ร่ าง
คู่มอื การปฏิบตั ิงาน
(Work Manual)
ส่ วนวิศวกรรมธรณี
สํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณี วิทยา
กระบวนการ พัฒนาแหล่งนํา
กรมชลประทาน

สํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณี วทิ ยา
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สารบัญ
แผนผังกระบวนการปฏิบตั ิงานส่ วนวิศวกรรมธรณี
สํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณี วทิ ยา
คู่มือการปฏิบตั ิงาน งานวิเคราะห์ธรณี สัณฐานและสิ3 งแวดล้อม
คู่มือการปฏิบตั ิงาน งานสํารวจศิลากลศาสตร์
คู่มือการปฏิบตั ิงาน งานปรับปรุ งฐานราก
คู่มือการปฏิบตั ิงาน งานสิ3 งแวดล้อมธรณี วทิ ยาแผ่นดินไหว
คู่มือการปฏิบตั ิงาน งานสิ3 งแวดล้อมนําใต้ดินและแหล่งแร่

หน้ า
1
2
3
4
5
6

แผนผังกระบวนการปฏิบัติงาน
ส่ วนวิศวกรรมธรณี สํ านักสํ ารวจด้ านวิศวกรรมและธรณีวทิ ยา
ลําดับที3
1

ผังกระบวนงาน

ระยะเวลา
(วัน)

ส่วนวิศวกรรม

รายละเอียดงาน

ผูร้ ับผิดชอบ

ส่วนวิศวกรรมได้รับเรื3 อง
ขอรับบริ การจาก สํานักบริ หาร
โครงการ สํานักออกแบบฯ

ผวศ.รธ.

และสํานักโครงการขนาดใหญ่

2

1

ส่วนวิศวกรรมธรณี

จําแนกประเภทงานแต่ละ

ผวธ.

ด้านและมอบหมายให้

3

7

งานวิเคราะห์ธรณี สณ
ั ฐาน
และสิ3 งแวดล้อม

นักธรณีวทิ ยาดําเนินการ

นักธรณีวทิ ยา

กําหนดวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาและรวบรวมข้อมูล

งานสํารวจศิลากลศาสตร์

รวมทังรายงานการศึกษา

งานปรับปรุ งฐานราก

ต่างๆที3เกี3ยวข้องที3ใช้ในการ

งานสิ3งแวดล้อม
ธรณีวิทยาแผ่นดินไหว

ปฏิบตั ิงาน วางแผนการ
ดําเนินงาน

งานสิ3งแวดล้อมนําใต้ดิน
และแหล่งแร่

4

สํารวจ/ศึกษา วิเคราะห์ขอ้ มูล
เพื3อจัดทํารายงาน/แผนที3/
งานออกแบบ

ปฏิบตั ิงานภาคสนาม สํารวจ

นักธรณีวทิ ยา

ขึนอยูก่ บั ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล
ชนิดของ ที3ได้จากภาคสนาม/วิเคราะห์
กระบวน และจัดทํารายงานผลการ

งาน

ลําดับที3

ผังกระบวนงาน

สํารวจ/ศึกษา

ระยะเวลา
(วัน)

รายละเอียดงาน

ผูร้ ับผิดชอบ

สํารวจ/ศึกษา วิเคราะห์
ข้อมูลเพื3อจัดทํารายงาน/
แผนที3/งานออกแบบ

5

ตรวจสอบรายงาน/
แผนที3/งานออกแบบ

7

ตรวจสอบรายงาน/ แผนที3/

กลุ่มงานวิชาการ

งานออกแบบ ตามเกณฑ์
มาตรฐาน/เสนอ ผวธ.ลงนาม

6
7

ผวธ. ลงนาม

จัดทํารายงานฉบับสมบรู ณ์
และส่งรายงาน

1

ลงนามเห็นชอบ

2

จัดทํารายงานเป็ นรู ปเล่ม
สมบรู ณ์ ส่งให้ส่วนวิศวกรรม
เพื3อส่งให้ผรู้ ับบริ การจาก
สํานักบริ หารโครงการ
สํานักออกแบบฯ และสํานัก
โครงการขนาดใหญ่

ผวธ.
นักธรณี วิทยา,
ผวธ.

ร่ าง
คู่มอื การปฏิบตั ิงาน
(Work Manual)
งานวิเคราะห์ธรณี สณ
ั ฐานและสิ3 งแวดล้อมเบืองต้น
กระบวนการ พัฒนาแหล่งนํา
กรมชลประทาน

ส่ วนวิศวกรรมธรณี สํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณี วทิ ยา
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สารบัญ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

วัตถุประสงค์ของการจัดทําคู่มือ
ขอบเขต
คําจํากัดความ
หน้าที3ความรับผิดชอบ
Work Flow กระบวนการ
ขันตอนการปฏิบตั ิงาน
มาตรฐานงาน
ระบบติดตามและประเมินผล
เอกสารอ้างอิง
แบบฟอร์ มที3ใช้

ภาคผนวก

หน้า
2-1
2-1
2-1
2-2
2-3
2-5
2-6
2-7
2-7
2-7

คู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนการ งานวิเคราะห์ ธรณีสัณฐานและสิB งแวดล้ อมเบือC งต้ น
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื3อให้ส่วนราชการมี การจัดคู่มือการปฏิ บตั ิ งานที3ชัดเจนอย่างเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ที3แสดงถึ ง
รายละเอียดขันตอนการปฏิ บตั ิงานของกิ จกรรม / กระบวนการต่างๆ ของหน่ วยงานและสร้ างมาตรฐานการ
ปฏิ บตั ิงาน ที3มุ่งไปสู่ การบริ หารคุ ณภาพทัว3 ทังองค์กรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เกิ ดผลงานที3ได้มาตรฐานเป็ นไป
ตามเป้ าหมาย ได้ผลิตผลหรื อการบริ การที3มีคุณภาพและบรรลุขอ้ กําหนดที3สาํ คัญของกระบวนการ
1.2 เพื3อเป็ นหลักฐานแสดงวิธีการทํางานที3สามารถถ่ายทอดให้กบั ผูเ้ ข้ามาปฏิ บตั ิงานใหม่ พัฒนาให้
การทํางานเป็ นมืออาชีพและใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากร รวมทังแสดงหรื อเผยแพร่
ให้กบั บุคคลภายนอกหรื อผูใ้ ช้บริ การ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากระบวนการที3มีอยูเ่ พื3อขอการรับ
บริ การที3ตรงกับความต้องการ
1.3 เพื3 อศึ ก ษา วิ เ คราะห์ และประเมิ นสภาพธรณี วิท ยา ธรณี วิท ยาสั ณ ฐาน ธรณี วิท ยาโครงสร้ า ง
ธรณี วิทยาแผ่นดิ นไหว สภาพอุ ทกธรณี วิท ยานํา ใต้ดิน รวมทัง บริ เวณพืนที3 แหล่ ง แร่ ที3 จะมี ผ ลกระทบด้า น
ธรณี วิ ท ยาและสิ3 ง แวดล้ อ มต่ อ โครงการฯ สํ า หรั บ เป็ นข้อ มู ล ในขัน ตอนการศึ ก ษาโครงการเบื อ งต้น
(Reconnaissance study)
1.4 เพื3 อ ใช้ เ ป็ นข้อ มู ล ในการกํา หนดวิ ธี ก าร และรายละเอี ย ดการศึ ก ษางานธรณี วิ ท ยาฐานราก
ธรณี วิ ท ยาแผ่น ดิ น ไหว อุ ท กธรณี วิ ท ยานํา ใต้ดิ น รวมทัง ผลกระทบด้า นธรณี วิท ยาในขัน ตอนการศึ ก ษา
วางโครงการ (Pre-feasibility study)
2. ขอบเขต
เป็ นการดําเนิ นงานเพื3อประเมินและวิเคราะห์งานด้านธรณี วิทยาและข้อมูลต่างๆ ที3เกี3 ยวข้องเพื3อจัดทํา
รายงานธรณี สัณฐานและธรณี วทิ ยาสิ3 งแวดล้อมเบืองต้น ตามความต้องการของผูร้ ้องขอหรื อผูต้ อ้ งการใช้ขอ้ มูล
(สํานักบริ หารโครงการ)
3. คําจํากัดความ
ธรณีวิทยาแผ่ นดินไหว เป็ นการศึกษาแรงสั3นสะเทื อนของแผ่นดิ น เนื3 องมาจากการเคลื3 อนตัวของ
เปลือกโลก ในรู ปของการเลื3อนตัวของหิ น หรื อการระเบิดของภูเขาไฟ
Anticline : ชันหิ นโค้งรู ปประทุน หมายถึง โครงสร้างทางธรณี วิทยาแบบหนึ3 งที3ช นั หิ นมีลกั ษณะโค้งตัว
เหมือนรู ปประทุน ชันหิ นที3อยูบ่ ริ เวณใจกลางของชันหิ นโค้งรู ปประทุนนีจะมีอายุอ่อน
Aquifer : ชันหิ นอุม้ นํา, ชันนํา หมายถึ ง ชันหิ นหรื อชันตะกอนที3 มีคุณสมบัติยอมให้น าํ ซึ มเข้าได้
โดยง่าย เนื3องจากมีชอ้ งว่างระหว่างอนุ ภาคตะกอนกว้าง หรื อมีโพรง หรื อรอยแตกต่อเนื3 องกัน จึงทําให้เก็บนํา
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ไว้ได้เป็ นปริ มาณมากจนกลายเป็ นแหล่งนําใต้ดิน ชันหิ นนี อยูใ่ นเขตอิ3มนํา (saturated zone) ตัวอย่างได้แก่ หิ น
ทราย หิ นปูน ชันตะกอนทราย ชันกรวด เป็ นต้น
Fault : รอยเลื3อน รอยเหลื3อม หมายถึง รอยแตกหรื อแนวแตกของหิ น 2 ฟากซึ3 งเคลื3อนที3สัมพันธ์กนั และ
ขนานไปกับรอยแตกนัน
Fold : ชันหิ นคดโค้ง หมายถึง รอยคดโค้งที3ปรากฏในหิ นเปลือกโลกเกิดจากความเค้นและความเครี ยด
ของเปลือกโลก ซึ3 งจะสามารถทราบได้วา่ ความเค้นและความเครี ยดมาจากทิศทางใดได้บา้ ง โดยตรวจตามรอย
คดโค้งของชันหิ นนัน
Geomorphology: ธรณีวิทยาสั ณฐาน หมายถึ ง ธรณี วิทยาว่าด้วยผิวพืนโลก กระบวนการกําเนิ ด การ
ปรับตัวของพืนผิวโลก ตลอดจนลักษณะทางธรณี วทิ ยาที3ปรากฏ
Hygrogeology : อุทกธรณีวิทยานํCาใต้ ดิน หมายถึง วิชาการที3เกี3ยวกับนําใต้ดิน เช่น การเกิด การกักเก็บ
ระบบ ทิศทางการไหล และคุณลักษณะของนําใต้ดินStructural Geology : ธรณีวิทยาโครงสร้ าง เป็ นศาสตร์
ที3วา่ ด้วยสภาพทางธรณี วทิ ยาของหิ น ที3ปรากฏตามธรรมชาติในลักษณะต่างๆ
Syncline : ชันหิ นโค้งรู ปประทุนหงาย หมายถึง ชันหิ นที3โค้งตัวเหมือนเอาประทุนเรื อมาวางหงาย ชัน
หิ นที3อยูบ่ ริ เวณใจกลางของโค้งรู ปประทุนหงายจะมีอายุอ่อนที3สุด
4. หน้ าทีคB วามรับผิดชอบ
ผูร้ ั บ ผิ ด ชอบและเกี3 ย วข้อ งกับ กระบวนการ งานวิ เ คราะห์ ธ รณี สั ณ ฐานและสิ3 ง แวดล้อ มเบื อ งต้น
ดําเนินการโดยส่ วนวิศวกรรมธรณี สํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณี วทิ ยา มีดงั นี
ผูร้ ับผิดชอบ
1. ผูอ้ าํ นวยการส่ วนวิศวกรรมธรณี (ผวธ.)

