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เสร็จแลว จึงจะสามารถดําเนินการตามกระบวนการออกแบบ และกระบวนการกอสรางตอไปได
คูมือการปฏิบัติงานดานวางโครงการฉบับนี้ จัดทําเปนครั้งแรก ซึ่งอาจมีการทบทวน
หลังจากที่ไดนําไปปฏิบัติงานแลว โดยการประชุมและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู วิเคราะหและ
ปรับปรุงกระบวนการ เพื่อใหผลการดําเนินการดีขึ้นตอไป
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คูมือการปฏิบัติงาน
กระบวนการวางโครงการ
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหกรมชลประทานมีคูมือการปฏิบัติงาน ดานวางโครงการ ที่ชัดเจน อยางเปนลายลักษณ
อักษร ที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานชองกิจกรรม/กระบวนการตาง ๆ ของหนวยงาน และสราง
มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ มุงไปสูการบริหารคุณภาพทั่ว ทั้งองคกรอยางมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ไ ด
มาตรฐานเป น ไปตามเป า หมาย ได ผ ลผลิ ต หรื อ บริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพ และบรรลุ ข อ กํ า หนดที่ สํ า คั ญ ของ
กระบวนการ
1.2 เพื่อเปนหลักฐานแสดงวิธีการทํางานที่สามารถถายทอดใหกับผูเขามาปฏิบัติงานใหม พัฒนา
ใหการทํางานเปนมืออาชีพ และใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือ
เผยแพรใหกับบุคคลภายนอก หรือผูใชบริการ ใหสามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการที่มีอยู เพื่อ
ขอรับการบริการที่ตรงกับความตองการ
1.3 เพื่ อ ให ก ารจั ด ทํ า รายงานการศึ ก ษาต า ง ๆ ด า นวางโครงการ ที่ จั ด ทํ า โดย สํ า นั ก บริ ห าร
โครงการ หรือ สํานักชลประทาน มีมาตรฐานเดียวกัน สามารถนําไปใชใน สํารวจ ออกแบบ และกอสราง เพื่อ
บรรลุวัตถุประสงคของการพัฒนาแหลงน้ํา ตามยุทธศาสตรของกรมชลประทานได
2. ขอบเขต
กรมชลประทานมีแผนพัฒนาในสภาพรวมของลุมน้ํา ซึ่งในภาพรวมนั้น ไดมีการพิจารณาเบื้องตนวา
มีโครงการพัฒนาแหลงน้ําที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาไวระดับหนึ่งแลว คูมือการปฏิบัติงานนี้ จะครอบคลุม
ขั้นตอนในการนําโครงการพัฒนาแหลงน้ําที่มีศักยภาพนั้น มาดําเนินการศึกษาในรายละเอียด ดังนี้
2.1 การจัดทํารายงานเบื้องตน (Reconnaissance Report) ซึ่ง มีวัตถุประสงค เพื่อเปนการ
ตรวจสอบอยางงรวดเร็วถึงความเปนไปไดทางวิศวกรรมของโครงการ ตรวจสอบแผนที่ชั้นคุณภาพลุมน้ํา
แผนที่ปาไม ประกาศพื้นที่ลุมน้ํา ฯลฯ หากโครงการมีความ เปนไปไดก็จะ กําหนดขอบเขตการสํารวจ เพื่อ
เปนขอมูลใชในการศึกษาขั้นตอไป
2.2 การจัดทํารายงานวางโครงการ (Pre-feasibility Report) รายงานวางโครงการมีวัตถุประสงค 2
ประการ ขึ้นอยูกับขนาดของโครงการ คือ กรณีที่เปนโครงการขนาดกลาง รายงานฉบับนี้ จะใชประกอบการ
ตัดสินใจดําเนินโครงการ หากโครงการมีความเหมะสม ก็จะจัดเขาแผนเพื่อออกแบบและกอสราง หรือศึกษา
ทางดานสิ่ง แวดลอมและระบบนิเวศนตอไป หากมีความจําเปน กรณีที่เปนโครงการขนาดใหญ รายงานฉบับ
นี้ จะเปนการการตรวจสอบถึงความเปนไปไดทางดานวิศวกรรมของโครงการโดยละเอียด รวมทั้งตรวจสอบ
เบื้องตนถึงความคุมทุนของโครงการ หากมีความเหมาะสมก็จะศึกษาโดยละเอียดทุกดาน ในขั้นรายงานความ
เหมาะสมตอไป
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2.3 การศึกษาดานเศรษฐกิจและสังคม
2.4 การศึกษาดานสิ่งแวดลอม
เนื้อหาในภาพรวมของของการวางโครงการมีขั้นตอนโดยยอ พอสรุปได ดังนี้
1. การชี้ปญหา (Problem Identification) กอนการวางโครงการ จําเปนจะตองรูปญหาที่เคยเกิดขึ้นใน
อดีต ปญหาที่กําลังเผชิญอยูในปจจุบัน และ ปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อใหโครงการที่จัดทําขึ้น
สามารถแกป ญ หาไดแ ละตรงกั บ ความต อ งการ การชี้ ป ญ หาอาจเริ่ ม จากการวิ จั ย จากความต อ งการของ
ประชาชน จากคําสั่งผูบังคับบัญชาหรือจาก คําแนะนําของผูอื่น ฯลฯ โดยผูวางโครงการจะตองคนหาจุดสําคัญ
และความยุงยากของปญหาใหได เพื่อจะไดกําหนดวิธีการแกไขปญหาใหตรงกับเปาหมายตอไป
2 การกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ (Objective and Target Setting) เมื่อทราบถึง
ปญหาตาง ๆ แลว ผูวางโครงการจะตองตั้งวัตถุประสงค หรือเปาหมายของโครงการ จะตองตั้งวัตถุประสงค
หรือเปาหมายของโครงการไว เพื่อแกปญหาใหได  แตการกําหนดวัตถุประสงค หรือเปาหมายจะตองไม
กําหนดไวสูงเกินไป จนไมเหมาะกับทรัพยากรที่มีอยู รวมทั้งตองพิจารณาถึงขอจํากัด (Constraints) อื่นๆ
3 การหาและรวบรวมขอมูล (Data Collection)
การรวบรวมและการเสาะหาขอมูลตาง ๆ มีความจําเปนมากสําหรับการวางโครงการ การหาขอมูล
อาจจะหามากอนการกําหนดวัตถุประสงค หรือเปาหมายของโครงการ การวางโครงการจําเปนจะตองมีขอมูล
