ่าย คู่มือการดูแลและบาํรุงรักษา  การ Operate 

เคร่ืองจกัร-เคร่ืองมือ  ตลอดจนประวติัการปฏิบติังานท่ีสาํคญั  ตอ้งบนัทึกและเก็บไวเ้พื่อส่งมอบ 

  



กระบวนงานก่อสร้าง งานดําเนินการเอง

การวางแผนแผนปฏิบตัิการ การปฏิบตัิงานก่อสร้าง การรายงานความกา้วหนา้การดาํเนินการ

   1. การวางแผนการผนันํ้า

   2. การวางแผนปฏิบตัิงานก่อสร้าง

   3. การวางแผนงบประมาณก่อสร้าง

   4. การวางแผนอตัรากาํลงั

   5. การวางแผนการจดัหาวสัดุ

   6  ใ ้ ื่ ั ื่ ื

   1. การสาํรวจเพื่อการก่อสร้าง

   2. การปฏิบตัิงานก่อสร้างงานดิน

   3. การปฏิบตัิงานก่อสร้างงานคอนกรีต

   4. การปฏิบตัิงานก่อสร้างงานอื่นๆ

   1. รายงานประจาํวนั-สัปดาห์

   2. รายงานประจาํเดือน

   3. รายงานประจาํปี

   4. รายงานปิดงานก่อส้าง

       (การส่งมอบงาน)

   4. การวางแผนอตรากาลง

   5. การวางแผนการจดัหาวสัดุ

   6. การวางแผนการใชเ้ครื่องจกัรเครื่องมือ

   4. การปฏบตงานกอสรางงานอนๆ    4. รายงานปดงานกอสาง

       (การส่งมอบงาน)



กระบวนงานกอสรางโครงการชลประทาน 

 
 
 

 
 
 
 

3.5  การสงมอบ-รับมอบงานกอสราง 
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กระบวนงานกอสรางโครงการชลประทาน 

การสงมอบ – รับมอบงานกอสราง 

1.  วัตถุประสงค 

 เพื่อใหโครงการชลประทานท่ีดําเนินการกอสรางแลวเสร็จมีการดูแลและบํารุงรักษาอยาง
ตอเนื่อง เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการ  

2.  ลักษณะและขอบเขตของงาน 

 การสงมอบ – รับมอบงานกอสรางระหวางฝายกอสรางกับฝายสงน้ําและบํารุงรักษา เปนการ
ดําเนินการสงมอบความรับผิดชอบในการดูแลบํารุงรักษาโครงการชลประทานท่ีดําเนินการกอสราง จาก
ฝายกอสราง ใหแกฝายสงน้ําและบํารุงรักษา เพื่อรับผิดชอบในการสงน้ําและบํารุงรักษา ใหบรรลุตาม
เปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการตอไป 

3.  หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

 1. หนวยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง ไดแก 

 - สํานักโครงการขนาดใหญ  
 - สํานักชลประทานท่ี 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 
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กระบวนงานกอสรางโครงการชลประทาน 

    คูมือวิธีการปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาแหลงน้ํา 3-126 

5.  ขั้นตอนในการดําเนินการ 

 1.  การโอนโครงการกอสรางขนาดใหญ เปน โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา มีข้ันตอนในการ
ดําเนินการแบงออกเปน 4 ระยะของโครงการ ดังนี้ 

  ระยะท่ี 1 ระยะทําการกอสราง 

  ระยะท่ี 2 ระยะของการทํางานกอสรางในระหวางเร่ิมมีการสงน้ําบางสวน 

  ระยะท่ี 3 ระยะของการสงน้ําระหวางกอสราง 

 ระยะท่ี 4 ระยะของการสงน้ําและบํารุงรักษา 



กระบวนงานกอสรางโครงการชลประทาน 

 
 รูปท่ี 3.10  แผนปฏิบตัิการโอนโครงการกอสรางขนาดใหญ  เปน  โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา 

ระยะท่ี 1 :  ระยะทําการกอสราง  
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กระบวนงานกอสรางโครงการชลประทาน 
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กระบวนงานกอสรางโครงการชลประทาน 
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กระบวนงานกอสรางโครงการชลประทาน 
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กระบวนงานกอสรางโครงการชลประทาน 

 2.  การโอนโครงการกอสรางขนาดกลางและโครงการพิเศษ ให โครงการชลประทาน มี
ข้ันตอนในการดําเนินการแบงออกเปน 2 ระยะของโครงการ ดังนี้ 

 ระยะท่ี 1 ระยะทําการกอสราง 

 ระยะท่ี 2 ระยะของการสงน้ําและบํารุงรักษา 

6. แบบฟอรม/ตัวอยาง 

 - ตัวอยางแบบฟอรมรายงานสรุปงานตามรายการสงมอบ 

  สวนท่ี 1 เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ 

1.    ทํานบดิน (Main Dam) 

- เปนเข่ือนประเภทดินเหนียว ขนาดสันทํานบกวาง  ......... เมตร สูง ......... เมตร ยาว 
......... เมตร 
สภาพปจจุบัน……………………………………………. 

2.    ทํานบดินชองเขาขาด (Saddle Dam) 

- เปนดินเหนียว ขนาดสันทํานบกวาง ………….เมตร สูง…………เมตร ยาว ......... 
เมตร 
สภาพปจจุบัน…………………………………………….. 

3.    อาคารระบายนํ้า (River Outlet) 

มีขนาด เสนผ า ศูนย กลาง  . . . . . . . . .  เมตร  ยาว  …..……. เมตร  พรอมประตูน้ํ า
ชนิด………………. และ Control House  
สภาพปจจุบัน…………………………………………….. 

4.    คลองระบายทายอาคารระบายนํ้า 

ขนาดกนคลองกวาง………….เมตร ยาว………….เมตร  
สภาพปจจุบัน……………………………………………. 

5.    อาคารระบายนํ้าลน (Spillway) 

เปนอาคารชนิด Ogee Crest ความยาวสันฝาย ............ เมตร รองระบายน้ํากวาง……..
เมตร ยาว…...เมตร  
สภาพปจจุบัน……………………………………………. 
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6.    คลองระบายนํ้าทายอาคารระบายนํ้าลน 

ขนาดกนคลองกวาง………….เมตร ยาว ………เมตร  
สภาพปจจุบัน……………………………………………. 