2. กลุ่มงานวิชาการ
3. นักธรณี วทิ ยา

หน้าที3ความรับผิดชอบ
 มอบหมายให้นกั ธรณี วทิ ยาดําเนินการ
 ตรวจสอบผลการดําเนินการศึกษา
 ลงนามเห็นชอบรายงานการศึกษา
 ตรวจสอบรายงานการศึกษาให้เป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน และถูกต้องตามหลักวิชาการ
 ดําเนินการศึกษา ปฏิบตั ิงานในภาคสนาม
รายงานผลการปฏิบตั ิงาน
 จัดทํารายงานผลการศึกษา
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5. Work Flow กระบวนการ งานวิเคราะห์ ธรณีสัณฐานและสิB งแวดล้ อมเบือC งต้ น

ลําดับที3
1

2

ผังกระบวนงาน
ส่ วนวิศวกรรมธรณี

เตรี ยมการและรวบรวมข้อมูล
ที3เกี3ยวข้อง

ระยะเวลา
รายละเอียดงาน
(วัน)
1
ผวธ.มอบหมายให้
นักธรณี วิทยาดําเนิ นการ

7

1. กําหนดวัตถุประสงค์ของ

ผูร้ ับผิดชอบ
ผวธ.

นักธรณี วิทยา

การศึกษา
2. รวบรวมข้อมูลที3เกี3ยวข้อง
3. วางแผนการปฏิบตั ิงาน

3

ดําเนิ นการศึกษา วิเคราะห์

วิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้น

นักธรณี วิทยา

ธรณี สณ
ั ฐาน และ
สิ3 งแวดล้อม

4

ดําเนินการ สํารวจ
ศึกษาและเก็บข้อมูล
ภาคสนาม

90-120 ในกรณี ที3มีขอ้ มูลและราย

นักธรณี วิทยา

ละเอียดไม่เพียงพอ จําเป็ น
ต้องมีการสํารวจ และเก็บ
ข้อมูลเพิ3มเติม

5

ดําเนินการวิเคราะห์
ข้อมูล และจัดทํารายงาน
ผลการสํารวจ/ศึกษา

7

ปฏิบตั ิงานภาคสนาม สํารวจ
ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล
ที3ได้จากภาคสนาม/วิเคราะห์
และจัดทํารายงานผลการ
สํารวจ/ศึกษา
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นักธรณี วิทยา

ลําดับที3

ผังกระบวนงาน

ระยะเวลา
(วัน)

รายละเอียดงาน

ผูร้ ับผิดชอบ

ดําเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลและจัดทํารายงาน
ผลการสํารวจ/ศึกษา

6

ตรวจสอบรายงาน/
แผนที3/งานออกแบบ

7

ตรวจสอบรายงาน/ แผนที3/

กลุ่มงานวิชาการ

งานออกแบบ ตามเกณฑ์
มาตรฐาน/เสนอ ผวธ.ลงนาม

7
8

ผวธ. ลงนาม

จัดทํารายงานฉบับสมบรู ณ์
และส่ งรายงาน

1

ลงนามเห็นชอบ

2

จัดทํารายงานเป็ นรู ปเล่ม
สมบรู ณ์ ส่ งให้ส่วนวิศวกรรม
เพื3อส่ งให้หน่ วยงานที3
เกี3ยวข้อง หรื อร้องขอ
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ผวธ.
นักธรณี วิทยา,
ผวธ.

6. ขัCนตอนการปฏิบัติงาน
ขันตอนที3

ผังกระบวนงาน

รายละเอียดงาน

ผูร้ ับผิดชอบ

เอกสารอ้างอิง
ที3เกี3ยวข้อง

1

ส่ วนวิศวกรรมธรณี

ผวธ.มอบหมายให้
นักธรณี วิทยาดําเนิ นการ

ผวธ.

2

เตรี ยมการและรวบรวมข้อมูล

1. กําหนดวัตถุประสงค์ของ

ที3เกี3ยวข้อง

การศึกษา

โครงการ

2. รวบรวมข้อมูลที3เกี3ยวข้อง

2. แผนที3ต่างๆ

3. วางแผนการปฏิบตั ิงาน

3. รายงานที3

นักธรณี วิทยา 1. รายละเอียด

เกี3ยวข้อง
3

วิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้น

ดําเนิ นการศึกษา วิเคราะห์

นักธรณี วิทยา

ธรณี สณ
ั ฐาน และ
สิ3 งแวดล้อม
4

ดําเนิ นการ สํารวจ ศึกษา

ในกรณี ที3มีขอ้ มูลและราย

และเก็บข้อมูลภาคสนาม

ละเอียดไม่เพียงพอ จําเป็ น

นักธรณี วิทยา

ต้องมีการสํารวจ และเก็บ
ข้อมูลเพิ3มเติม
5

ดําเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล

ปฏิบตั ิงานภาคสนาม สํารวจ

และจัดทํารายงานผลการสํารวจ/ ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล
ศึกษา

ที3ได้จากภาคสนาม/วิเคราะห์
และจัดทํารายงานผลการ
สํารวจ/ศึกษา
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นักธรณี วิทยา

ขันตอนที3
6

ผังกระบวนงาน

รายละเอียดงาน

ตรวจสอบรายงาน/แผนที3/

ตรวจสอบรายงาน/ แผนที3/

งานออกแบบ

งานออกแบบ ตามเกณฑ์

ผูร้ ับผิดชอบ

เอกสารอ้างอิง
ที3เกี3ยวข้อง

กลุ่มงานวิชาการ

มาตรฐาน/เสนอ ผวธ.ลงนาม
7

ผวธ. ลงนาม

ลงนามเห็นชอบ

8

จัดทํารายงานฉบับสมบรู ณ์

จัและส่
ดทํารายงานฉบั
งรายงาน บสมบรู ณ์
ส่ งให้ส่วนวิศวกรรม

ผวธ.
นักธรณี วิทยา,
ผวธ.

เพื3อส่ งให้หน่ วยงานที3
เกี3ยวข้อง หรื อร้องขอ

7. มาตรฐานงาน
จํานวนเจ้าหน้าปฏิบตั ิงาน
:
นักธรณี วทิ ยา จํานวน 2 คน
เวลาที3ใช้ในการปฏิบตั ิงาน
:
144 วันทําการต่อโครงการ
ผลงานต่อเดือน
:
1/4 ของโครงการ
อุปกรณ์เครื3 องมือที3ใช้ในการปฏิบตั ิงาน:
- รายงานการศึกษาที3เกี3ยวข้อง
- แผนที3ภูมิประเทศ แผนที3ธรณี วทิ ยา แผนที3น าํ บาดาล แผนที3บริ เวณเสี3 ยงภัยแผ่นดินไหว
- ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม
- ค้อนธรณี เข็มทิศ เทปวัดระยะ
- เครื3 องวัดระดับนําใต้ดิน
- เครื3 องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมที3เกี3ยวข้อง
มาตรฐานความถูกต้องของงาน:
ในการวิเคราะห์ ธ รณี สั ณฐานและสิ3 ง แวดล้อมเบื องต้น จะต้องดํา เนิ นการตามหลัก วิชาการของ
การศึ ก ษาด้า นธรณี วิท ยาและวิศ วกรรมธรณี ใ ห้ ถู ก ต้อง ครบถ้วน ซึ3 ง ผูบ้ งั คับ บัญชาและกลุ่ ม งานวิช าการ
วิศ วกรรมธรณี จะต้องพิ จารณาวิธี ก ารและผลการศึ ก ษาให้เป็ นไปตามหลัก วิช าการและกํา หนดแนวทาง
การศึกษาให้ตรงกับวัตถุประสงค์หรื อความต้องการของการนําไปใช้งาน / ผูร้ ้องขอ โดยจะต้องมีการสอบถาม
หรื อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงาน / ผูร้ ้องขอ / ผูน้ าํ ไปใช้งาน
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8. ระบบติดตามประเมินผล
ผูบ้ งั คับบัญชา (ผวธ.) จะติดตามการปฏิบตั ิงาน ประเมินผล รวมทังเสนอแนะให้ขอ้ คิดเห็นเพิ3มเติมเพื3อ
ปรับปรุ งการทํางาน / การศึกษา ให้ผลงานถูกต้องตามหลักวิชาการและได้มาตรฐานตามที3กาํ หนด
ตัวชีCวดั และการให้ นําC หนักตัวชีCวดั :
ตัวชีวดั - สรธ-2.1 ร้อยละของโครงการสํารวจข้อมูลทางด้านธรณี วทิ ยาและปฐพีกลศาสตร์ ที3เป็ นไปตาม
แผนงาน
การให้น าํ หนักตัวชีวดั – 6.12%
ตัวชีวดั - สรธ-4.1 ร้อยละของความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
การให้น าํ หนักตัวชีวดั – 18.37%
ตัวชีวดั - สรธ-5.1 จํานวนโครงการศึกษา วิจยั และพัฒนาที3แล้วเสร็ จ
การให้น าํ หนักตัวชีวดั – 6.12%
9. เอกสารอ้ างอิง
กรมทรัพยากรธรณี , 2542, ธรณี วทิ ยาประเทศไทย, กรุ งเทพฯ, 551 หน้า.
กิ ตติ ศ พั ท์ เรื อ งศิ ริวฒั นากุ ล , 2536, คู่ มื อสํา รวจธรณี วิท ยาภาคสนาม หิ นแปร และธรณี วิท ยาโครงสร้ า ง,
ภาควิชาธรณี วทิ ยา มหาวิทยาลัย เชียงใหม่, 33 หน้า.
ราชบัณฑิตยสถาน, 2544, พจนานุกรมศัพท์ธรณี วทิ ยา, พิมพ์ครังที3 1, อรุ ณการพิมพ์, กรุ งเทพฯ, 384 หน้า.
สุ รพงษ์ เลิศทัศนี ย ์ และคณะ, 2525, ธรณี วิทยาประเทศไทย, ภาควิชาธรณี วิทยา มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่, 230
หน้า.
อภิสิทธิg เอี3ยมหน่อ, 2526, ธรณี วทิ ยา, พิมพ์ครังที3 4, โรงพิมพ์บริ ษทั ไทยวัฒนาพานิช, กรุ งเทพฯ, 278 หน้า.
Donal M.R., Structural Geology, 2 nd. Edition, John Wiley & Sons, Inc., USA., 208 p.
Donals R. C., 1981, Environmental Geology, John Wiley & Sons, Inc., USA., 394 p.
10. แบบฟอร์ มทีใB ช้
รู ปแบบรายงานธรณี สัณฐาน
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ร่ าง
คู่มอื การปฏิบตั ิงาน
(Work Manual)
งานสํารวจศิลากลศาสตร์
กระบวนการ พัฒนาแหล่งนํา
กรมชลประทาน