ตาง ๆ เกี่ยวกับโครงการนั้นๆพอสมควร โดยทั่วๆ ไป ขอมูลตาง ๆ มักจะไมเพียงพอหรือไมตรงกับความ
ตองการ ดังนั้น หากมีขอมูลที่ไมถูกตอง หรือมีขอมูลนอยเกินไป ก็ไมสามารถจะวางโครงการไดหรือ ถาวาง
ได ก็เปนการวางโครงการที่ไมสมบูรณ
4 การวิเคราะหและการศึกษาขอมูล (Data Analysis and Study)
ในการวางโครงการนั้นเมื่อไดขอมูลมาแลว จะตองใชวิธีการทางการคํานวณหรือสถิติและความรู
อื่นๆ เขามาชวย เพื่อหาขอมูลที่ขาดไปหรือเพื่อหาคําตอบ ตามทฤษฎีที่ไดมาตามวิธีคํานวณและสถิติรวมทั้ง
การตรวจสอบผลลัพธดวย การวางโครงการจะตองพิจารณาถึง องคประกอบอื่น ๆ ดวย เชน ดานการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งความมั่นคงปลอดภัยของประเทศประกอบดวย แตจะเนนหนักในองคประกอบใด
องคประกอบใดมากหรือนอยยอมแลวแตกรณี
5 การกําหนดแผนงาน (Plan Formulation)
เมื่อไดรับอนุมัติในหลักการแลว ผูวางโครงการจะตองวางแผนปฏิบัติงานใหละเอียดพอสมควร
ปจจุบันการวางแผนชนิดระบบเชื่อมโยง (Net – work Planning) หรือที่รูจักกันในระบบ PERT และ CPM.
เปนที่นิยมใชกันอยูทั่วไป
3. คําจํากัดความ
3.1 ดานวิศวกรรม
โครงการ (Projects) หมายถึง
1) กิจกรรมหรืองานที่เกี่ยวของกับการใชทรัพยากร
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2) เปนกิจกรรมที่ทําขึ้นเพื่อหวังผลประโยชนตอบแทนทั้งทางตรงและทางออม
3) เปนกิจกรรมที่สามารถจะวิเคราะห –วางแผนและ นําไปปฏิบัติได
4) เปนกิจกรรมที่สามารถดําเนินการบริหารไดโดยอิสระ
5) เปนกิจกรรมที่มีการกําหนดจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดไว
6) เปนกิจกรรมที่จัดทําขึ้นเพื่อใหบรรลุถึงวัตถุประสงคและเปาหมายที่ไดกําหนดไว
โดยทั่วไปอาจจําแนกประเภทโครงการ ออกเปนประเภท ใหญ ๆได 2 ประเภท คือ
1) โครงการประเภทหวังผลกําไร (Profit making projects)
2) โครงการประเภทไมหวังผลกําไร (Non – profit making project)
โครงการประเภทหวังผลกําไร
สวนใหญเปนโครงการในภาคเอกชน (Private Sector) ซึ่งโดยเปาหมายของการดําเนินงาน มุง
แสวงหาผลกําไรจากการลงทุน ตัวอยาง เชน การสรางโรงงานผลิตปูนซีเมนต โรงงานน้ําตาลโรงงานทอผา
โรงงานผงซักฟอก โรงงานสับปะรดกระปอง โรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ ทั้งขนาดใหญและเล็ก ฯลฯ
โครงการประเภทไมหวังผลกําไร
สวนใหญเปนโครงการในภาครัฐบาล (Government Sector) ซึ่งโดยเปาหมายของการดําเนินงาน ไม
ไดมุงหวังผลกําไร มุงเพียงแตการใชคืนเงินลงทุนในการกอสราง รวมทั้งการดูแลบํารุงรักษาโครงการเทานั้น
ตัวอยาง เชน โครงการพื้นฐานทางเศรษฐกิจ (infrastructures) ตาง ๆ เชน ไฟฟา ประปา ถนน ชลประทาน
ฯลฯ หรือ โครงการพื้นฐานทางสังคม ตาง ๆ เชน การศึกษา สาธารณสุข สวัสดิการสังคม ฯลฯ หรือโครงการ
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ ฯลฯ
ความหมายของการวางโครงการ (Project Planning)
การวางโครงการ หมายถึง การนําทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอยางจํากัดมาใชอยางฉลาด ระมัดระวัง
โดยมีการวางแผนไวลวงหนา และ มีการดําเนินงานที่ตอเนื่อง การวางโครงการ เปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุดใน
การทํางาน เพราะ เปนขั้นที่ตองกําหนด นโยบาย วัตถุประสงค และวิธีการปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย
รวมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
การวางโครงการ จะชวยใหการทํางาน ดําเนินไป อยางมีระบบ (Systematic) สามารถควบคุมการ
ดําเนินงานไดทุกขั้นตอน ซึ่งจะชวย ใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค ไดโดยรวดเร็ว การวางโครงการ
เปนการวางแผนเพื่อผลประโยชนในอนาคตเพื่อใหผูตัดสินใจสามารถจะตัดสินใจได ปจจุบัน โครงการใดควร
ดําเนินการ โครงการใดควรชะลอไวกอนหรือโครงการใดควรระงับ
กลาวโดยสรุป การวางโครงการก็คือการศึกษารายละเอียดโครงการ และการจัดทํารายงานความ
เหมาะสมของโครงการนั่นเอง
สําหรับความหมายของคําศัพทเทคนิคดานวิศวกรรม ที่มักจะใช หรืออาจพบไดในเอกสารที่เกี่ยวของ
กับกระบวนการวางโครงการ ไดรวบรวมไวพอสังเขป สรุปไดดังนี้
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• Catchment area หรือ C. A. พื้นที่รับน้ําฝนของลุมน้ําหนึง่ ๆ ซึ่งจะไหลมาสูลําน้ํานั้น ๆ
• Design Flood Hydrograph คือ กราฟแสดงการไหลของน้ํา ซึ่งออกแบบขึ้นเพื่อใชเปนหลัก
ในการคํานวณความจุของ ชองระบายของอาคารชลประทาน
• Drainage Area คือ เนื้อที่รับน้ํา คือ พื้นที่รบั น้ําของลุมน้ําอื่น ๆ ซึ่งจะไหลมารวมกันในลําน้ํา
นั้น ๆ
• Effective Rainfall คือ สวนของน้ําฝนที่ทําใหเกิด Surface Runoff (สวนของน้ําฝนที่ตกลงมา
เหนือพืน้ ที่ที่รับน้ําฝน แลวไหลไปตามผิวดิน)