7.    ระบบไฟฟาบนสันเข่ือนและภายในหองควบคุมประตูระบายนํ้า 

หมอแปลงขนาด ….KVA….เคร่ืองสภาพ……………………………….. 
 เสาไฟฟาสองสวางบนสันเข่ือนชนิด……………..จํานวน………….ตน สภาพ……….. 
 มิเตอรไฟ……………….สภาพ……………………… 

8.    ถนนลาดยาง 

    ถนนราดยางเขาโครงการประเภท .........  ความกวาง .........  เมตร ความยาว  .........  เมตร 
    สภาพ………… 

    ถนนราดยางบนสันทํานบดินประเภท  .......  ความกวาง  .......  เมตร ความยาว ......  เมตร 
    สภาพ……………………. 

9.    สถานีอุตุนิยมวิทยา 

ขนาด ……………………อุปกรณประกอบ………………..สภาพ…………………… 
 

  สวนท่ี 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………….. 
- อาคารทดนํ้ากลางคลอง กม…………………..สภาพปจจุบัน…………….. 
- อาคารทอเช่ือม    กม……………………..สภาพปจจุบัน……………….. 

2. คลองสงน้ําสายซอย…………….ความยาว………..กม. สภาพปจจุบัน……….. 
- ทอสงน้ําเขานา……………….กม……………………สภาพปจจุบัน……… 
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อาคารประกอบถนน   

1. ถนน สาย…………..ความยาว……….กม.สภาพปจจุบัน…………………........ 
- สะพาน คสล……………………กม………………สภาพปจจุบัน………… 

 
  สวนท่ี 3  ท่ีทําการ บานพักและอาคารประกอบ 

ท่ีทําการ   

1. อาคารที่ทําการ ......... หลัง สภาพ…………………………………….. 
2. อาคารสถานีส่ือสาร ......... หลัง สภาพ……………………………….. 
3. เสาสงสัญญาณวิทยา ......... แหง สภาพ………………………………. 
4. คลังพัสดุ ......... หลัง สภาพ………………………………………….. 
5. คลังน้ํามัน ......... หลัง สภาพ………………………………………… 
6. หองทดลอง ......... หลัง สภาพ……………………………………….. 
7. โรงชางกล ......... หลัง สภาพ………………………………………… 
8. โรงรถยนต ......... หลัง สภาพ………………………………………… 

บานพักเจาหนาท่ี 

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

อาคารประกอบ 

1. ปอมยาม จํานวน ......... หลัง สภาพ……………………………………….. 
2. ลอมร้ัวลวดหนามยาว ......... เมตร สภาพ…………………………………. 
3. เสาธง ......... แหง สภาพ…………………………………………………… 
4. ปายช่ือโครงการ ......... แหง สภาพ……………………………………….. 

ระบบประปา    

1. โรงกรองน้ํา……………แหง สภาพ………………………………………. 
2. หอถังประปาขนาด………….จํานวน…………..แหง สภาพ…………… 
3. เคร่ืองสูบน้ําขนาด…………..จํานวน…………….ตัว สภาพ…………… 
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ระบบไฟฟา    

1. หมอแปลงขนาด………………..สภาพ………………………………….. 
2. โคมไฟฟาถนนชนิด…………….จํานวน …………ชุด สภาพ………… 

  สวนท่ี 4  เอกสารประกอบการสงมอบ 

เอกสารหมายเลข 1 แบบกอสราง สรุปตาราง   
จํานวน (แผน) ลําดับ

ท่ี 
รายการ หมายเลขแบบ 

รวม กระดาษไข พิมพเขียว 
      
      
      

 
  เอกสารหมายเลข 2  แฟมการไดมาของท่ีดิน ขออนุญาตใชท่ีดินจากปาสงวน 

      แหงชาติ / สปก.  จํานวน………..แฟม 
  เอกสารหมายเลข 3 แฟมสัญญาการกอสรางและแกไขเพิ่มเติม  
      จํานวน …………แฟม/เลม 
  เอกสารหมายเลข 4 แฟมแผนท่ีสํารวจกันเขต จํานวน……………..แฟม 
  เอกสารหมายเลข 5 แฟมแผนท่ีแปลงกรรมสิทธ์ิท่ีดิน (รว.43 ก.)  
      จํานวน………..แฟม 

เอกสารหมายเลข 6 แฟมหลักฐานการเบิกจายเงินลวงหนา คาชดเชยท่ีดิน        
                                                                                คาร้ือยาย  จํานวน……………..แฟม 
  เอกสารหมายเลข 7 แฟมเอกสารผูวาจางและผูรับจาง จํานวน……….แฟม 
  เอกสารหมายเลข 8 แฟมรายงานผลงานผลการทดลอง (ดิน,คอนกรีต, 
     ธรณีวิทยา…….)  จํานวน………….แฟม 
  เอกสารหมายเลข 9 แฟมรายงานผลความกาวหนาประจําสัปดาห/เดือน 
       จํานวน……..แฟม 
  เอกสารหมายเลข 10 แฟมรายงานตรวจวัดพฤติกรรมของเข่ือน  
      (เร่ิมต้ังแตตน-ปจจุบัน) 
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   สวนท่ี 5 เคร่ืองมือตรวจสอบพฤติกรรมเขื่อน (Dam Instrument) 

1. เคร่ืองมือ Electric Piezometers 

   อุปกรณยี่หอ ………………….รุน……………….จํานวน  ......... ชุด 
   ตําแหนงท่ีตั้ง…………………………………………………… 
   สภาพความพรอม………………………………………………. 

2. เคร่ืองมือ Observation Wells 

   อุปกรณยี่หอ………………….รุน………………จํานวน ......... ชุด 
   ตําแหนงท่ีตั้ง…………………………………………………… 
   สภาพความพรอม………………………………………………. 