ส่ วนวิศวกรรมธรณี สํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณี วทิ ยา

28 กุมภาพันธ์ 2553

สารบัญ
1. วัตถุประสงค์ของการจัดทําคู่มือ
2. ขอบเขต
3. คําจํากัดความ
4. หน้าที3ความรับผิดชอบ
5. Work Flow กระบวนการ
6. ขันตอนการปฏิบตั ิงาน
7. มาตรฐานงาน
8. ระบบติดตามประเมินผล
9. เอกสารอ้างอิง
10. แบบฟอร์ มที3ใช้
ภาคผนวก

หน้า
3-1
3-1
3-1
3-2
3-3
3-5
3-6
3-6
3-6
3-7

คู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนการ งานสํ ารวจศิลากลศาสตร์
1. วัตถุประสงค์
1.4 เพื3อให้ส่วนราชการมี การจัดคู่มือการปฏิ บตั ิ งานที3ชัดเจนอย่างเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ที3แสดงถึ ง
รายละเอียดขันตอนการปฏิ บตั ิงานของกิ จกรรม / กระบวนการต่างๆ ของหน่ วยงานและสร้ างมาตรฐานการ
ปฏิ บตั ิงาน ที3มุ่งไปสู่ การบริ หารคุ ณภาพทัว3 ทังองค์กรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เกิ ดผลงานที3ได้มาตรฐานเป็ นไป
ตามเป้ าหมาย ได้ผลิตผลหรื อการบริ การที3มีคุณภาพและบรรลุขอ้ กําหนดที3สาํ คัญของกระบวนการ
1.5 เพื3อเป็ นหลักฐานแสดงวิธีการทํางานที3สามารถถ่ายทอดให้กบั ผูเ้ ข้ามาปฏิ บตั ิงานใหม่ พัฒนาให้
การทํางานเป็ นมืออาชีพและใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากร รวมทังแสดงหรื อเผยแพร่
ให้กบั บุคคลภายนอกหรื อผูใ้ ช้บริ การ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากระบวนการที3มีอยูเ่ พื3อขอการรับ
บริ การที3ตรงกับความต้องการ
1.6 ทําแผนที3ธรณี วศิ วกรรมและจําแนกคุณภาพของมวลหิ น
2. ขอบเขต
งานสํารวจศิลากลศาสตร์ เป็ นการดําเนิ นงานจัดทําแผนที3ธรณี วิศวกรรมเพื3อแสดงโครงสร้างของชัน
หิ น และเพื3อจําแนกคุ ณภาพของมวลหิ นแสดงบริ เวณที3 เกิ ดการพิบตั ิ แบบต่างๆ ประมวลและวิเคราะห์ความ
มัน3 คงแข็งแรง คํานวณหาอัตราความปลอดภัยของมวลหิ นที3จะทําการขุดหรื อระเบิด บริ เวณหัวงานเขื3อน อ่าง
เก็ บ นํา อาคารประกอบ และอุ โ มงค์ รวมทัง เสนอแนะวิธี ก ารขุ ดหรื อ ระเบิ ดที3 เหมาะสมแก่ ห น่ ว ยงานที3
เกี3ยวข้อง
3. คําจํากัดความ
การจําแนกคุณภาพของมวลหิน เป็ นการศึกษาคุณภาพหิ น โดยวิธีการต่างๆ มีวตั ถุประสงค์เพื3อใช้ใน
การออกแบบ ก่อสร้าง
ศิลากลศาสตร์ เป็ นการศึกษาคุณสมบัติของหิ นในทางวิศวกรรมธรณี เพื3อออกแบบงานก่อสร้าง
งานฐานราก งานเขื3อน งานออกแบบลาดไหล่เขา และงานอุโมงค์
Engineering Geology : ธรณี วศิ วกรรม หมายถึง ธรณี วิทยาประยุกต์ที3จะนําเอาความรู ้และ
ประสบการณ์ดา้ นธรณี วทิ ยามาใช้งานออกแบบการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม หรื อหมายถึง การประยุกต์
ความรู ้และประสบการณ์ดา้ นธรณี วทิ ยาหรื อธรณี ศาสตร์ ท งั หลายเข้ามาช่วยแก้ไขปั ญหาทางด้านวิศวกรรม
โยธา เช่นความรู ้ดา้ นธรณี วทิ ยาโครงสร้าง อุทกธรณี วทิ ยา ธรณี ฟิสิ กส์ ปฐพีกลศาสตร์ และกลศาสตร์ หิน
Rock Machanics : กลศาสตร์ หิน หมายถึง วิทยาศาสตร์ ทางทฤษฎีและประยุกต์วา่ ด้วยสมบัติทาง
กายภาพของหิ นที3มีต่อแรงซึ3 งมากระทํา
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4. หน้ าทีBรับผิดชอบ
ผูร้ ับผิดชอบและเกี3ยวข้องกับกระบวนการ งานสํารวจศิลากลศาสตร์ ดําเนิ นการโดยส่ วนวิศวกรรมธรณี
สํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณี วทิ ยา มีดงั นี
ผูร้ ับผิดชอบ
1. ผูอ้ าํ นวยการส่ วนวิศวกรรมธรณี (ผวธ.)

2. กลุ่มงานวิชาการ
3. นักธรณี วทิ ยา

หน้าที3ความรับผิดชอบ
 มอบหมายให้นกั ธรณี วทิ ยาดําเนินการ
 ตรวจสอบผลการดําเนินการศึกษา
 ลงนามเห็นชอบรายงานการศึกษา
 ตรวจสอบรายงานการศึกษาให้เป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน และถูกต้องตามหลักวิชาการ
 ดําเนินการศึกษา ปฏิบตั ิงานในภาคสนาม
รายงานผลการปฏิบตั ิงาน
 จัดทํารายงานผลการศึกษา
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5. Work Flow กระบวนการ งานสํ ารวจศิลากลศาสตร์

ลําดับที3
1

2

ผังกระบวนงาน
ส่ วนวิศวกรรมธรณี

เตรี ยมการและรวบรวมข้อมูล
ที3เกี3ยวข้อง

ระยะเวลา
รายละเอียดงาน
(วัน)
1
ผวธ.มอบหมายให้
นักธรณี วิทยาดําเนิ นการ
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1. กําหนดวัตถุประสงค์ของ

ผูร้ ับผิดชอบ
ผวธ.

นักธรณี วิทยา

การศึกษา
2. รวบรวมข้อมูลที3เกี3ยวข้อง
3. วางแผนการปฏิบตั ิงาน

3

ดําเนินการศึกษา
งานสํารวจศิลากลศาสตร์

120

ปฏิบตั ิงานภาคสนาม สํารวจ
ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล
ที3ได้จากภาคสนาม/วิเคราะห์
และจัดทํารายงานผลการ
สํารวจ/ศึกษา
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นักธรณี วิทยา

ลําดับที3

ผังกระบวนงาน

ระยะเวลา
(วัน)

รายละเอียดงาน

ผูร้ ับผิดชอบ

ดําเนินการศึกษา
งานสํารวจศิลากลศาสตร์

4

ตรวจสอบรายงาน/
แผนที3/งานออกแบบ

7

ตรวจสอบรายงาน/ แผนที3/

กลุ่มงานวิชาการ

งานออกแบบ ตามเกณฑ์
มาตรฐาน/เสนอ ผวธ.ลงนาม

5
6

ผวธ. ลงนาม

จัดทํารายงานฉบับสมบรู ณ์
และส่ งรายงาน

1

ลงนามเห็นชอบ

2

จัดทํารายงานเป็ นรู ปเล่ม
สมบรู ณ์ ส่ งให้ส่วนวิศวกรรม
เพื3อส่ งให้หน่ วยงานที3
เกี3ยวข้อง หรื อร้องขอ
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ผวธ.
นักธรณี วิทยา,
ผวธ.

6.ขัCนตอนการปฏิบัติงาน
ขันตอนที3

ผังกระบวนงาน

รายละเอียดงาน

ผูร้ ับผิดชอบ

เอกสารอ้างอิง
ที3เกี3ยวข้อง

1

ส่ วนวิศวกรรมธรณี

ผวธ.มอบหมายให้
นักธรณี วิทยาดําเนิ นการ

ผวธ.