• Flood Hydrograph คือ กราฟแสดงการขึ้นลงของระดับน้ํา ปริมาณน้ํา หรือลักษณะอืน่ ๆ
เกี่ยวกับการไหลของน้ํา ซึ่งสัมพันธกับเวลา
• Flood Routing คือ วิธีการหาเวลาและรูปรางของ Flood Hydrograph
• Free-Board คือ คือระยะระหวางระดับน้ํากับสวนที่สูงทีส่ ุดของอาคารซึ่งมีไวสําหรับเวลามี
คลื่นเล็ก ๆ นอย ๆ เกิดขึ้น น้ําก็จะไดไมขามอาคารไปได
• Hydrograph คือ กราฟแสดงการขึ้นลงของระดับน้ํา ปริมาณน้ํา หรือลักษณะอื่น ๆ เกีย่ วกับ
การไหลของน้าํ ซึ่งสัมพันธกับเวลา
• Hydrology คือ อุทกวิทยา เปนวิชาที่กลาวถึงปรากฏการณ ของน้ําบนผิวโลก เชน การรวมตัว
การระเหย การไหลซึม การแปรรูป การเคลื่อนที่ เหลานีป้ ระกอบเปนน้ําฝน น้ําทา และ
ปรากฏการณ อื่น ๆ ซึ่งมีการเกี่ยวของซึ่งกันและกัน
• Irrigable Area คือ เนื้อที่โครงการสวนที่สามารถไดน้ําชลประทาน และสามารถเพาะปลูกได
• Irrigated Area คือ เนื้อที่ที่ไดรับน้ําชลประทานแลว
• Irrigation Requirement คือ ปริมาณน้ําที่ตอ งการใชในการเพาะปลูก เมื่อหักเอาจํานวนน้ําฝน
และปริมาณน้าํ ที่สูญเสียทางอื่นอยางหลีกเลี่ยงไมไดแลว
• Maximum Probable Rainfall คือ น้ําฝนสูงสุด ซึ่งความถี่และเวลา อาจจะเกิดขึ้นไดในลุม
น้ําใดลุมน้ําหนึ่ง
• Mean Annual Rainfall คือ คาเฉลี่ยของปริมาณน้ําฝนทั้งปที่วัดได
• Mean Annual Runoff คือ คาเฉลี่ยของปริมาณน้ําทั้งปของแมน้ําสายใดสายหนึ่งซึง่ มีคา
เทากับปริมาณน้ําทั้งปของหลายๆ ป สวนดวยจํานวนป(นานพอควร)
• Mean Monthly Discharge คือ คาเฉลี่ยของปริมาณน้ําประจําเดือน
• Outlet คือ ทอระบายน้ํา คือ อาคารที่สรางขึ้นในคลองระบายหรือในทางน้ํา ซึ่งเปนทาง
ระบายธรรมชาติ ( Natural Drainage ) เพือ่ ระบายน้ําที่เหลือจากความตองการทิ้งไป
• Percolation คือ การซึมผานดิน เปนการเคลื่อนที่ของน้ําผานดินลงไปหาดินชัน้ ลาง
โดยเฉพาะอยางยิ่งดิน มักจะอิ่มตัว หรือใกลขีดอิ่มตัว
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• Project Area คือ เนื้อที่โครงการ คือ เนื้อทีภ่ ายในเสนขอบเขตของงาน
• Rainfall คือ R.F. ฝน คือ ฝนที่ตกลงมาซึ่งน้ําหรือปริมาณน้ํานี้ คิดเปนความลึก มีหนวยเปน
มิลลิเมตร หรือนิ้ว
• Rating Curve คือ เสนโคงแสดงความสัมพันธระหวางระดับน้ํากับปริมาณน้ํา
• Reservior คือ อางเก็บน้ํา, แหลงน้ํา คือ อางน้ําที่ไดสรางขึ้น ในหุบเขาซอกเนินหรือในที่ลุม
สําหรับเก็บกัก รักษาน้ํานัน้ ไว เพื่อประโยชนตาง ๆ กัน เชน เพื่อเปนตนทุนของการ
ชลประทาน เพื่อการ คมนาคม, เพื่อหมุนเครื่องกําเนิดแรง หรือเพื่อปองกันอุทกภัย เปนตน
• ROS (Reservior Operation Study) คือ การศึกษาเพื่อคํานวณหาขนาดความจุอางเก็บน้ําที่
เหมาะสมกับปริมาณน้ําตนทุนและความตองการใชน้ํา
• Runoff น้ําทา คือ น้ําทาที่ไหลในลําน้ํา
• Runoff Coefficient คือ อัตราสวนระหวางน้าํ ทากับน้ําฝนสําหรับลุมน้ําใดลุมน้ําหนึ่ง ใชคิด
เทียบเปนเปอรเซ็นต
• Stop Log คือ ไมอัดน้ํา คือ ไมทอนสําเร็จรูปหรือเหล็ก อาจจะเปนทอนหรือแผงเรียงซอนกัน
ในรองของ ตอมอ เพื่อปดกัน้ น้ํา เปนการชั่วคราว
3.2 ดานสิง่ แวดลอม
พื้นที่อนุรักษตามกฎหมาย ไดแก
1) อุทยานแหงชาติ ตาม พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 (ม.6)
2) เขตรักษาพันธุสัตวปา ตาม พ.ร.บ. สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 (ม.33)
3) เขตหามลาสัตวปา ตาม พ.ร.บ. สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 (ม.42)
4) ปาสงวนแหงชาติ ตาม พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507
5) ปาคุมครองและปาสงวน ตาม พ.ร.บ.คุมครองและสงวนปา พุทธศักราช 2481
6) พื้นที่คุมครองตาม พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535
7) แหลงโบราณคดี/โบราณสถาน
8) แหลงมรดกโลก ตามอนุสัญญาคุมครองมรดกโลก
9) พื้นที่หวงหามอื่นๆ ในที่ดินปาไม เชน วนอุทยาน สวนปาของรัฐ สวนรุกขชาติ สวน
พฤกษศาสตร เปนตน
พื้นที่อนุรักษตามมติคณะรัฐมนตรี ไดแก
1) พื้นที่ลุมน้ําชั้น 1 เอ และ 1 บี
2) ปาชายเลน และพื้นทีแ่ หลงปะการัง
3) พื้นที่กรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา
4) แหลงธรรมชาติและศิลปกรรมอันควรอนุรักษ
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5) ปาอนุรักษโซน C ตามมติคณะรัฐมนตรี
3.3 การวิเคราะหโครงการดานเศรษฐศาสตร
3.3.1 มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV)
หมายถึง มูลคาปจจุบันของกระแสผลตอบแทนสุทธิของโครงการ ซึ่งอาจจะมีคาเปนลบ ศูนย
หรือบวกก็ได ขึ้นอยูกับขนาด (Magnitude) ของมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนรวม (PVB) หักดวยมูลคา
ปจจุบันของตนทุนรวม (PVC) ของโครงการ มีสูตรในการคํานวณ คือ
NPV = PVB – PVC
n