3. เคร่ืองมือ Reference Benchmarks 

   อุปกรณยี่หอ………………….รุน………………จํานวน ......... ชุด 
   ตําแหนงท่ีตั้ง…………………………………………………… 
   สภาพความพรอม……………………………………………… 

4. เคร่ืองมือ Surface Settlement Points 

   อุปกรณยี่หอ………………….รุน………………จํานวน  .........  ชุด 
   ตําแหนงท่ีตั้ง…………………………………………………… 
   สภาพความพรอม……………………………………………… 

5. เคร่ืองมือ Inclinometer with settlement Plate or Spider Magnet 

   อุปกรณยี่หอ………………….รุน………………จํานวน ......... ชุด 
   ตําแหนงท่ีตั้ง…………………………………………………… 
   สภาพความพรอม……………………………………………… 

6. อาคารวัดน้ํา จํานวน ......... ชุด 

   ตําแหนงท่ีตั้ง………………………………………………….. 
   สภาพความพรอม……………………………………………… 
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สวนท่ี 6   อ่ืน ๆ    

1. มีท่ีดินคางจายหรือไม อยางไร 
2. มีงานท่ีตองดําเนินการตอหรือไม อยางไร ใครเปนผูดําเนินการ 
3. คาสาธารณูปโภค (ไฟฟา) และคาบํารุงรักษาหัวงาน ปท่ีสงมอบ 
4. ครุภัณฑยานพาหนะท่ีจะสงมอบ ฯลฯ 

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

 7.  ผลลัพธที่ไดจากการดําเนินการ 

 โครงการชลประทานที่ดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ มีการดูแลบํารุงรักษาอยางตอเนื่อง 
รวมท้ังฝายกอสรางและฝายสงน้ําไดรวมกันวางแผนต้ังแตเร่ิมตนโครงการ เพื่อใหงานบรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการ 

8.  ขอพึงระวัง/บทเรียนท่ีผานมา 

 สรุปปญหาและอุปสรรคในการสงมอบ – รับมอบงานกอสรางระหวางฝายกอสรางกับฝายสง
น้ําและบํารุงรักษาท่ีผานมาไดดังนี้ 

  1. ขาดบุคลากร สําหรับบํารุงรักษา ปจจุบันงานกอสรางเม่ือสงมอบใหฝายสงน้ําและ
บํารุงรักษา แลวไมไดมีการสงบุคลากรเขาไปบํารุงรักษาตอเนื่อง สงผลถึงส่ิงกอสรางตาง ๆ เกิดการชํารุด
เสียหายได บางแหงงานท่ีรับมอบตองใชความรูเฉพาะดานเพื่อบริหารจัดการ ซ่ึงบุคลากรท่ีมีอยูยังขาด
ความรูความเขาใจในดานนั้น ๆ  

  2. ระเบียบกรมฯ นําไปสูการปฏิบัติไดยาก เพราะไมชัดเจน ทําใหเวลาสงมอบจริงไมไดปฏิบัติ
ตามระเบียบเนื่องจากข้ันตอนมีมากไป เชน เม่ือมีการสงมอบแลว แตยังไมตรวจรับทันทีตองทดลองกอน 1 
ป จะใชระเบียบขอใด หรือ โครงการพระราชดําริ โครงการปองกันชายแดน ระบบโทรมาตร การสงมอบใช
ระเบียบใด หรือกรณีมีการบุกรุกท่ีดินใครจะเปนผูรับผิดชอบ หากมีการปรับปรุงถนนเดิมจะสงมอบงาน
อยางไร และกรณีท่ีงานอยูระหวางประกันผลงาน เม่ือสงมอบงานแลว ฝายใดจะเปนผูรับผิดชอบในการให
ผูรับจางเขาแกไขซอมแซม 
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  3. ขาดงบประมาณ สําหรับการบํารุงรักษาระหวางสงมอบ เนื่องจากอาคารท่ีสรางเสร็จนาน
แลว แตยังไมไดสงมอบเกิดการชํารุดเสียหาย เม่ือถึงเวลาสงมอบไมจัดสรรงบประมาณเพ่ือบํารุงรักษากอน
สงมอบได 

  4. เอกสารไมสมบูรณและมีจํานวนชุดมากเกินความจําเปน ผูรับมอบไมไดรับเอกสารหรือถา
ไดรับก็ไมสมบูรณ เอกสารท่ีสงมอบใชจํานวนชุดมากเกินจําเปน (8 ชุด) การจัดทําเอกสารสงมอบไมมีการ
จัดทําคูมือการบริหารจัดการน้ํา คูมือการแกไขปญหาดานวิศวกรรมระหวางกอสราง บัญชีอาคาร
ชลประทาน และขอมูลดานจัดสรรน้ําตาง ๆ ประกอบเอกสารสงมอบ 

  5. ขาดคุณภาพของงาน ทําใหไมสามารถหาเกณฑใดมารองรับการรับงานในแตละคร้ัง เชน 
เกณฑความพอใจ หรือเกณฑความถูกตอง สงผลถึงความไมเช่ือม่ันและไมไววางใจในคุณภาพของงาน
กอสราง 

  6. ขาดการมีสวนรวม ของฝายสงน้ํา กลุมผูใชน้ํา ตลอดจนองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
พื้นที่ในระหวางการกอสราง 

  7. ขาดครุภัณฑ ท่ีจําเปนเพื่อรองรับการเขาไปปฏิบัติงานทันทีภายหลังการรับมอบงาน 
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กระบวนงานติดตามและประเมินผล 

โครงการชลประทาน 
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การจดัแผนงานตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

1. วตัถุประสงค์ 

วตัถุประสงคข์องการจดัแผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ เพือ่วางแผนการปฏิบติังาน

สําหรับงานติดตามและประเมินผลโครงการ ให้สอดคลอ้งกบัแผนการปฏิบติังานอื่นอยา่งเป็นระบบ ทั้งใน

ดา้นแผนการดาํเนินงาน บุคลากร และงบประมาณ  เพื่อใหส้ามารถติดตามและประเมินผลโครงการไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

2. ลกัษณะและขอบเขตของงาน 

เป็นการจดัเตรียมโครงการพฒันาแหล่งนํ้ า  หรือโครงการชลประทานจากกระบวนการก่อสร้าง      

หรือจากกระบวนการส่งนํ้ าบาํรุงรักษา  เข้าสู่การติดตามและประเมินผลโครงการ  พร้อมทั้งจดัเตรียม

งบประมาณและแผนงานการดาํเนินงานต่อไป 

3. หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

3.1 สาํนกัโครงการขนาดใหญ่ 

3.2 สาํนกัชลประทาน 

3.3 โครงการชลประทานจงัหวดั 

3.4 โครงการส่งนํ้าและบาํรุงรักษา 

3.5 สาํนกัอุทกวทิยาและบริหารนํ้า 

3.6 กองแผนงาน 

3.7 สาํนกับริหารโครงการ 

4. ขั้นตอนในการดําเนินงาน 

กรณีทีเ่ป็นโครงการเดิมทีก่่อสร้างแลว้เสร็จ  การจดัโครงการเขา้แผนงานการติดตามประเมินผล