2

เตรี ยมการและรวบรวมข้อมูล

1. กําหนดวัตถุประสงค์ของ

ที3เกี3ยวข้อง

การศึกษา

โครงการ

2. รวบรวมข้อมูลที3เกี3ยวข้อง

2. แผนที3ต่างๆ

3. วางแผนการปฏิบตั ิงาน

3. รายงานที3

นักธรณี วิทยา 1. รายละเอียด

เกี3ยวข้อง
3

ดําเนิ นการศึกษา

ปฏิบตั ิงานภาคสนาม สํารวจ

งานสํารวจศิลากลศาสตร์

ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล

นักธรณี วิทยา

ที3ได้จากภาคสนาม/วิเคราะห์
และจัดทํารายงานผลการ
สํารวจ/ศึกษา
4

ตรวจสอบรายงาน/แผนที3/

ตรวจสอบรายงาน/ แผนที3/

งานออกแบบ

งานออกแบบ ตามเกณฑ์

กลุ่มงานวิชาการ

มาตรฐาน/เสนอ ผวธ.ลงนาม
5

ผวธ. ลงนาม

ลงนามเห็นชอบ

6

จัดทํารายงานฉบับสมบรู ณ์

จัและส่
ดทํารายงานฉบั
งรายงาน บสมบรู ณ์
ส่ งให้ส่วนวิศวกรรม
เพื3อส่งให้หน่ วยงานที3
เกี3ยวข้อง หรื อร้องขอ
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ผวธ.
นักธรณี วิทยา,
ผวธ.

7. มาตรฐานงาน
จํานวนเจ้าหน้าที3ปฏิบตั ิงาน
:
นักธรณี วทิ ยา จํานวน 2 คน
เวลาที3ใช้ในการปฏิบตั ิงาน
:
137 วันทําการต่อโครงการ
ผลงานต่อเดือน
:
1/4 ของโครงการ
อุปกรณ์เครื3 องมือที3ใช้ในการปฏิบตั ิงาน :
-แผนที3ธรณี วทิ ยา แผนที3ภูมิประเทศ บริ เวณหัวงาน
-เครื3 องเขียน เข็มทิศ ค้อนธรณี เทปวัด กรด
-เครื3 องมือตรวจวัดความแกร่ งของหิ น
-คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคํานวณวิเคราะห์ ความมัน3 คงของมวลดิน มวลหิ น
มาตรฐานความถูกต้องของงาน :
ในการวิเคราะห์สาํ รวจศิลากลศาสตร์ จะต้องดําเนินการตามหลักวิชาการของการศึกษาด้านธรณี วิทยา
และวิศวกรรมธรณี ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ซึ3 งผูบ้ งั คับบัญชาและกลุ่มงานวิชาการวิศวกรรมธรณี จะต้องพิจารณา
วิธีการและผลการศึกษาให้เป็ นไปตามหลักวิชาการและกําหนดแนวทางการศึกษาให้ตรงกับวัตถุประสงค์หรื อ
ความต้องการของการนําไปใช้งาน / ผูร้ ้องขอโดยจะต้องมีการสอบถามหรื อรับฟั งความคิดเห็นจากหน่วยงาน /
ผูร้ ้องขอ / ผูน้ าํ ไปใช้งาน
8. ระบบติดตามประเมินผล
ผูบ้ งั คับบัญชา (ผวธ.) จะติดตามการปฏิบตั ิงาน ประเมินผล รวมทังเสนอแนะให้ขอ้ คิดเห็นเพิ3มเติมเพื3อ
ปรับปรุ งการทํางาน / การศึกษา ให้ผลงานถูกต้องตามหลักวิชาการและได้มาตรฐานตามที3กาํ หนด
ตัวชีCวดั และการให้ นําC หนักตัวชีCวดั :
ตัวชีวดั - สรธ-2.1 ร้อยละของโครงการสํารวจข้อมูลทางด้านธรณี วทิ ยาและปฐพีกลศาสตร์ ที3เป็ นไปตาม
แผนงาน
การให้น าํ หนักตัวชีวดั – 6.12%
ตัวชีวดั - สรธ-4.1 ร้อยละของความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
การให้น าํ หนักตัวชีวดั – 18.37%
ตัวชีวดั - สรธ-5.1 จํานวนโครงการศึกษา วิจยั และพัฒนาที3แล้วเสร็ จ
การให้น าํ หนักตัวชีวดั – 6.12%
9. เอกสารอ้ างอิง
ราชบัณฑิตยสถาน, 2544, พจนานุกรมศัพท์ธรณี วทิ ยา, พิมพ์ครังที3 1, อรุ ณการพิมพ์, กรุ งเทพฯ, 384 หน้า.
สมาคมวิศวกรเหมืองแร่ ไทย, 2552, มาตรฐานการปฏิบตั ิวิชาชีพ เรื3 องมาตรฐานการใช้วตั ถุระเบิดในงาน
วิศวกรรม ร่ างฉบับสมบรู ณ์, กรุ งเทพฯ.
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Hudson J.A. and Harrison J.P., 1985, Engineering rock mechanics, British Library Cataloguing in
Publication Data, p. 193-201.
Olofsson, O.S.,1990, Applied Explosives Technology for Construction and Mining, 2 nd. Edition, 304 p.
Persson, A.P., et al., 1994, Rock Blasting and Explosives Engineering, CRG Press LLC, USA. 540 p.
Ragan D.M., 1985, Structural Geology, John Wiley and Sons, 3 rd. edition, 208 p.
10. แบบฟอร์ มทีใB ช้
-
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ร่ าง
คู่มอื การปฏิบตั ิงาน
(Work Manual)
งานปรับปรุ งฐานราก
กระบวนการ พัฒนาแหล่งนํา
กรมชลประทาน

ส่ วนวิศวกรรมธรณี สํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณี วทิ ยา

28 กุมภาพันธ์ 2553

สารบัญ
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3. คําจํากัดความ
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5. Work Flow กระบวนการ
6. ขันตอนการปฏิบตั ิงาน
7. มาตรฐานงาน
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4-10
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คู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนงาน งานปรับปรุ งฐานราก
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื3อให้ส่วนราชการมีการจัดทําคู่มือการปฏิบตั ิงานที3ชดั เจน อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ที3แสดงถึ ง
รายละเอียดขันตอนการปฏิ บตั ิงานของกิ จกรรม/กระบวนการต่างๆ ของหน่ วยงาน และสร้ างมาตรฐานการ
ปฏิ บตั ิงานที3มุ่งไปสู่ การบริ หารคุ ณภาพทัว3 ทังองค์กรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เกิ ดผลงานที3ได้มาตรฐานเป็ นไป
ตามเป้ าหมาย ได้ผลิตผลหรื อการบริ การที3มีคุณภาพ และบรรลุขอ้ กําหนดที3สาํ คัญของกระบวนการ
1.2 เพื3อเป็ นหลักฐานแสดงวิธีการทํางานที3สามารถถ่ายทอดให้กบั ผูเ้ ข้ามาปฏิบตั ิงานใหม่ พัฒนาให้การ
ทํางานเป็ นมืออาชี พ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของบุคลากร รวมทังแสดงหรื อเผยแพร่
ให้กบั บุคคลภายนอก หรื อผูใ้ ช้บริ การ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที3มีอยู่เพื3อขอการ
รับบริ การที3ตรงกับความต้องการ
1.3 เพื3อกําหนดวิธีการดําเนินการ และปฏิบตั ิการที3เหมาะสมในการปฏิบตั ิงานปรับปรุ งฐานราก
2. ขอบเขต
งานปรับปรุ งฐานราก เป็ นการดําเนิ นการที3วิเคราะห์การรั3วซึ ม เพื3อประเมิ นฐานรากเพื3อการออกแบบ
ปรั บปรุ งฐานรากเขื3 อนและอาคารประกอบ การกําหนดรายละเอี ยดด้านเทคนิ ค คํานวณราคาและรายการ
ปริ มาณงาน ดําเนิ นการปรั บปรุ งฐานราก รวมทังมีแผนรองรับภาวะฉุ กเฉิ นโดยการเตรี ยมความพร้ อมด้าน
เครื3 องจักรเครื3 องมือ
3. คําจํากัดความ
Additional holes : the holes are placed between the earlier holes, If penetrations have been
insufficient to give adequate grouting
BOQ. : Bill of Quantity หมายถึง รายการปริ มาณงาน
Blanket Grouting : a pictorial view of part of a weak foundation requiring grouting for strengthening
purposes
Embankment Dams : เขื3อนชนิดวัสดุถม
Grout : construction material used to embed rebars in masonry walls, connect sections of pre-cast
concrete, fill voids, and seal joints
Grout curtain : restrict seepage to such an amount that it does not cause too much loss of storage,
and does not dislodge the foundation downstream or erode the base of the dam
Grout Hole : รู อดั ยาแนว หมายถึง รู ที3เจาะไว้เพื3อใช้อดั ยาแนว การอัดยาแนวเพื3อเพิ3มความแข็งแรง และ
เพื3ออุดรอยร้าว รอยแตก (ถ้ามี)
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Homogeneous Dams : เขื3อนดินประเภทเนือเดียว
Primary Holes : the grouting commences with widely spaced holes
Spec. : technical Specification หมายถึง ข้อกําหนดรายละเอียดด้านเทคนิค
Secondary Holes : holes midway between primary holes are then drilled and grouted to fill these
remaining cracks
Tertiary Holes : this type of grouting is usually laid out on a grid. An inadequately grouted area is
likely to remain in the centre of the group of holes
4. หน้ าทีคB วามรับผิดชอบ
ผูร้ ับผิดชอบและเกี3ยวข้องกับกระบวนการ งานปรับปรุ งฐานราก ดําเนินการโดยส่ วนวิศวกรรมธรณี
สํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณี วทิ ยา มีดงั นี
ผูร้ ับผิดชอบ
1. ผูอ้ าํ นวยการส่ วนวิศวกรรมธรณี (ผวธ.)

2. กลุ่มงานวิชาการ
3. นักธรณี วทิ ยา

หน้าที3ความรับผิดชอบ
 มอบหมายให้นกั ธรณี วทิ ยาดําเนินการ
 ตรวจสอบผลการดําเนินการศึกษา
 ลงนามเห็นชอบรายงานการศึกษา
 ตรวจสอบรายงานการศึกษาให้เป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน และถูกต้องตามหลักวิชาการ
 ดําเนินการศึกษา ปฏิบตั ิงานในภาคสนาม
รายงานผลการปฏิบตั ิงาน
 จัดทํารายงานผลการศึกษา

4-2

5. Work Flow กระบวนการ งานปรับปรุ งฐานราก
ขันตอนออกแบบเพื3อการก่อสร้าง
ระยะเวลา
ลําดับที3
ผังกระบวนงาน
รายละเอียดงาน
(วัน)
1
1
ผวธ.มอบหมายให้
ส่ วนวิศวกรรมธรณี
นักธรณี วิทยาดําเนิ นการ

2

เตรี ยมการและรวบรวมข้อมูล
ที3เกี3ยวข้อง

7

1. พิจารณาและตรวจสอบ

ผูร้ ับผิดชอบ
ผวธ.