Bt − Ct

∑ (1 + r )

=

t

t =1

โดยที่ Bt หมายถึง ผลประโยชนของโครงการในปที่ t
Ct หมายถึง ตนทุนของโครงการในปที่ t
r หมายถึง อัตราคิดลดหรืออัตราดอกเบี้ย
t หมายถึง ระยะเวลาของโครงการ (1, 2,..,n)
หลักการตัดสินใจ โครงการจะมีความเหมาะสมก็ตอเมื่อ NPV > 0 หรือมีคาเปนบวก ซึ่งหมายถึง
มูลคาปจจุบนั ของผลประโยชนรวมมีคามากกวามูลคาปจจุบันของตนทุนรวม (PVB > PVC)
3.3.2 อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (Benefits – Cost Raito : B/C ratio)
อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน คือ อัตราสวนระหวางมูลคาปจจุบันของกระแสผลตอบแทน
กับมูลคาปจจุบันของกระแสตนทุนโดยกระแสผลตอบแทนจะเกิดขึ้นตลอดอายุของโครงการแมวาการลงทุน
จะผานพนไปแลว ในขณะที่ตนทุนการกอสรางจะเกิดขึ้นเฉพาะในชวงการลงทุนเทานั้น สวนตนทุนที่อยูใน
รูปของคาใชจายในการดําเนินงาน การบํารุงรักษา และทดแทนอุปกรณที่เสื่อมสภาพจะเกิดขึ้นตลอดชวงอายุ
โครงการ ดังนั้น เมื่ อนําเอากระแสผลตอบแทนและตนทุนของโครงการที่ปรับเป นมูลคาปจจุบันแลวมา
เปรียบเทียบกัน ก็จะไดมูลคาของอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน ซึ่งอาจจะไดขนาดเทากับหนึ่ง มากกวา
หนึ่ง หรือนอยกวาหนึ่งแลวแตกรณี
B/C ratio =
PVB/PVC
n