โครงการ  จะพิจารณาโดยสาํนกับริหารโครงการ  ตามความเร่งด่วนและความเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

กรณีทีเ่ป็นการปรับปรุงโครงการชลประทานเดิม  แผนการติดตามและประเมินผลโครงการ    

จะกาํหนดไวพ้ร้อมกบัแผนงานศึกษาปรับปรุงโครงการ 

สําหรับกรณีที่เป็นโครงการก่อสร้างใหม่  สํานกัโครงการขนาดใหญ่  หรือ สํานกัชลประทาน 

จะแจง้ให้  สํานกับริหารโครงการทราบ  เพื่อเตรียมการจดัทาํแผนงานในการติดตามและประเมินผลรองรับ

โครงการดงักล่าวต่อไป 
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5.        ผลลพัธ์ทีไ่ด้จากการดาํเนินการ 

ผลลพัธ์ที่ได้จากการดาํเนินการ  คือ รายชื่อโครงการชลประทานที่จะดาํเนินการติดตามและ

ประเมินผลท่ีสอดคลอ้งรองรับกบัแผนการดาํเนินงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.  ขอบเขตการตดิตามและประเมนิผลโครงการ  

การติดตามและประเมินผลของโครงการพฒันาแหล่งนํ้ า หากจาํแนกตามกระบวนของการ

ดาํเนินการตามโครงการ คือ ตั้งแต่เร่ิมก่อสร้างโครงการ จนกระทัง่โครงการสัมฤทธ์ิผลตามวตัถุประสงค ์

สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น  4  ขั้นตอน  คือ 

1. การติดตามและประเมินผลการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้าง 

 การวางโครงการ  ออกแบบ  หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ สํานักบริหารโครงการและสํานัก

ออกแบบวศิวกรรมและสถาปัตยกรรม  ส่วนงานก่อสร้างมีการรายงานความกา้วหนา้จากหน่วยงานก่อสร้าง

โดยตรงอยูต่ลอดเวลา  ทั้งในดา้นผลงานก่อสร้างและการเงิน  เป็นหนา้ที่ของวิศวกรผูค้วบคุมงานในสายงาน

ก่อสร้าง (บางคร้ังเป็นหนา้ท่ีของบริษทัท่ีปรึกษา สาํหรับงานควบคุมงานก่อสร้าง)   การประเมินผลโครงการ

จาํเป็นต้องนําข้อมูลที่รวบรวมได้ในขั้นตอนน้ี  ไปใช้ในการวิเคราะห์โครงการ  เช่น  เงินลงทุนที่จ่าย  

ระยะเวลาในการก่อสร้างตามท่ีเป็นจริง เป็นตน้ 

2. การติดตามและประเมินผลการส่งนํา้และบํารุงรักษา 

งานส่งนํ้ าและบาํรุงรักษา  เป็นกุญแจสําคญัที่จะนาํไปสู่ความสําเร็จตามวตัถุประสงค์อย่างมี

ประสิทธิภาพ มี 2 ส่วนที่เกี่ยวขอ้ง คือ ส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัระบบส่งนํ้ าและส่วนประกอบอื่นๆ  ตอ้งเป็นไป

ตามแผนทีว่างไว ้ ส่วนที่สองไดแ้ก่การบริหารการใชน้ํ้ าในระดบัไร่นา  ซ่ึงเป็นหนา้ที่ของเกษตรกรจะตอ้งมี

องคก์รเพื่อดาํเนินงานดา้นการส่งเสริมและบาํรุงรักษาในระดบัไร่นา  ซ่ึงทั้งหมดเป็นหน้าที่รับผิดชอบของ

โครงการส่งนํ้ าและบาํรุงรักษา/โครงการชลประทานจงัหวดั  ที่ตอ้งดูแลส่ิงก่อสร้างให้อยูใ่นสภาพที่ใช้งาน

ไดส้มบูรณ์  ตลอดจนติดตามดูแลการจดัสรรนํ้าใหก้บัเกษตรกรอยา่งยติุธรรมและทัว่ถึง 

3. การติดตามผลประโยชน์ของโครงการ 

การติดตามผลประโยชน์ของโครงการ  เป็นการศึกษา วิเคราะห์การเพิ่มข้ึนของผลผลิตที่เกิดข้ึน

จากโครงการ  โดยวตัถุประสงคข์องงานชลประทานเป็นจดัหานํ้ าให้พอดีกบัความตอ้งการของพืช  เพื่อเพิ่ม

ผลผลิตและเน้ือท่ีเพาะปลูกใหไ้ดม้ากท่ีสุด  โดยมีทรัพยากรนํ้าท่ีมีอยูจ่าํนวนหน่ึง  เน้ือท่ีเพาะปลูกเป็นตวัช้ีวดั

ถึงประสิทธิภาพการส่งนํ้ าในระบบชลประทาน  แต่การเพิ่มผลผลิตนั้ น  มาจากปัจจยัหลายด้าน  เช่น             
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งานส่งเสริมการเกษตร   การให้สินเช่ือ  ตลอดจนการใชปั้จจยัการผลิตของเกษตรกร  และการตลาด  ดงันั้น

การติดตามและประเมินผลจะตอ้งทาํไปพร้อมกบัการประเมินผลงานส่งนํ้าและบาํรุงรักษา  การบรรลุเป้าหมาย

ในการเพิ่มผลผลิตจะตอ้งมีการส่งนํ้าและบริการต่อเกษตรทีเ่พียงพอ  ตรงตามเวลาที่ตอ้งการ  จึงจาํเป็นตอ้งมี

การติดตามและประเมินผลการดาํเนินการในแต่ละช่วงเวลา โดยเร่ิมตั้งแต่ก่อนการเพาะปลูก  ในช่วงระหวา่ง

การเพาะปลูกและหลงัจากการเก็บเกี่ยวแลว้   จะสัมภาษณ์ถึงการเตรียมพร้อมและความเห็นของเกษตรกร  

เก่ียวกบัปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อการผลิตของพืช  ตลอดจนการวเิคราะห์ถึงผลกาํไรของพืชแต่ละชนิดดว้ย 