นักธรณี วิทยา

ข้อมูลแบบเขื3อนและอาคาร
ประกอบ รวมทังข้อมูลผลการ
สํารวจธรณี วิทยาฐานราก

3

ดําเนินการวิเคราะห์ และ
ออกแบบงานปรับปรุ งฐาน
ราก

60

1. ประเมินสภาพธรณี วิทยา
ฐานราก
2. วิเคราะห์ปริ มาณนําซึมผ่าน
เขื3อนและฐานราก
3.กําหนดวิธีการปรับปรุ งฐาน
รากเขื3อนที3เหมาะสม
4. พิจารณาออกแบบปรับปรุ ง
ฐานราก
5. คิดปริ มาณงานและราคา
ค่าปรับปรุ งฐานราก
6. จัดทํารายงานผลการ
วิเคราะห์ปริ มาณนําซึมผ่าน
เขื3อนและฐานราก/แบบงาน
ปรับปรุ งฐานราก/ข้อกําหนด
รายละเอียดด้านเทคนิ ค/
รายการปริ มาณงาน/ราคางาน
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นักธรณี วิทยา

ลําดับที3

ผังกระบวนงาน

ระยะเวลา
(วัน)

รายละเอียดงาน

ผูร้ ับผิดชอบ

ดําเนินการวิเคราะห์
และออกแบบงาน
ปรับปรุ งฐานราก

4

ตรวจสอบรายงาน/
แบบ/Spec./BOQ

7

ตรวจสอบรายงาน/แบบ/

กลุ่มงานวิชาการ

ข้อกําหนดรายละเอียดด้าน
เทคนิ ค/รายการปริ มาณงาน/
ราคางาน ตามเกณฑ์
มาตรฐาน/เสนอผวธ.ลงนาม

5

ผวธ. ลงนาม

1

ลงนามเห็นชอบ

6

จัดทํารายงานฉบับสมบรู ณ์
และส่ งรายงาน

2

จัดทํารายงานเป็ นรู ปเล่ม
สมบรู ณ์ ส่ งให้ส่วนวิศวกรรม
เพื3อส่ งให้หน่ วยงานที3
เกี3ยวข้อง หรื อร้องขอ
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ผวธ.
นักธรณี วิทยา,
ผวธ.

ขันตอนการก่อสร้าง
ลําดับที3
1

2

ผังกระบวนงาน
ส่ วนวิศวกรรมธรณี

เตรี ยมการตรวจสอบแบบ/
Spec./BOQ/จัดเตรี ยม
แผนงาน/เครื3 องจักร

ระยะเวลา
รายละเอียดงาน
(วัน)
1
ผวธ.มอบหมายให้
นักธรณี วิทยาดําเนิ นการ
7

งานจ้างเหมา

ผูร้ ับผิดชอบ
ผวธ.

นักธรณี วิทยา

ตรวจสอบแบบงานปรับ
ปรุ งฐานราก/ข้อกําหนดราย
ละเอียดด้านเทคนิ ค/รายการ
ปริ มาณงาน/แผนงาน
งานดําเนิ นการเอง
ถอดแบบหาปริ มาณงาน/จัด
ทําประมาณการ/จัดเตรี ยม
เครื3 องจักร

3

ดําเนินการควบคุม/
ดําเนินการปรับปรุ งฐานราก

ตาม

จัดทํารายงานผลการควบคุม/

นักธรณี วิทยา

แผนงาน ผลการปฏิบตั ิงาน
ก่อสร้าง

4

5
6

ตรวจสอบรายงาน

ผวธ. ลงนาม

จัดทํารายงานฉบับสมบรู ณ์
และส่ งรายงาน

7

ตรวจสอบรายงาน ตามเกณฑ์ กลุ่มงานวิชาการ
มาตรฐาน/เสนอ ผวธ.ลงนาม

1

ลงนามเห็นชอบ

2

จัดทํารายงานเป็ นรู ปเล่ม
สมบรู ณ์ ส่ งให้ส่วนวิศวกรรม
เพื3อส่ งให้หน่ วยงานที3
เกี3ยวข้อง หรื อร้องขอ
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ผวธ.
นักธรณี วิทยา,
ผวธ.

6. ขัCนตอนการปฏิบัติงาน
ขันตอนออกแบบเพื3อการก่อสร้าง
ขันตอนที3

ผังกระบวนงาน

รายละเอียดงาน

ผูร้ ับผิดชอบ

เอกสารอ้างอิง
ที3เกี3ยวข้อง

1

ส่ วนวิศวกรรมธรณี

ผวธ.มอบหมายให้
นักธรณี วิทยาดําเนิ นการ

ผวธ.

2

เตรี ยมการและรวบรวมข้อมูล

1. พิจารณาและตรวจสอบ

ที3เกี3ยวข้อง

ข้อมูลแบบเขื3อนและอาคาร

และอาคาร

ประกอบ รวมทังข้อมูลผลการ

ประกอบ

สํารวจธรณี วิทยาฐานราก

2. รายงานผล

นักธรณี วิทยา 1. แบบเขื3อน

การสํารวจ
ธรณี วิทยา
ฐานราก
3

ดําเนิ นการวิเคราะห์ และ

1. ประเมินสภาพธรณี วิทยา

ออกแบบงานปรับปรุ งฐานราก ฐานราก

นักธรณี วิทยา 1. รายงานผล
การสํารวจ

2. วิเคราะห์ปริ มาณนําซึมผ่าน

ธรณี วิทยา

เขื3อนและฐานราก

ฐานราก

3.กําหนดวิธีการปรับปรุ งฐาน

2.อัตราราคา

รากเขื3อนที3เหมาะสม

งาน (ตาม

4. พิจารณาออกแบบปรับปรุ ง

หนังสื อ

ฐานราก

สํานักงบประ

5. คิดปริ มาณงานและราคา

มาณที3 นร

ค่าปรับปรุ งฐานราก

0714/1593

6. จัดทํารายงานผลการ

ลว.7สิ งหาคม

วิเคราะห์ปริ มาณนําซึมผ่าน

2549

เขื3อนและฐานราก/แบบงาน
ปรับปรุ งฐานราก/ข้อกําหนด
รายละเอียดด้านเทคนิ ค/
รายการปริ มาณงาน/ราคางาน
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ขันตอนที3
4

ผังกระบวนงาน

รายละเอียดงาน

ตรวจสอบรายงาน/แบบ

ตรวจสอบรายงาน/แบบ/

/Spec./BOQ

ข้อกําหนดรายละเอียดด้าน

ผูร้ ับผิดชอบ
กลุ่มงานวิชาการ

เทคนิค/รายการปริ มาณงาน/
ราคางาน ตามเกณฑ์
มาตรฐาน/เสนอผวธ.ลงนาม
5

ผวธ. ลงนาม

ลงนามเห็นชอบ

6

จัดทํารายงานฉบับสมบรู ณ์

จัและส่
ดทํารายงานฉบั
งรายงาน บสมบรู ณ์
ส่ งให้ส่วนวิศวกรรม
เพื3อส่ งให้หน่วยงานที3
เกี3ยวข้อง หรื อร้องขอ
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ผวธ.
นักธรณี วทิ ยา,
ผวธ.

เอกสารอ้างอิง
ที3เกี3ยวข้อง

ขันตอนการก่อสร้าง
ขันตอนที3

ผังกระบวนงาน

รายละเอียดงาน

1

ส่ วนวิศวกรรมธรณี

ผวธ.มอบหมายให้
นักธรณี วทิ ยาดําเนินการ

2

เตรี ยมการตรวจสอบแบบ/Spec. งานจ้างเหมา ตรวจสอบ

ผูร้ ับผิดชอบ

เอกสารอ้างอิง
ที3เกี3ยวข้อง

ผวธ.

นักธรณี วทิ ยา 1. แบบเขื3อน

/BOQ/จัดเตรี ยมแผนงาน/

แบบงานปรับปรุ งฐานราก/

และอาคาร

เครื3 องจักร

ข้อกําหนดรายละเอียดด้าน

ประกอบ

เทคนิค/รายการปริ มาณงาน/
แผนงาน
งานดําเนินการเอง ถอดแบบ
หาปริ มาณงาน/จัดทําประมาณ
การ/จัดเตรี ยมเครื3 องจักร
3

ดําเนินการควบคุม/ดําเนินการ งานจ้างเหมา ควบคุมงาน
ปรับปรุ งฐานราก

นักธรณี วทิ ยา คําสั3งกรมฯ

/จัดทํารายงานผลการควบคุม
งานดําเนินการเอง ดําเนิน
การปรับปรุ งฐานราก/
ผลการปฏิบตั ิงาน

4

ตรวจสอบรายงาน

ตรวจสอบรายงาน ตามเกณฑ์ กลุ่มงานวิชาการ
มาตรฐาน/เสนอ ผวธ.ลงนาม

5

ผวธ. ลงนาม

ลงนามเห็นชอบ

6

จัดทํารายงานฉบับสมบรู ณ์

จัและส่
ดทํารายงานฉบั
งรายงาน บสมบรู ณ์
ส่ งให้ส่วนวิศวกรรม
เพื3อส่ งให้หน่วยงานที3
เกี3ยวข้อง หรื อร้องขอ
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ผวธ.
นักธรณี วทิ ยา,
ผวธ.