=

∑ B (1 + r )
t =1
n

−t

t

∑ C (1 + r )
t =1

−t

t

หลักการตัดสินใจวาโครงการมีความเหมาะสมและคุมคา คือ B/C ≥ 1
3.3.3 อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตรของโครงการ (Economic Internal Rate of Return :
EIRR)
เป น หลั ก เกณฑ ก ารวิ เ คราะห ค วามคุ ม ค า ของโครงการที่ ไ ด รั บ ความนิ ย มมาก โดยที่ อั ต รา
ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตรของโครงการ หมายถึง อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตรของโครงการคิด
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เปนรอยละ หรือหมายถึง อัตราคิดลดที่ทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการมีคาเทากับศูนย กลาวคือ ถา
อัตราคิดลดระดับหนึ่งที่ใชในการคิดลดแลวทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิมีคาเปนบวก อัตราคิดลดระดับใหมที่สูง
กวาจะทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิมีคาลดลงและลดลงตอไปตราบเทาที่อัตราคิดลดยังคงเพิ่มสูงขึ้น ทายที่สุดจะมี
อั ต ราคิ ด ลดระดั บ หนึ่ ง ที่ ทํ า ให มู ล ค า ป จ จุ บั น สุ ท ธิ มี ค า เท า กั บ ศู น ย พ อดี ซึ่ ง ก็ คื อ อั ต ราผลตอบแทนทาง
เศรษฐศาสตรของโครงการ โดยถากําหนดให r คืออัตราคิดลดหรือ EIRR แลว คาของ r จะสามารถหาไดจาก
การแกสมการดังตอไปนี้
n
(Bt − Ct )
=
0
∑
t
t =1 (1 + r )
หลักการตัดสินใจทีแ่ สดงวาโครงการมีความคุมคาตอการลงทุน คือ EIRR มีคาสูงกวาอัตราคิด
ลดที่ใชในการวิเคราะห
3.3.4 Conversion Factor : CF
คือตัวประกอบแปลงคา ใชสําหรับปรับราคาทางการเงินใหเปนราคาทางเศรษฐกิจ ซึ่งทาง
ธนาคารโลกไดทําการศึกษาไว
4. หนาที่ความรับผิดชอบ ประกอบดวยหนวยงาน ดังนี้
สํานักบริหารโครงการ
- สวนวางโครงการ
- กลุมงานวางโครงการ 1-4 (กง.วค. 1-4)
- กลุมเศรษฐกิจและสังคม (กศ.บก)
- กลุมสิ่งแวดลอมโครงการ (กส.บก)
สํานักชลประทานที่ 1-17
- กลุมพิจารณาโครงการ (กพค.ชป.1-17)
5. Work Flow กระบวนการ
ผังกระบวนการ ไดแสดงรายละเอียดไวในสวนของผังกระบวนการ มีดังนี้
5.1 ผังกระบวนการ การจัดทํารายงานเบื้องตน (Reconnaissance Report)
5.2 ผังกระบวนการ จัดทํารายงานวางโครงการ (Pre -feasibility Report)
5.3 ผั ง กระบวนการ จั ด ทํ า รายงานการศึ ก ษาด า นเศรษฐกิ จ และสั ง คมเบื้ อ งต น ในรายงาน
เบื้องตน
5.4 ผังกระบวนการ จัดทํารายงานการศึกษาดานเศรษฐศาสตรในรายงานวางโครงการ
5.5 ผังกระบวนการ จัดทํารายงานการศึกษาดานสิ่งแวดลอมเบื้องตนในรายงานเบื้องตน
5.6 ผังกระบวนการ จัดทํารายงานการศึกษาดานสิ่งแวดลอมเบื้องตนในรายงานวางโครงการ
7