 จากการทีห่น่วยงานที่รับผิดชอบในการจดัหาหรือส่งเสริมให้มีการใช้ปัจจยัการผลิตและการ

ใหบ้ริการต่อเกษตรกรมีอยูห่ลายหน่วยงาน  ดงันั้นการประสานงานและการเช่ือมต่อของกิจกรรมต่างๆ จึงมี

ความสําคญัเป็นอยา่งมาก  การแบ่งแยกและการรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง รวมถึงตวัช้ีวดัความสําเร็จ

ของโครงการตอ้งมีความชดัเจนและถูกตอ้ง  ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บความคิดเห็นจากผูบ้ริหารระดบัสูง 

4. การประเมินผลโครงการ ทีม่ีต่อเศรษฐกจิและสังคม 

การประเมินผลโครงการที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคม จะดาํเนินการหลงัจากที่ได้ก่อสร้างและ

ดาํเนินการตามโครงการมาระยะเวลาหน่ึง  ผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อเกษตรกรผูไ้ด้รับประโยชน์  ได้แก่             

การเพิ่มข้ึนของรายไดแ้ละการกระจายรายได ้โอกาสการจา้งงาน  การถือครองที่ดิน  ลกัษณะของที่อยูอ่าศยั  

การศึกษาของประชากร  การใชน้ํ้ าเพือ่อุปโภคและบริโภค  สุขอนามยั  เป็นตน้  ขอ้มูลเหล่าน้ีมีความสําคญั

ต่อการเสนอโครงการและการวางโครงการในระดบัทอ้งถ่ินและแนวทางในการวางแผนในระดบัประเทศ 

 สําหรับกระบวนงานที่ 4 กระบวนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ในที่น้ีจะกล่าวใน

รายละเอียดเฉพาะขั้นตอนท่ี 3  และขั้นตอนท่ี 4  ซ่ึงเป็นหนา้ที่ความรับผิดชอบของกลุ่มประเมินผลโครงการ 

สํานกับริหารโครงการ ซ่ึงผลที่ได้จากการดาํเนินการในขั้นตอนที่  3  จะนาํมาใช้ประกอบการวิเคราะห์

โครงการในขั้นตอนที่  4  ต่อไป  นอกจากนั้น ในขั้นตอนที่  4  มีผูเ้ช่ียวชาญหลายท่านไดใ้ห้ขอ้คิดเห็นว่า 

ควรใหห้น่วยงานภายนอกเป็นผูด้าํเนินการ เพื่อเป็นการป้องกนัการวเิคราะห์อยา่งลาํเอียง 
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4.2   การตดิตามผลโครงการ 
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การตดิตามผลโครงการ 

การติดตามโครงการ (Monitoring) หมายถึงการตรวจสอบทบทวนดูวา่ การดาํเนินกิจกรรมต่างๆ 

ของโครงการ ไดผ้ลกา้วหนา้ไปเพยีงใด มีปัญหาอุปสรรค หรือมีแนวโนม้ท่ีจะบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวห้รือไม่ 

1. วตัถุประสงค์ 

1.  เพื่อใชติ้ดตามความกา้วหนา้ของโครงการพฒันาแหล่งนํ้ า  วา่เป็นไปตามขั้นตอน ตามกาํหนด 

เวลาท่ีวางไวเ้พียงใด มีปัญหาอยา่งใดหรือไม่ 

2.  เพือ่ให้ไดข้อ้มูลต่อฝ่ายบริหารในการตดัสินใจว่าจะดาํเนินโครงการต่อไปในลกัษณะเดิม 

หรือมีการเปล่ียนแปลงแนวทางในการบริหารโครงการ โดยมีเป้าหมายให้โครงการบรรลุวตัถุประสงคท่ี์วาง

ไวอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 

3.  เพือ่ให้มีขอ้มูลนาํไปวิเคราะห์โครงการใหม่ที่มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั หรือประกอบจดัทาํ

รายงานวางโครงการ 

4. เพือ่นาํขอ้มูลที่ไดไ้ปวิเคราะห์ทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม เพือ่หาผลกระทบที่มีต่อความ

เป็นอยูข่องเกษตรกรท่ีไดรั้บประโยชน์จากโครงการ 

5.  เป็นเอกสารเผยแพร่ และเป็นเอกสารอา้งอิงสาํหรับผูส้นใจทัว่ ๆ ไป 

2. ลกัษณะและขอบเขตของงาน 

การติดตามผลโครงการชลประทาน เป็นการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลในลกัษณะแบบต่อเน่ือง 

โดยจะเร่ิมดาํเนินการในระยะที่กาํลงัมีการพฒันาโครงการ คือ หลงัจากที่ไดก่้อสร้าง และส่งนํ้ าอนัก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อเกษตรกรแลว้ จนกระทัง่โครงการนั้นๆ ได้พฒันาอย่างเต็มที่ ทาํให้เกิดประโยชน์สูงสุดตาม

เป้าหมายท่ีวางไว ้โดยทาํการศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงเป็นตวัดชันีท่ีแสดงถึง

ความก้าวหน้าของโครงการ อย่างไรก็ตาม สําหรับกรณีโครงการชลประทานขนาดใหญ่ อาจดาํเนินการ

ติดตามผลโครงการหลงัจากที่ได้มีการก่อสร้างแล้วเสร็จในบางส่วน และสามารถส่งนํ้ าให้เกษตรกรได ้

จนกระทัง่การก่อสร้างแลว้เสร็จสมบูรณ์ และส่งนํ้าไดเ้ตม็พื้นท่ีตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
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3. หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

1. หน่วยงานท่ีรับผดิชอบโดยตรง   กลุ่มประเมินผลโครงการ   สาํนกับริหารโครงการ 

2. หน่วยงานสนบัสนุนภายในกรม 

- กลุ่มงานวางโครงการ 1-4 สาํนกับริหารโครงการ 

- กลุ่มส่ิงแวดลอ้มโครงการ สาํนกับริหารโครงการ 

- โครงการชลประทานจงัหวดั/โครงการส่งนํ้าและบาํรุงรักษา/สาํนกัชลประทาน 

-ส่วนการใชน้ํ้าชลประทาน สาํนกัอุทกวทิยาและการบริหารนํ้า 

3. หน่วยงานภายนอกกรม 

- องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อบต.) 