7.มาตรฐานงาน
7.1 ขัCนตอนออกแบบเพือB ก่ อสร้ าง
จํานวนเจ้าหน้าปฏิบตั ิงาน
:
นักธรณี วทิ ยา จํานวน 1 คน
เวลาที3ใช้ในการปฏิบตั ิงาน
:
77 วันทําการต่อโครงการ
ผลงานต่อเดือน
:
1/2 ของโครงการ
อุปกรณ์เครื3 องมือที3ใช้ในการปฏิบตั ิงาน:
- รายงานการศึกษาที3เกี3ยวข้อง
- แบบเขื3อนและอาคารประกอบ
- เครื3 องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมที3เกี3ยวข้อง
7.2 ขัCนตอนก่ อสร้ าง
จํานวนเจ้าหน้าปฏิบตั ิงาน
:
(งานจ้างเหมา) นักธรณี วทิ ยา จํานวน 1 คน
(งานดําเนินการเอง) นักธรณี วทิ ยา จํานวน 1-2 คน
เวลาที3ใช้ในการปฏิบตั ิงาน
:
ตามแผนงานที3คณะกรรมการตรวจการจ้างอนุมตั ิ
ผลงานต่อเดือน
:
อุปกรณ์เครื3 องมือที3ใช้ในการปฏิบตั ิงาน:
- แบบเขื3อนและอาคารประกอบ
- เครื3 องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมที3เกี3ยวข้อง
- แบบงานปรับปรุ งฐานราก
- ข้อกําหนดรายละเอียดด้านเทคนิค
- รายการปริ มาณงานและราคางาน
มาตรฐานความถูกต้องของงาน:
ในการดําเนิ นการวิเคราะห์ และดํา เนิ นการปรั บปรุ งฐานราก (งานดําเนิ นการเอง/จ้า งเหมา) จะต้อง
ดําเนิ นการตามหลักวิชาการของการศึกษาด้านวิศวกรรมธรณี ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ซึ3 งผูบ้ งั คับบัญชาและกลุ่ม
งานวิชาการวิศวกรรมธรณี จะต้องพิจารณาวิธีการและผลการศึกษาให้เป็ นไปตามหลักวิชาการและกําหนด
แนวทางการศึกษาให้ตรงกับวัตถุประสงค์หรื อความต้องการของการนําไปใช้งาน / ผูร้ ้องขอ โดยจะต้องมีการ
สอบถาม หรื อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงาน / ผูร้ ้องขอ / ผูน้ าํ ไปใช้งาน
8. ระบบติดตามประเมินผล
ผูบ้ งั คับบัญชา (ผวธ.) มีการติดตามการปฏิ บตั ิงาน ประเมิ นผล ให้คาํ แนะนําและข้อคิดเห็ นเพื3อนําไป
ปรับปรุ งการทํางานหรื อการศึกษา เพื3อให้ได้ผลงานที3ถูกต้องตามหลักวิชาการและได้มาตรฐานตามที3กาํ หนด
ตัวชีCวดั และการให้ นําC หนักตัวชีCวดั :
ตัวชีวดั - สรธ-2.1 ร้อยละของโครงการสํารวจข้อมูลทางด้านธรณี วทิ ยาและปฐพีกลศาสตร์ ที3เป็ นไปตาม
แผนงาน
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การให้น าํ หนักตัวชีวดั – 6.12%
ตัวชีวดั - สรธ-4.1 ร้อยละของความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
การให้น าํ หนักตัวชีวดั – 18.37%
ตัวชีวดั - สรธ-5.1 จํานวนโครงการศึกษา วิจยั และพัฒนาที3แล้วเสร็ จ
การให้น าํ หนักตัวชีวดั – 6.12%
9. เอกสารอ้ างอิง
กองวิทยาการธรณี , 2529, การปรับปรุ งฐานรากเขื3อนโดยการ Grout, กรมชลประทาน, 85 หน้า.
ราชบัณฑิตยสถาน, 2544, พจนานุกรมศัพท์ธรณี วทิ ยา, พิมพ์ครังที3 1, อรุ ณการพิมพ์, กรุ งเทพฯ, 384 หน้า.
วรากร ไม้เรี ยง, 2542, วิศวกรรมเขื3อนดิน, โรงพิมพ์รุ่งแสงการพิมพ์, กรุ งเทพฯ
Kutzner, C., 1996, Grouting of Rock and Soil, AA.Balkema, Rotterdam, Natherlands, 271 p.
Nonveiller, 1989, Grouting Theory and Practice, Elsevier Science Publishers B.V., Natherlands, 250 p.
http://www.grouters.org/rockgrout/Dams%20Usage.htm
http://www.wigipedia.com
10. แบบฟอร์ มทีใB ช้
- แบบรายงานการเจาะประจําวัน
- แบบรายงานการทดสอบนําด้วยแรงดัน
- แบบรายงานการอัดฉี ดนําปูน

4-10

ร่ าง
คู่มอื การปฏิบตั ิงาน
(Work Manual)
สิ3 งแวดล้อมธรณี วทิ ยาแผ่นดินไหว
กระบวนการ พัฒนาแหล่งนํา
กรมชลประทาน

ส่ วนวิศวกรรมธรณี สํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณี วทิ ยา

28 กุมภาพันธ์ 2553

สารบัญ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

วัตถุประสงค์ของการจัดทําคู่มือ
ขอบเขต
คําจํากัดความ
หน้าที3ความรับผิดชอบ
Work Flow กระบวนการ
ขันตอนการปฏิบตั ิงาน
มาตรฐานงาน
ระบบติดตามและประเมินผล
เอกสารอ้างอิง
แบบฟอร์ มที3ใช้

ภาคผนวก

หน้ า
5-1
5-1
5-1
5-2
5-3
5-5
5-6
5-7
5-7
5-9

คู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนการ งานสิB งแวดล้ อมธรณีวิทยาแผ่ นดินไหว
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื3อให้ส่วนราชการมีการจัดทําคู่มือการปฏิ บตั ิงานที3ชดั เจน อย่างเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ที3แสดงถึ ง
รายละเอียดขันตอนการปฏิ บตั ิ งานของกิ จกรรม/กระบวนการต่างๆ ของหน่ วยงาน และสร้ างมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงานที3มุ่งไปสู่ การบริ หารคุณภาพทัว3 ทังองค์กรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เกิดผลงานที3ได้มาตรฐานเป็ นไปตาม
เป้ าหมาย ได้ผลิตผลหรื อการบริ การที3มีคุณภาพ และบรรลุขอ้ กําหนดที3สาํ คัญของกระบวนการ
1.2 เพื3อเป็ นหลักฐานแสดงวิธีการทํางานที3สามารถถ่ายทอดให้กบั ผูเ้ ข้ามาปฏิบตั ิงานใหม่ พัฒนาให้การ
ทํางานเป็ นมืออาชี พ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของบุคลากร รวมทังแสดงหรื อเผยแพร่
ให้กบั บุคคลภายนอก หรื อผูใ้ ช้บริ การ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที3มีอยูเ่ พื3อขอรับการ
บริ การที3ตรงกับความต้องการ
1.3 เพื3อกําหนด วิธีการดําเนิ นการ และแผนปฏิ บตั ิการที3เหมาะสมในการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ3 งแวดล้อมธรณี วิทยาแผ่นดิ นไหว ในโครงการที3จะมีการสร้ างอ่างเก็บนํา ตามพระราชบัญญัติส3ิ งแวดล้อม
แห่งชาติ กําหนดให้ดาํ เนินการศึกษา เพื3อประเมินผลกระทบสิ3 งแวดล้อม
2. ขอบเขต
งานสิ3 งแวดล้อมธรณี วิทยาแผ่นดิ นไหว เป็ นการดําเนิ นงานตามมาตรการป้ องกันแก้ไขและติ ดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ3 งแวดล้อมด้านธรณี วิท ยาแผ่นดิ นไหวโดยเริ3 มดําเนิ นการศึ กษาในระยะก่ อน มี การ
ก่อสร้างโครงการ 2 ปี ศึกษาอย่างต่อเนื3 องในระหว่างก่อสร้าง และศึกษาต่อไปในระยะดําเนิ นการโครงการ
เป็ นเวลา 5-10 ปี ขึนอยูก่ บั การประเมินผลกระทบสิ3 งแวดล้อม
3. คําจํากัดความ
Accelerometer: มาตรความเร่ ง
เครื3 องมือที3ใช้วดั ความเร่ ง โดยเฉพาะหมายถึงเครื3 องวัดความไหวสะเทือน (seismograph) ซึ3 งออกแบบ
สําหรับใช้วดั ค่าความเร่ งของอนุภาคพืนดิน
Earthquake: แผ่ นดินไหว
การสั3นสะเทือนของแผ่นดินที3รู้สึกได้ในจุดใดจุดหนึ3งบนผิวโลก แผ่นดินไหวส่ วนใหญ่เกิดจากการ
คลายตัวอย่างรวดเร็ วของความเครี ยดภายในเปลือกโลกที3มีการก่อตัวของความเครี ยดอย่างช้าๆ อันเป็ นผลสื บ
เนื3องมาจากการเคลื3อนตัวของเปลือกโลกในรู ปของการเลื3อนตัวของหิ นหรื อการระเบิดของภูเขาไฟ แต่ใน
ปั จจุบนั การปะทุของระเบิดนิ วเคลียร์ ก็อาจทําให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกัน
Epicenter: จุดเหนือศู นย์ เกิดแผ่ นดินไหว
ตําแหน่งสมมุติที3กาํ หนดด้วยจุดตัดของเส้นดิ3งที3ลากจากศูนย์เกิดแผ่นดินไหวตัดกับผิวโลก
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Richter scale: มาตราริกเตอร์
มาตราที3ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ที3กาํ หนดขนาดของแผ่นดินไหว นาย ซี . เอฟ. ริ กเตอร์ นักธรณี วทิ ยา
แผ่นดินไหวแห่งสถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์ เนีย สหรัฐอเมริ กา เป็ นผูค้ ิดค้นและเผยแพร่ ใน พ.ศ. 2478 โดยใช้
หลักการจากผลบันทึกของเครื3 องวัดความไหวสะเทือนและมีการปรับแก้เกี3ยวกับระยะทางจากศูนย์กลาง
แผ่นดินไหว
Seismic focus: ศูนย์ เกิดแผ่ นดินไหว
จุดภายในเปลือกโลกซึ3 งเป็ นที3เกิดการไหวสะเทือนของแผ่นดิน จุดนีจึงเรี ยกว่า แหล่งเริ3 มเกิด
แผ่นดินไหว
Seismic wave: คลืนB ไหวสะเทือน
คลื3นยืดหยุน่ ชนิดหนึ3งที3เกิดจากการส่ งผ่านพลังงานจากตําแหน่งหนึ3งไปยังอีกตําแหน่งหนึ3งโดย
อนุภาคของตัวกลางไม่ได้เคลื3อนที3ตามไปด้วย ซึ3 งเป็ นผลให้ความยืดหยุน่ ของตัวกลางเกิดการรบกวนและ
เคลื3อนที3ออกไป
Seismograph: เครืBองวัดความไหวสะเทือน
เครื3 องมือที3ใช้กาํ หนดความไหวสะเทือนของวัตถุต่างๆ ของโลก ว่าสู งตํ3ามากน้อยเท่าใด
Seismology: วิทยาแผ่ นดินไหว
วิทยาศาสตร์ สาขาหนึ3งที3ศึกษาข้อเท็จจริ งของโลกเกี3ยวกับแผ่นดินไหว เช่น ขนาดความรุ นแรงของ
แผ่นดินไหว การพยากรณ์ และให้คาํ เตือนล่วงหน้าเพื3อความปลอดภัยของมนุษย์ รวมตลอดถึงการกําหนดจุด
ระเบิดและผลติดตามของระเบิดปรมาณูทุกแบบ ทังนี ด้วยอาศัยการศึกษาจากข้อมูลของเครื3 องวัดความไหว
สะเทือนที3ประดิษฐ์ข ึน เพื3อใช้วดั ความไหวสะเทือนในช่วงระยะเวลายาวหรื อสัน
4. หน้ าทีคB วามรับผิดชอบ
ผูร้ ับผิดชอบและเกี3ยวข้องกับกระบวนการ ธรณี วทิ ยาแผ่นดินไหว ดําเนินการโดยส่ วนวิศวกรรมธรณี
สํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณี วทิ ยา มีดงั นี
ผูร้ ับผิดชอบ
หน้าที3ความรับผิดชอบ
1. ผูอ้ าํ นวยการส่ วนวิศวกรรมธรณี (ผวธ.)
 มอบหมายให้นกั ธรณี วทิ ยาดําเนินการ
 ตรวจสอบผลการดําเนินการศึกษา
 ลงนามเห็นชอบรายงานการศึกษา
2. กลุ่มงานวิชาการ
 ตรวจสอบรายงานการศึกษาให้เป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน และถูกต้องตามหลักวิชาการ
3. นักธรณี วทิ ยา
 ดําเนินการศึกษา ปฏิบตั ิงานในภาคสนาม
รายงานผลการปฏิบตั ิงาน
 จัดทํารายงานผลการศึกษา
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5. Work Flow กระบวนการ งานสิB งแวดล้ อมธรณีวิทยาแผ่ นดินไหว