คูมือการปฏิบัติงานดานวางโครงการ
กรมชลประทาน
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงานและมาตรฐานงาน ไดแสดงรายละเอียดไวใน ผังกระบวนการ ตามขอ 5
7. ระบบติดตามประเมินผล
1. ทุกกลุมงานจะมีการวางแผนปฏิบัติการ ระบุผูรับผิดชอบและระยะเวลาในการดําเนินการ
และจะมีการติดตามผลกาวหนาการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผน
2. มีการตรวจสอบคุณภาพของรายงาน โดยคณะทํางานฯ ของสํานักบริหารโครงการ
8. ระบบการปรับปรุงกระบวนการ
การทบทวนเพื่อการปรับปรุงกระบวนการ จะดําเนินการทุกป โดยการระดมความคิดเห็นจาก
ผู ป ฏิ บั ติ ง านรวมทั้ ง ผู เ กี่ ย วข อ งที่ นํ า ผลการศึ ก ษาวางโครงการไปใช ง าน หากพบจุ ด อ อ น หรื อ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงจากปจจัยภายนอกที่สงผลตอกระบวนการ เชน กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวของ ก็จะดําเนินการ
ปรับปรุงกระบวนการใหเหมาะสมตอไป
9. ระบบรองรับภาวะฉุกเฉิน
เนื่องจากกระบวนการวางโครงการ เปนกระบวนการปฏิบัติงานทางวิชาการ ปจจัยหลักที่จะ
นํามาซึ่งความสําเร็จของงานวางโครงการ คือ ความครบถวนสมบูรณของขอมูลตาง ๆ ที่จะตองนํามาใชในการ
คํานวณ ซึ่งสวนใหญจะเปนขอมูลในรูปแบบของแผนที่ และสถิติขอมูลตาง ๆ และ ระบบสาธารณูปโภค
โดยเฉพาะระบบไฟฟาซึ่งจําเปนตองใชสําหรับการใชงานของอุปกรณตาง ๆ ซึ่งอาจเกิดเปนอุปสรรคตอการ
บรรลุวัตถุประสงคได ดังนั้น จึงไดกําหนดมาตรการ เพื่อเปนระบบรองรับภาวะฉุกเฉิน สรุปไดดังนี้
สาเหตุของภาวะฉุกเฉิน

ผลกระทบที่มีตอกระบวนการ

1. ขอมูลไมสมบูรณ

1. ผลการศึกษาคลาดเคลื่ อน อาจ
ตองมีการทบทวนซ้ํา ทําใหลาชา
2. ขอมูลเสียหายใน 2.ไมสามารถดําเนินการตอได ทํา
ขณะที่ อ ยู ร ะหว า งการ ให ต อ งเริ่ ม ต น ทํ า งานใหม และ
ดําเนินการ
ผลงานแลวเสร็จลาชากวาแผนงาน
ที่กําหนดไว
3. กระแสไฟฟาขัดของ 3. ไมสามารถปฏิบัติงานที่ตองใช
อุปกรณไฟฟาได ทําใหงานลาชา

8

มาตรการรองรับ
1. ตรวจ สอบทานขอมูลให
ครบถวน ถูกตอง กอนเริ่มงาน
2. จัดทําขอมูลสํารองทั้ง ใน
รูปแบบ Digital File และ เอกสาร
ทุ ก ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน และ
จัดระบบการเก็บเอกสาร
3.1 ใชเครื่องสํารองไฟฟา
3.2 แจงหนวยงานรับผิดชอบเพื่อ
ใชงานเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง
ของกรมชลประทาน
คูมือการปฏิบัติงานดานวางโครงการ
กรมชลประทาน
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10. เอกสารอางอิง
- มาตรฐานการศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาลุมน้ําและโครงการพัฒนาแหลงน้ํา ฉบับปรับปรุง
ครั้งที่ 2, มิถุนายน 2552, กลุมมาตรฐานวางโครงการ สํานักบริหารโครงการ
11. แบบฟอรมที่ใช
- ไดแสดงไวใน ภาคผนวก

9

คูมือการปฏิบัติงานดานวางโครงการ
กรมชลประทาน

ผังกระบวนการ ดานวางโครงการ

แผนภูมิแสดงการเชื่อมโยงภาพรวมของหนวยงานที่เกี่ยวของกับกระบวนงาน ดานวางโครงการ
สํานักบริหารโครงการ
เริ่มตน
เรื่องเดิม
- นโยบายรัฐบาล
- แผนงานของกระทรวงฯ , กรมฯ
- การรองขอของราษฎร
- อื่น ๆ
กรณีเรงดวน
การศึกษาลุมน้ํา

แผนพัฒนาลุมน้ํา

การจําแนกประเภท
ของโครงการ

โครงการขนาดเล็ก

- โครงการขนาดใหญ
- โครงการขนาดกลางที่มี
ลักษณะพิเศษ

โครงการขนาดกลาง
สํานักสํารวจ ฯ

จัดทํารายงานการศึกษาความ
เหมาะสม
(Feasibility Report)

เหมาะสม

จัดทํารายงานเบื้องตน
(Reconnaissance Report)

การสํารวจขั้นวางโครงการ

จัดทํารายงานวางโครงการ
(Pre -feasibility Report)

ผลสํารวจ

ไมใช

ยกเลิก
โครงการ

สิ้นสุด

ใช
สํานักออกแบบ

สํานักชลประทานที่ 1-17
การวางโครงการ สํารวจ ออกแบบ
และกอสราง โดย สชป.1-17

กระบวนการออกแบบ

สิ้นสุด

หมายเหตุ การดําเนินการดานการมีสวนรวม มีระบุไวในรายละเอียดของแตละกระบวนงาน
2-2

สิ้นสุด
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ผังกระบวนการ การจัดทํารายงานเบื้องตน (Reconnaissance Report)
สํานักบริหารโครงการ
เริ่มตน