- ท่ีวา่การอาํเภอ 

- สาํนกังานจงัหวดั 

- สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร 

- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

- สหกรณ์การเกษตร 

- สาํนกังานเกษตรอาํเภอ/เกษตรจงัหวดั 

- สถานีอุตุนิยมวทิยา 

- สาํนกังานพฒันาท่ีดินจงัหวดั 

- สถานีอนามยั/โรงพยาบาล 

- ประมงอาํเภอ/จงัหวดั 

- สาํนกังานประปาภูมิภาค 

- เกษตรกรในเขตโครงการชลประทาน (ผูไ้ดรั้บประโยชน์) 

4. ขั้นตอนในการดําเนินงาน 

งานติดตามผลประโยชน์โครงการ เป็นงานที่ดาํเนินการโดยกลุ่มประเมินผลโครงการ สํานัก

บริหารโครงการ มีขั้นตอนการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

1. การเตรียมงาน   ในการดาํเนินการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานเพื่อติดตามผลประโยชน์โครงการ 

ต้องมีการเตรียมการและวางแผนในการดําเนินงานอย่างรอบคอบ และเป็นขั้นตอนรวมถึงการสร้าง

แบบสอบถามท่ีครอบคลุมเน้ือหาท่ีตอ้งการ โดยตอ้งคาํนึงถึงความถูกตอ้งของขอ้มูล  ระยะเวลาท่ีจะใชข้อ้มูล    

งบประมาณท่ีจะใชใ้นการสาํรวจ    กาํลงัคน    และเคร่ืองอาํนวยความสะดวกต่าง   ๆ ซ่ึงมีอยูอ่ยา่งจาํกดั 
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2. การดาํเนินการรวบรวมขอ้มูล   ทาํการสาํรวจและรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เกษตรกร

ท่ีใชเ้ป็นตวัอยา่ง แลว้บนัทึกลงในแบบสอบถามท่ีเตรียมไว ้ในการกาํหนดขนาดของตวัอยา่งใหมี้การกระจาย

ของเกษตรกรที่ใช้เป็นตวัอย่างมากที่สุด และยงัทาํการรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานต่าง  ๆ   ที่เก่ียวขอ้งที่มี

ส่วนเขา้มาร่วมดาํเนินการ   เช่น ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   สหกรณ์การเกษตร  หน่วย

ส่งเสริมสหกรณ์ สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร และสาํนกังานจดัรูปท่ีดิน เป็นตน้ 

3. การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล   ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เกษตรกรตัวอย่าง 

หลงัจากทีไ่ดผ้า่นการตรวจสอบอยา่งถูกตอ้งแลว้ จะนาํมาลงในตารางประมวลผลที่ไดเ้ตรียมไวรู้ปแบบของ

ตารางจะจาํแนกและจดัเป็นหมวดหมู่ ตามความตอ้งการที่จะทาํการวิเคราะห์หรือรายงานผล เมื่อไดน้าํขอ้มูล

ลงในตารางเรียบร้อยแลว้ ก็จะนาํไปคาํนวณหาค่าทางสถิติที่ตอ้งการ เช่น  หาค่าเฉล่ีย  ค่าร้อยละ  หรือการ

กระจายค่าในแต่ละค่าความถ่ี   เป็นตน้ 

4. การจดัทาํรายงาน   เม่ือลงตารางและคาํนวณค่าทางสถิติแลว้ ก็เอาผลของการสํารวจท่ีไดน้ั้น

มาวเิคราะห์ เขียนรายงาน หลงัจากนั้นจะพิมพแ์ละส่งรายงาน Draft เพื่อใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งอ่านและให้คาํแนะนาํ

จะไดแ้กไ้ขในส่ิงท่ีบกพร่อง หรือไม่ตรงกบัความเป็นจริง เม่ือไดแ้กไ้ขแลว้ ก็พมิพเ์ป็นรายงานเพือ่เผยแพร่ต่อไป 

5.  หลกัเกณฑ์/ความรู้ทีนํ่ามาใช้ดําเนินการ 

 ขอ้มูลที่จะตอ้งรวบรวมเพือ่กาํหนดเป็นตวัช้ีวดัในการติดตามผลประโยชน์โครงการ อย่างนอ้ย

ท่ีสุดจะตอ้งมีขอ้มูลต่างๆ ดงัน้ี 

- พื้นท่ีโครงการ (Project area) 

- พื้นท่ีชลประทานตามเป้าหมาย (Irrigated area) 

- พื้นท่ีชลประทานท่ีไดรั้บนํ้าจริงในปีท่ีศึกษา (Planted area by area) 

- เน้ือท่ีเก็บเก่ียวและผลผลิตท่ีไดรั้บ 

- ผลผลิตต่อไร่ และผลผลิตทั้งหมด 

- การใชปุ๋้ย 

- การใชย้าปราบศตัรูพืช 

- การใชเ้มล็ดพนัธ์ุท่ีไดรั้บการส่งเสริม 

- การไดรั้บสินเช่ือเพือ่การเกษตร 

- การใชแ้รงงาน 

- การใชเ้คร่ืองจกัร เคร่ืองมือ 

- การตลาด 

- ปัญหาต่าง ๆ ในการเพาะปลูก 

- การไดรั้บนํ้าชลประทาน/การะบายนํ้า 
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- ความคิดเห็นต่อโครงการ 

- สถานภาพขององค์กรผูใ้ช้นํ้ า/ความตอ้งการและความพร้อมของเกษตรกรในการจดัตั้ ง

องคก์รผูใ้ชน้ํ้ า 

- ประสิทธิภาพในการใชท่ี้ดิน (Cropping intensities) 

- แบบแผนการปลูกพืช (Cropping Patterns) 

- งบประมาณในการปลูกพืช (Crop Budget) 

- งบประมาณในการทาํไร่นา (Farm Budget)  

- รายไดสุ้ทธิของฟาร์ม (Net Farm Income) 

-  รายไดสุ้ทธิของครัวเรือน (Net Family Income) 

6.  ผลลพัธ์ทีไ่ด้จากการดาํเนินการ 

รายงานการติดตามผล/ประเมินโครงการ  ทาํให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

โครงการนั้น ๆ เพือ่จะไดน้าํขอ้มูลไปใชใ้นการบริหารงานส่งนํ้ าและบาํรุงรักษา   วางแผนกาํหนดนโยบายใน

การปรับปรุงโครงการ    และใชป้ระกอบในการศึกษา วจิยั โครงการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