ลําดับที3
1

2

ผังกระบวนงาน
ส่ วนวิศวกรรมธรณี

เตรี ยมการและรวบรวมข้อมูล
ที3เกี3ยวข้อง

ระยะเวลา
รายละเอียดงาน
(วัน)
1
ผวธ.มอบหมายให้
นักธรณี วิทยาดําเนิ นการ
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1. กําหนดวัตถุประสงค์ของ

ผูร้ ับผิดชอบ
ผวธ.

นักธรณี วิทยา

การศึกษา
2. รวบรวมข้อมูลจากรายงาน
การศึกษาผลกระทบสิ3งแวด
ล้อม (EIA) และรายงานแผน
ปฏิบตั ิการป้ องกันแก้ไขและ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ3 งแวดล้อม (EIMP)
3. วางแผนการปฏิบตั ิงาน

3

ดําเนินการศึกษา
งานสิ3 งแวดล้อมแผ่นดินไหว

120

ปฏิบตั ิงานภาคสนาม สํารวจ
ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล
ที3ได้จากภาคสนาม/วิเคราะห์
และจัดทํารายงานผลการ
สํารวจ/ศึกษา
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นักธรณี วิทยา

ลําดับที3

ผังกระบวนงาน

ระยะเวลา
(วัน)

รายละเอียดงาน

ผูร้ ับผิดชอบ

ดําเนินการศึกษา
งานสิ3 งแวดล้อม
แผ่นดินไหว

4

5
6

ตรวจสอบรายงาน

ผวธ. ลงนาม

จัดทํารายงานฉบับสมบรู ณ์
และส่ งรายงาน

7

ตรวจสอบรายงานตามเกณฑ์ กลุ่มงานวิชาการ
มาตรฐาน/เสนอ ผวธ.ลงนาม

1

ลงนามเห็นชอบ

2

จัดทํารายงานเป็ นรู ปเล่ม
สมบรู ณ์ ส่ งให้ส่วนวิศวกรรม
เพื3อส่ งให้หน่ วยงานที3
เกี3ยวข้อง หรื อร้องขอ
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ผวธ.
นักธรณี วิทยา,
ผวธ.

6. ขัCนตอนการปฏิบัติงาน
ขันตอนที3

ผังกระบวนงาน

รายละเอียดงาน

ผูร้ ับผิดชอบ

เอกสารอ้างอิง
ที3เกี3ยวข้อง

1

ส่ วนวิศวกรรมธรณี

ผวธ.มอบหมายให้
นักธรณี วิทยาดําเนิ นการ

ผวธ.

2

เตรี ยมการและรวบรวมข้อมูล

1. กําหนดวัตถุประสงค์ของ

ที3เกี3ยวข้อง

การศึกษา

โครงการ

2. รวบรวมข้อมูลจากรายงาน

2. แผนที3ต่างๆ

นักธรณี วิทยา 1. รายละเอียด

การศึกษาผลกระทบสิ3งแวด
ล้อม (EIA) และรายงานแผน
ปฏิบตั ิการป้ องกันแก้ไขและ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ3 งแวดล้อม (EIMP)
3.เตรี ยมแผนที3ต่างๆ และ
กําหนดขอบเขตพืนที3
4. วางแผนการปฏิบตั ิงาน
3

ดําเนิ นการศึกษา

ปฏิบตั ิงานภาคสนาม สํารวจ

งานสิ3 งแวดล้อมแผ่นดินไหว

ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล
ที3ได้จากภาคสนาม/วิเคราะห์
และจัดทํารายงานผลการ
สํารวจ/ศึกษา
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นักธรณี วิทยา

ขันตอนที3
4

ผังกระบวนงาน
ตรวจสอบรายงาน

รายละเอียดงาน
ตรวจสอบรายงาน

ผูร้ ับผิดชอบ

เอกสารอ้างอิง
ที3เกี3ยวข้อง

กลุ่มงานวิชาการ

เสนอ ผวธ.ลงนาม
5

ผวธ. ลงนาม

ลงนามเห็นชอบ

6

จัดทํารายงานฉบับสมบรู ณ์

จัและส่
ดทํารายงานเป็
งรายงาน นรู ปเล่ม
สมบรู ณ์ ส่ งให้ส่วนวิศวกรรม

ผวธ.
นักธรณี วิทยา,
ผวธ.

เพื3อส่ งให้หน่ วยงานที3
เกี3ยวข้อง หรื อร้องขอ

7. มาตรฐานงาน
จํานวนเจ้าหน้าปฏิบตั ิงาน
:
นักธรณี วทิ ยา จํานวน 2 คน
เวลาที3ใช้ในการปฏิบตั ิงาน
:
137 วันทําการต่อโครงการ
ผลงานต่อเดือน
:
1/4 ของโครงการ
อุปกรณ์เครื3 องมือที3ใช้ในการปฏิบตั ิงาน:
- รายงานการศึกษาที3เกี3ยวข้อง
- แผนที3ภูมิประเทศ แผนที3ธรณี วทิ ยา บริ เวณพืนที3ศึกษา
- ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม
- ค้อนธรณี เข็มทิศ เทปวัดระยะ
- เครื3 องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมที3เกี3ยวข้อง
- เครื3 องมือตรวจวัดแผ่นดินไหว
มาตรฐานความถูกต้องของงาน:
ในการวิเคราะห์ธรณี ส3ิ งแวดล้อมธรณี วิทยาแผ่นดิ นไหว จะต้องดําเนิ นการตามหลักวิชาการของ
การศึ ก ษาด้า นธรณี วิท ยาและวิศ วกรรมธรณี ใ ห้ ถู ก ต้อง ครบถ้วน ซึ3 ง ผูบ้ งั คับ บัญชาและกลุ่ ม งานวิช าการ
วิศ วกรรมธรณี จะต้องพิ จารณาวิธี ก ารและผลการศึ ก ษาให้เป็ นไปตามหลัก วิช าการและกํา หนดแนวทาง
การศึกษาให้ตรงกับวัตถุประสงค์หรื อความต้องการของการนําไปใช้งาน / ผูร้ ้องขอ โดยจะต้องมีการสอบถาม
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หรื อรั บฟั งความคิ ดเห็ นจากหน่ วยงาน / ผูร้ ้ องขอ / ผูน้ าํ ไปใช้งานและมี ระยะเวลาในการดําเนิ นการติ ดตัง
เครื3 องมือพร้อมตรวจวัด ประมาณ 360 วัน
8. ระบบติดตามประเมินผล
ผูบ้ งั คับบัญชา (ผวธ.) จะติดตามการปฏิบตั ิงาน ประเมินผล รวมทังเสนอแนะให้ขอ้ คิดเห็นเพิ3มเติมเพื3อ
ปรับปรุ งการทํางาน / การศึกษา ให้ผลงานถูกต้องตามหลักวิชาการและได้มาตรฐานตามที3กาํ หนด และการ
ตรวจการทํางานของบริ ษทั วิศวกรที3ปรึ กษา
ตัวชีCวดั และการให้ นําC หนักตัวชีCวดั :
ตัวชีวดั - สรธ-2.1 ร้อยละของโครงการสํารวจข้อมูลทางด้านธรณี วทิ ยาและปฐพีกลศาสตร์ ที3เป็ นไปตาม
แผนงาน
การให้น าํ หนักตัวชีวดั – 6.12%
ตัวชีวดั - สรธ-4.1 ร้อยละของความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
การให้น าํ หนักตัวชีวดั – 18.37%
ตัวชีวดั - สรธ-5.1 จํานวนโครงการศึกษา วิจยั และพัฒนาที3แล้วเสร็ จ
การให้น าํ หนักตัวชีวดั – 6.12%
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คู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนการ งานสิB งแวดล้ อมนําC ใต้ ดินและแหล่ งแร่
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื3อให้ส่วนราชการมีการจัดคู่มือการปฏิ บตั ิงานที3ชัดเจน อย่างเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ที3แสดงถึ ง
รายละเอี ยดขันตอนการปฏิ บตั ิ งานของกิ จกรรม/กระบวนการต่างๆของหน่ วยงาน และสร้ างมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงานที3มุ่งไปสู่ การบริ หารคุณภาพทัว3 ทังองค์กรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เกิดผลงานที3ได้มาตรฐานเป็ นไปตาม
เป้ าหมาย ได้ผลิตผลหรื อการบริ การที3มีคุณภาพ และบรรลุขอ้ กําหนดที3สาํ คัญของกระบวนการ
1.2 เพื3อเป็ นหลักฐานแสดงวิธีการทํางานที3สามารถถ่ายทอดให้กบั ผูเ้ ข้ามาปฏิ บตั ิงานใหม่ พัฒนาให้
การทํางานเป็ นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากร รวมทังแสดงหรื อเผยแพร่
ให้กบั บุคคลภายนอก หรื อผูใ้ ช้บริ การ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที3มีอยูเ่ พื3อขอการรับ
บริ การที3ตรงกับความต้องการ
1.3 เพื3อกําหนด วิธีการดําเนินการ และแผนปฏิบตั ิการที3เหมาะสมในการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ3 ง แวดล้ อ มด้ า นอุ ท กธรณี วิ ท ยานําใต้ดิ น และแหล่ ง แร่ ในโครงการที3 จ ะมี ก ารสร้ า งอ่ า งเก็ บ นํา ตาม
พระราชบัญญัติส3ิ งแวดล้อมแห่งชาติ กําหนดให้ดาํ เนินการศึกษา เพื3อประเมินผลกระทบสิ3 งแวดล้อม
2. ขอบเขต
งานสิ3 ง แวดล้อ มนํา ใต้ดิ นและแหล่ ง แร่ เป็ นการดํา เนิ นงานตามมาตรการป้ องกันแก้ไ ขและติ ด ตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ3 งแวดล้อมด้านอุทกธรณี วิทยานําใต้ดินและแหล่งแร่ โดยเริ3 มดําเนิ นการศึกษาในระยะ
ก่อน มีการก่อสร้างโครงการ 2 ปี ศึกษาอย่างต่อเนื3 องในระหว่างก่อสร้าง และศึกษาต่อไปในระยะดําเนิ นการ
โครงการ เป็ นเวลา 5-10 ปี ขึนอยูก่ บั การประเมินผลกระทบสิ3 งแวดล้อม
3. คําจํากัดความ
อุทกธรณีวทิ ยา หมายถึง วิชาการเกี3ยวกับนําใต้ดิน เช่น การเกิด การกักเก็บ ระบบ ทิศทางการไหล และ
คุณลักษณะของนําใต้ดิน
นําC ใต้ ดิน หมายถึง นําฝนที3ตกลงมาสู่ พืนดิน แล้วไหลซึ มไปรวมอยูใ่ ต้ดิน
แหล่ งแร่ หมายถึง บริ เวณที3แร่ สะสมตัว
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4. หน้ าทีคB วามรับผิดชอบ
ผูร้ ับผิดชอบและเกี3ยวข้องกับกระบวนการ สิ3 งแวดล้อมนําใต้ดินและแหล่งแร่ ดําเนินการโดยส่ วน
วิศวกรรมธรณี สํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณี วทิ ยา มีดงั นี
ผูร้ ับผิดชอบ
1. ผูอ้ าํ นวยการส่ วนวิศวกรรมธรณี (ผวธ.)