- แผนพัฒนาลุมน้ํา
- เรื่องรองเรียน
การศึกษาดานวิศวกรรม

2-3

การศึกษาดานเศรษฐกิจ
และสังคมเบื้องตน

การศึกษาดานสิ่งแวดลอมเบื้องตน

จัดทํารายงานโครงการเบื้องตน
(Reconnaissance Report)

สิ้นสุด

การมีสวนรวมของประชาชน

ผังกระบวนการ การจัดทํารายงานวางโครงการ (Pre -feasibility Report)
สํานักบริหารโครงการ
เริ่มตน

- รายงานการศึกษารายงานเบื้องตน (RR)
- ผลการสํารวจเพื่อวางโครงการ
การศึกษาดานวิศวกรรม

2-4

การศึกษาและวิเคราะหโครงการดานเศรษฐศาสตร

จัดทํารายงานวางโครงการ
(Pre -feasibility Report)

สิ้นสุด

การศึกษาดานสิ่งแวดลอมเบื้องตน

การมีสวนรวมของประชาชน

ผังกระบวนการ การจัดทํารายงานเบื้องตน (Reconnaissance Report)
รวม 232 วันทําการ
ที่

ผังกระบวนการ

1

เริ่มตน

ศึกษาเรื่องเดิม
2

3

4

การมีสวนรวมของ
ประชาชน ครั้งที่ 1

ตรวจสอบคุณสมบัติ
ทั่วไปของลุมน้ําบริเวณ
โครงการ

ระยะเ
วลา

รายละเอียดงาน

ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวของ

รวบรวมความเปนมาทั้งหมดของ กง.วค.1-4, เอกสารเรื่องเดิม
โครงการ และวิเคราะหเปาหมาย กพค.ชป.
14 และวัตถุประสงคของโครงการ 1-17
ใหชัดเจน
นําเสนอ ความเปนมา
วัตถุประสงค ขอบเขตการศึกษา
และรับฟงความคิดเห็น

กง.วค.1-4, คูมือการมีสวน
กพค.ชป. รวมของประชาชน
1-17 , สสช. (ของสสช.)

7

กําหนดตําแหนงที่ตั้งโครงการ กง.วค.1-4, แผนที่ภูมิประเทศ
กพค.ชป. มาตราสวน
เบื้องตน โดยพิจารณาจาก
1:50,000 หรือ
ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะ 1-17
ขอมูลในระบบ GIS
ลําน้ํา เพื่อใชในการคํานวณพื้นที่
10 รับน้ําฝน และปริมาณน้ําทา และ
คํานวณเบื้องตนอื่น ๆ ตรวจสอบ
พิกัดหัวงาน, พื้นที่รับน้ําฝน,
ความยาวลําน้ํา , ความลาดชัน
ของลําน้ํา และ Drainage Density
ตอ

2-5

ผังกระบวนการ การจัดทํารายงานเบื้องตน (Reconnaissance Report)
รวม 232 วันทําการ
ที่

ผังกระบวนการ

ระยะเ
วลา

รายละเอียดงาน

ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวของ

ตอ

5

6

7

คํานวณ ความตองการใชน้ํา

กง.วค.1-4, ดูรายละเอียด หนา
กพค.ชป. 2 - 21
1-17 , สอน. กระบวนการ
คํานวณความ
ตองการใชน้ํา ของ
สอน.

คํานวณ ปริมาณน้ําตนทุน

กง.วค.1-4, ดูรายละเอียด หนา
คํานวณปริมาณน้ําตนทุนจาก
สถิติน้ําฝน หรือจาก
กพค.ชป. 2 - 20
14 ความสามารถในการใหน้ําของ 1-17 , สอน. กระบวนการ
ชั้นน้ําใตดิน ในกรณีที่ใชแหลงน้ํา
คํานวณปริมาณน้ํา
จากน้ําใตดิน
ตนทุน ของ สอน.

การมีสวนรวมของ
ประชาชน ครั้งที่ 2

นําเสนอแนวทางการแกไขปญหา กง.วค.1-4, คูมือการมีสวน
กพค.ชป. รวมของประชาชน
โดยใชระบบการชลประทาน
1-17 , สสช. (ของสสช.)
และบอกถึงผลประโยชน และ
7 ผลกระทบ จากการ กอสราง
โครงการชลประทาน ให
ประชาชนไดทราบ

กําหนดประเภทโครงการ
8

คํานวณความตองการใชน้ําของ
กิจกรรมตาง ๆ เชน เพื่อการ
อุปโภค-บริโภค เพื่อการเกษตร
14 และ อุตสาหกรรม

พิจารณา ภูมิประเทศ และ ความ
ตองการใชน้ํา เปรียบเทียบกับ
ปริมาณน้ําตนทุน เพื่อกําหนด
7
ประเภทของโครงการ เปน อาง
เก็บน้ํา ,ฝายทดน้ํา ,เขื่อนทดน้ํา
หรือสถานีสูบน้ํา
ตอ
2-6

กง.วค.1-4, แผนที่ 1:50,000 ,
กพค.ชป. ขอมูลความ
1-17
ตองการใชน้ําราย
เดือน , ขอมูล
ปริมาณน้ําตนทุน
รายเดือน

ผังกระบวนการ การจัดทํารายงานเบื้องตน (Reconnaissance Report)
รวม 232 วันทําการ
ที่