7.  ข้อพงึระวงั/บทเรียนทีผ่่านมา 

 การรวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้ และขอ้มูลสถิติต่างๆ ของโครงการ ที่จาํเป็นต่อการวิเคราะห์ติดตาม

โครงการ ยงัไม่สมบูรณ์ และขาดความต่อเน่ือง ทาํให้การวิเคราะห์โครงการไม่สะทอ้นประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของโครงการที่แทจ้ริง ดงันั้นหน่วยงานที่เก็บรวบรวมขอ้มูล อาทิ โครงการชลประทาน ควรมี

การเก็บรวบรวมขอ้มูลทีจ่าํเป็นอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง ทั้งในแง่การบริหารจดัการและองคก์ร สําหรับ

หน่วยงานท่ีใชข้อ้มลู (สาํนกับริหารโครงการ) ควรมีการประสานความร่วมมือ และสร้างความเขา้ใจ ในเร่ือง

ขอ้มลู และวธีิการรวบรวมใหก้บัหน่วยงานในพื้นท่ีดว้ย 
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4.3   การประเมนิผลโครงการ 
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การประเมินผลโครงการ 

การประเมินผลโครงการ (Evaluation) เป็นการวดัความคุม้ค่าและคุณค่าอย่างเป็นระบบของ

โครงการ วา่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด ส่งผลกระทบต่อประชาชนอยา่งไรบา้ง 

1. วตัถุประสงค์ 

 1.  เพื ่อใช้ติดตามความก้าวหน้าของโครงการพฒันาแหล่งนํ้ าว่าเป็นไปตามขั้นตอน ตาม

กาํหนดเวลาท่ีวางไวเ้พยีงใด มีปัญหาอยา่งใดหรือไม่ 

 2.  เพื่อใชว้ดัความคุม้ค่าของโครงการ ทั้งในเชิงสัมฤทธ์ิผลตามวตัถุประสงค ์และผลกระทบที่

เกิดข้ึนในแง่มุมต่าง ๆ รวมทั้งผลกระทบต่อทศันคติหรือค่านิยมของประชาชน 

 3.  เพื่อให้ไดข้อ้มูลต่อฝ่ายบริหารในการตดัสินใจ กาํหนดนโยบาย กาํหนดแผนงาน และการ

ปรับปรุงงาน   

 4.  เพือ่ให้มีขอ้มูลนาํไปวิเคราะห์โครงการใหม่ที่มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั หรือประกอบจดัทาํ

รายงานวางโครงการ 

 5.  เป็นเอกสารเผยแพร่ และเป็นเอกสารอา้งอิงสาํหรับผูส้นใจทัว่ ๆ ไป 

2.  ลกัษณะและขอบเขตของงาน  

 เร่ิมหลงัจากโครงการไดก่้อสร้างแล้วเสร็จบางส่วน      และสามารถส่งนํ้ าให้เกษตรกรจนถึง

ส้ินสุดโครงการ   เน้นดา้นผลตอบแทนทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม วิศวกรรม ส่ิงแวดลอ้ม และการมีส่วนร่วม

ขององคก์ร  วา่บรรลุเป้าหมาย/วตัถุประสงค ์ตามที่ไดว้างแผนไวใ้นรายงานความเหมาะสมโครงการหรือไม่ 

โดยทาํการศึกษาตามขนาดของพื้นท่ีโครงการ คือ 

- โครงการชลประทานขนาดกลาง 

- โครงการชลประทานขนาดใหญ่ (โครงการส่งนํ้าและบาํรุงรักษา) 

ในลกัษณะของงานดาํเนินการเอง (โดยกลุ่มประเมินผลโครงการ  สํานกับริหารโครงการ)  และ

งานจา้งท่ีปรึกษา 
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3.  หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

1.  หน่วยงานท่ีรับผดิชอบโดยตรง   กลุ่มประเมินผลโครงการ   สาํนกับริหารโครงการ 

2.  หน่วยงานสนบัสนุนภายในกรม 

-  กลุ่มงานวางโครงการ 1-4 

-  กลุ่มส่ิงแวดลอ้มโครงการ 

-  โครงการชลประทาน/โครงการส่งนํ้าและบาํรุงรักษา 

3.  หน่วยงานภายนอกกรม 

- องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อบต.) 

- ท่ีวา่การอาํเภอ 

- สาํนกังานจงัหวดั 

- สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร 

- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

- สหกรณ์การเกษตร 

- สาํนกังานเกษตรอาํเภอ/เกษตรจงัหวดั 

- สถานีอุตุนิยมวทิยา 

- สาํนกังานพฒันาท่ีดินจงัหวดั 

- สถานีอนามยั/โรงพยาบาล 

- ประมงอาํเภอ/จงัหวดั 

- สาํนกังานประปาภูมิภาค 

- เกษตรกรในเขตโครงการชลประทาน (ผูไ้ดรั้บประโยชน์) 

4.  ขั้นตอนในการดําเนินการ 

1. การเตรียมงาน   ในการดาํเนินการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานเพือ่ประเมินผลตอ้งมีการเตรียมการ

และวางแผนในการดาํเนินงานอย่างรอบคอบ และเป็นขั้นตอนรวมถึงการสร้างแบบสอบถามที่ครอบคลุม

เน้ือหาที่ตอ้งการ โดยตอ้งคาํนึงถึงความถูกตอ้งของขอ้มูล  ระยะเวลาที่จะใชข้อ้มูล    งบประมาณที่จะใชใ้น

การสาํรวจ    กาํลงัคน    และเคร่ืองอาํนวยความสะดวกต่าง   ๆ ซ่ึงมีอยูอ่ยา่งจาํกดั 

งานดาํเนินการเอง 
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2. การดาํเนินการรวบรวมขอ้มูล   ทาํการสาํรวจและรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เกษตรกร

ท่ีใชเ้ป็นตวัอยา่ง แลว้บนัทึกลงในแบบสอบถามท่ีเตรียมไว ้ในการกาํหนดขนาดของตวัอยา่งใหมี้การกระจาย

ของเกษตรกรที่ใช้เป็นตวัอย่างมากที่สุด และยงัทาํการรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานต่าง  ๆ   ที่เก่ียวขอ้งที่มี

ส่วนเขา้มาร่วมดาํเนินการ   เช่น ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   สหกรณ์การเกษตร  หน่วย