2. กลุ่มงานวิชาการ
3. นักธรณี วทิ ยา

หน้าที3ความรับผิดชอบ
 มอบหมายให้นกั ธรณี วทิ ยาดําเนินการ
 ตรวจสอบผลการดําเนินการศึกษา
 ลงนามเห็นชอบรายงานการศึกษา
 ตรวจสอบรายงานการศึกษาให้เป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน และถูกต้องตามหลักวิชาการ
 ดําเนินการศึกษา ปฏิบตั ิงานในภาคสนาม
รายงานผลการปฏิบตั ิงาน
 จัดทํารายงานผลการศึกษา
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5. Work flow กระบวนการ งานสิB งแวดล้ อมนําC ใต้ ดินและแหล่ งแร่

ลําดับที3
1

2

ผังกระบวนงาน
ส่ วนวิศวกรรมธรณี

เตรี ยมการและรวบรวมข้อมูล
ที3เกี3ยวข้อง

ระยะเวลา
รายละเอียดงาน
(วัน)
1
ผวธ.มอบหมายให้
นักธรณี วิทยาดําเนิ นการ

7

1. กําหนดวัตถุประสงค์ของ

ผูร้ ับผิดชอบ
ผวธ.

นักธรณี วิทยา

การศึกษา
2. รวบรวมข้อมูลจากรายงาน
การศึกษาผลกระทบสิ3งแวด
ล้อม (EIA) และรายงานแผน
ปฏิบตั ิการป้ องกันแก้ไขและ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ3 งแวดล้อม (EIMP)
3. วางแผนการปฏิบตั ิงาน

3

ดําเนินการศึกษา
งานสิ3 งแวดล้อมนําใต้ดิน
และแหล่งแร่

120

ปฏิบตั ิงานภาคสนาม สํารวจ
ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล
ที3ได้จากภาคสนาม/วิเคราะห์
และจัดทํารายงานผลการ
สํารวจ/ศึกษา
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นักธรณี วิทยา

ลําดับที3

ผังกระบวนงาน

ระยะเวลา
(วัน)

รายละเอียดงาน

ผูร้ ับผิดชอบ

ดําเนินการศึกษา
งานสิ3 งแวดล้อมนําใต้ดิน
และแหล่งแร่

4

ตรวจสอบรายงาน/
แผนที3/งานออกแบบ

7

ตรวจสอบรายงาน/ แผนที3/

กลุ่มงานวิชาการ

งานออกแบบ ตามเกณฑ์
มาตรฐาน/เสนอ ผวธ.ลงนาม

5
6

ผวธ. ลงนาม

จัดทํารายงานฉบับสมบรู ณ์
และส่ งรายงาน

1

ลงนามเห็นชอบ

2

จัดทํารายงานเป็ นรู ปเล่ม
สมบรู ณ์ ส่ งให้ส่วนวิศวกรรม
เพื3อส่ งให้หน่ วยงานที3
เกี3ยวข้อง หรื อร้องขอ
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ผวธ.
นักธรณี วิทยา,
ผวธ.

6. ขัCนตอนการปฏิบัติงาน
ขันตอนที3

ผังกระบวนงาน

รายละเอียดงาน

ผูร้ ับผิดชอบ

เอกสารอ้างอิง
ที3เกี3ยวข้อง

1

ส่วนวิศวกรรมธรณี

ผวธ.มอบหมายให้
นักธรณี วิทยาดําเนิ นการ

ผวธ.

2

เตรี ยมการและรวบรวมข้อมูล

1. กําหนดวัตถุประสงค์ของ

ที3เกี3ยวข้อง

การศึกษา

โครงการ

2. รวบรวมข้อมูลจากรายงาน

2. แผนที3ต่างๆ

นักธรณี วิทยา 1. รายละเอียด

การศึกษาผลกระทบสิ3 งแวด
ล้อม (EIA) และรายงานแผน
ปฏิบตั ิการป้ องกันแก้ไขและ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ3 งแวดล้อม (EIMP)
3.เตรี ยมแผนที3ต่างๆ และ
กําหนดขอบเขตพืนที3
4. วางแผนการปฏิบตั ิงาน
3

ดําเนิ นการศึกษา

ปฏิบตั ิงานภาคสนาม สํารวจ

งานสิ3 งแวดล้อมนําใต้ดิน

ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล

และแหล่งแร่

ที3ได้จากภาคสนาม/วิเคราะห์
และจัดทํารายงานผลการ
สํารวจ/ศึกษา
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นักธรณี วิทยา

ขันตอนที3
4

ผังกระบวนงาน
ตรวจสอบรายงาน/แผนที3

รายละเอียดงาน
ตรวจสอบรายงาน/ แผนที3/

ผูร้ ับผิดชอบ

เอกสารอ้างอิง
ที3เกี3ยวข้อง

กลุ่มงานวิชาการ

งานออกแบบ ตามเกณฑ์
มาตรฐาน/เสนอ ผวธ.ลงนาม
5

ผวธ. ลงนาม

ลงนามเห็นชอบ

6

จัดทํารายงานฉบับสมบรู ณ์

จัดทํารายงานฉบับสมบรู ณ์

และส่ งรายงาน

ส่ งให้ส่วนวิศวกรรม

ผวธ.
นักธรณี วิทยา,
ผวธ.

เพื3อส่ งให้หน่ วยงานที3
เกี3ยวข้อง หรื อร้องขอ

7. มาตรฐานงาน
จํานวนเจ้าหน้าปฏิบตั ิงาน
:
นักธรณี วทิ ยา จํานวน 2 คน
เวลาที3ใช้ในการปฏิบตั ิงาน
:
137 วันทําการต่อโครงการ
ผลงานต่อเดือน
:
1/4 ของโครงการ
อุปกรณ์เครื3 องมือที3ใช้ในการปฏิบตั ิงาน:
- รายงานการศึกษาที3เกี3ยวข้อง
- แผนที3ภูมิประเทศ แผนที3ธรณี วทิ ยา แผนที3อุทกธรณี วทิ ยาบริ เวณพืนที3ศึกษา
- ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม
- เครื3 องวัดระดับนําใต้ดิน
- เครื3 องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมที3เกี3ยวข้อง
มาตรฐานความถูกต้องของงาน:
ในการวิเคราะห์ส3ิ งแวดล้อมนําใต้ดินและแหล่งแร่ จะต้องดําเนินการตามหลักวิชาการของการศึกษาด้าน
ธรณี วทิ ยาและวิศวกรรมธรณี ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ซึ3 งผูบ้ งั คับบัญชาและกลุ่มงานวิชาการวิศวกรรมธรณี จะต้อง
พิ จ ารณาวิ ธี ก ารและผลการศึ ก ษาให้ เ ป็ นไปตามหลัก วิ ช าการและกํา หนดแนวทางการศึ ก ษาให้ ต รงกับ
วัตถุ ประสงค์หรื อความต้องการของการนําไปใช้งาน / ผูร้ ้ องขอ โดยจะต้องมีการสอบถาม หรื อรับฟั งความ
คิดเห็นจากหน่วยงาน / ผูร้ ้องขอ / ผูน้ าํ ไปใช้งาน
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8. ระบบติดตามประเมินผล
ผูบ้ งั คับบัญชา (ผวธ.) มีการติดตามการปฏิ บตั ิงาน ประเมิ นผล ให้คาํ แนะนําและข้อคิดเห็ นเพื3อนําไป
ปรับปรุ งการทํางานหรื อการศึกษา เพื3อให้ได้ผลงานที3ถูกต้องตามหลักวิชาการและได้มาตรฐานตามที3กาํ หนด
ตัวชีCวดั และการให้ นําC หนักตัวชีCวดั :
ตัวชีวดั - สรธ-2.1 ร้อยละของโครงการสํารวจข้อมูลทางด้านธรณี วทิ ยาและปฐพีกลศาสตร์ ที3เป็ นไปตาม
แผนงาน
การให้น าํ หนักตัวชีวดั – 6.12%
ตัวชีวดั - สรธ-4.1 ร้อยละของความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
การให้น าํ หนักตัวชีวดั – 18.37%
ตัวชีวดั - สรธ-5.1 จํานวนโครงการศึกษา วิจยั และพัฒนาที3แล้วเสร็ จ
การให้น าํ หนักตัวชีวดั – 6.12%
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