ส่งเสริมสหกรณ์ สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร และสาํนกังานจดัรูปท่ีดิน เป็นตน้ 

3. การประเมินผลและวิเคราะห์ข้อมูล   ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เกษตรกรตัวอย่าง 

หลงัจากท่ีไดผ้า่นการตรวจสอบอยา่งถูกตอ้งแลว้ จะนาํมาลงในตารางประมวลผลที่ไดเ้ตรียมไวรู้ปแบบของ

ตารางจะจาํแนกและจดัเป็นหมวดหมู่ ตามความตอ้งการที่จะทาํการวิเคราะห์หรือรายงานผล เมื่อไดน้าํขอ้มูล

ลงในตารางเรียบร้อยแลว้ ก็จะนาํไปคาํนวณหาค่าทางสถิติที่ตอ้งการ เช่น  หาค่าเฉล่ีย  ค่าร้อยละ  หรือการ

กระจายค่าในแต่ละค่าความถ่ี   เป็นตน้ 

4. การจดัทาํรายงาน   เม่ือลงตารางและคาํนวณค่าทางสถิติแลว้ ก็เอาผลของการสํารวจท่ีไดน้ั้น

มาวเิคราะห์ เขียนรายงาน หลงัจากนั้นจะพิมพแ์ละส่งรายงาน Draft เพื่อใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งอ่านและให้คาํแนะนาํ

จะไดแ้กไ้ขในส่ิงท่ีบกพร่อง หรือไม่ตรงกบัความเป็นจริง เม่ือไดแ้กไ้ขแลว้ ก็พมิพเ์ป็นรายงานเพือ่เผยแพร่ต่อไป 

งานจา้งท่ีปรึกษามีขั้นตอนในการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

งานจา้งท่ีปรึกษา 

- จดัทาํ TOR 

- จดัทาํบญัชี Long List บริษทัท่ีปรึกษา 

- ร่างแต่งตั้งคณะกรรมการวา่จา้ง และคณะกรรมการกาํกบัดูแลท่ีปรึกษา 

- เสนอเพือ่พจิารณาอนุมติัหลกัการใหด้าํเนินการจา้ง 

- ดาํเนินการจา้ง 

- ดาํเนินการกาํกบัท่ีปรึกษาและบริหารสัญญาจา้ง 

5.  หลกัเกณฑ์/ความรู้ทีนํ่ามาใช้ดําเนินการ 

 ตวัช้ีวดัทีใ่ชใ้นการติดตามและประเมินผลโครงการ สําหรับขอ้มูลที่จะตอ้งรวบรวมเพือ่กาํหนด

ตวัช้ีวดั สาํหรับการติดตามประเมินผลโครงการน้ีอยา่งนอ้ยท่ีสุดจะตอ้งมีขอ้มูลต่าง ๆ ดงัน้ี 

- พื้นท่ีโครงการ (Project area) 

- พื้นท่ีชลประทานตามเป้าหมาย (Irrigated area) 

- พื้นท่ีชลประทานท่ีไดรั้บนํ้าจริงในปีท่ีศึกษา (Planted area by area) 

- เน้ือท่ีเก็บเก่ียวและผลผลิตท่ีไดรั้บ 

- ผลผลิตต่อไร่ และผลผลิตทั้งหมด 

- การใชปุ๋้ย 
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- การใชย้าปราบศตัรูพืช 

- การใชเ้มล็ดพนัธ์ุท่ีไดรั้บการส่งเสริม 

- การไดรั้บสินเช่ือเพือ่การเกษตร 

- การใชแ้รงงาน 

- การใชเ้คร่ืองจกัร เคร่ืองมือ 

- การตลาด 

- ปัญหาต่าง ๆ ในการเพาะปลูก 

- การไดรั้บนํ้าชลประทาน/การะบายนํ้า 

- ความคิดเห็นต่อโครงการ 

- สถานภาพขององค์กรผูใ้ช้นํ้ า/ความตอ้งการและความพร้อมของเกษตรกรในการจดัตั้ ง

องคก์รผูใ้ชน้ํ้ า 

- ประสิทธิภาพในการใชท่ี้ดิน (Cropping intensities) 

- แบบแผนการปลูกพืช (Cropping Patterns) 

- งบประมาณในการปลูกพืช (Crop Budget) 

- งบประมาณในการทาํไร่นา (Farm Budget)  

- รายไดสุ้ทธิของฟาร์ม (Net Farm Income) 

ตวัช้ีวดัท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ ไดแ้ก่ 

- อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อทุน (Benefit Cost ratio – B/C ratio) 

- อตัราผลตอบแทนดา้นเศรษฐกิจ (Economic Internal Rate of Return – EIRR) 

- มูลค่าสุทธิปัจจุบนั (Net present Value – NPV) 

6.  ผลลพัธ์ทีไ่ด้จากการดาํเนินการ 

รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ  ทาํให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

โครงการนั้น ๆ เพือ่จะไดน้าํขอ้มูลไปใชใ้นการบริหารงานส่งนํ้ าและบาํรุงรักษา    วางแผนกาํหนดนโยบาย

ในการปรับปรุงโครงการ    และใชป้ระกอบในการศึกษา วจิยั โครงการอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง 

7.  ข้อพงึระวงั/บทเรียนทีผ่่านมา 

 การรวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้ และขอ้มูลสถิติต่างๆ ของโครงการ ที่จาํเป็นต่อการวิเคราะห์ติดตาม

โครงการ ยงัไม่สมบูรณ์ และขาดความต่อเน่ือง ทาํให้การวิเคราะห์โครงการไม่สะทอ้นประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของโครงการที่แทจ้ริง ดงันั้นหน่วยงานที่เก็บรวบรวมขอ้มูล อาทิ โครงการชลประทาน ควรมี

การเก็บรวบรวมขอ้มูลทีจ่าํเป็นอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง ทั้งในแง่การบริหารจดัการและองคก์ร สําหรับ

หน่วยงานท่ีใชข้อ้มลู (สาํนกับริหารโครงการ) ควรมีการประสานความร่วมมือ และสร้างความเขา้ใจ ในเร่ือง

ขอ้มูล และวธีิการรวบรวมใหก้บัหน่วยงานในพื้นท่ีดว้ย 



บรรณานุกรม 

------------------------------------------------ 
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