ผังกระบวนการ

ระยะเ
วลา

รายละเอียดงาน

ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวของ

ตอ

9

10

11

12

13

กําหนดตําแหนงที่ตั้งหัวงาน

กําหนดตําแหนงที่ตั้งหัวงาน บน กง.วค.1-4, แผนที่ 1:50,000
แผนที่ 1:50,000 ใหเหมาะสมกับ กพค.ชป.
7 ลักษณะโครงการ
1-17

ออกแบบอาคารหัวงาน
เบื้องตน

กง.วค.1-4, แผนที่ 1:50,000 ,
ออกแบบเบื้องตนเพื่อกําหนด
ขอบเขตการสํารวจ อาคารหัวงาน กพค.ชป. ขอมูลการศึกษา
28 และอาคารประกอบ โดยแสดง 1-17
ROS , ขอมูล
ปริมาณตะกอน
องคประกอบตามมาตรฐาน

วางระบบสงน้ําและระบบ
ระบายน้ําเบื้องตน

วางระบบสงน้ําและระบบระบาย กง.วค.1-4, แผนที่ 1:50,000
น้ําเบื้องตน เพื่อกําหนดขอบเขต กพค.ชป. เพื่อกําหนด
1-17
ขอบเขตสํารวจ
10 การสํารวจภูมิประเทศ ให
ครอบคลุมพื้นที่สงน้ําและระบาย
น้ําตอไป

ประมาณราคาคากอสราง
เบื้องตน

การศึกษาดานเศรษฐกิจ
และสังคมเบื้องตน

คํานวณราคาคากอสรางโครงการ กง.วค.1-4, ขอมูลเดิมจาก
กพค.ชป. โครงการที่
7
1-17
กอสรางแลว
ศึกษาสภาพเศรษฐกิจสังคมใน
พื้นที่โครงการ
10

ตอ
2-7

กง.วค.1-4, ดูรายละเอียดใน
กพค.ชป. ผังกระบวนการ
1-17
การศึกษาและ
วิเคราะหโครงการ
ดานเศรษฐศาสตร
ในรายงาน
เบื้องตน (RR)

ผังกระบวนการ การจัดทํารายงานเบื้องตน (Reconnaissance Report)
รวม 232 วันทําการ
ที่

ผังกระบวนการ

ระยะเ
วลา

รายละเอียดงาน

ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวของ

ตอ

14

15

การศึกษาดานสิ่งแวดลอม
เบื้องตน

การมีสวนรวมของ
ประชาชนครั้งที่ 3

กําหนดขอบเขตการสํารวจ
ดานตางๆ
16

ในกรณีที่พื้นที่โครงการอยูในเขต กส.บก.
ที่จะตองดําเนินการตามกฎ
ขอบังคับ หรือกฏหมายดาน
15 สิ่งแวดลอม ควรระบุระดับของ
การศึกษาดานสิ่งแวดลอมไวดวย

สรุปผลการศึกษาใหประชาชน
รับทราบ และรับฟงขอคิดเห็น
7 เพิ่มเติมจากประชาชน

กําหนดขอบเขตการสํารวจ บน
แผนที่ 1:50,000 ประกอบดวย
บริเวณอางเก็บน้ํา,บริเวณหัวงาน
และอาคารประกอบ,รูปตัดลําน้ํา
บริเวณหัวงาน ,พื้นที่สงน้ํา
เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
15 ดําเนินการสํารวจภูมิประเทศ
สํารวจการใชที่ดินสํารวจ
ธรณีวิทยา สํารวจปถพีวิทยา
รวมถึงการขออนุญาตสํารวจวิจัย
ตามเงื่อนไข / ขอจํากัดเชิงพื้นที่
อนุรักษตามกฎหมาย และ ตาม
มติคณะรัฐมนตรี
ตอ
2-8

ดูรายละเอียดใน
ผังกระบวนการ
ศึกษาดาน
สิ่งแวดลอม
เบื้องตน ใน
รายงานเบื้องตน
(RR)
กง.วค.1-4, คูมือการมีสวน
กพค.ชป. รวมของประชาชน
1-17, สสช. (ของสสช.)

กง.วค.1-4, แผนที่ 1:50,000
กพค.ชป.
1-17 และ
กส.บก.

ผังกระบวนการ การจัดทํารายงานเบื้องตน (Reconnaissance Report)
รวม 232 วันทําการ
ที่

ผังกระบวนการ

ระยะเ
วลา

รายละเอียดงาน

ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวของ

ตอ

17

จัดทําเลมรายงาน

สิ้นสุด

รวบรวมขอมูลที่ไดจากการศีกษา กง.วค.1-4,
กพค.ชป.
มาจัดทําเอกสารเปนรูปเลม
60 รายงานเบื้องตน (Reconnaissance 1-17
Report)
สงรายงานเบื้องตนใหสํานัก
สํารวจดําเนินการตอไป

2-9

ผส.บก. / เลมรายงานเบื้องตน
ผส.รธ.

ผังกระบวนการ การศึกษาดานเศรษฐกิจและสังคมเบื้องตน ในรายงานเบื้องตน (RR)
ลําดับ
ที่

1

2

ผังกระบวนการ

ระยะ
เวลา

รายละเอียดงาน

4

เอกสารที่เกี่ยวของ

เริ่มตน

รวบรวมและจัดหาขอมูลทุติย
ภูมิ

รวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ ที่ กศ.บก. แผนการใชที่ดิน , แผนการ
ไดดําเนินการไวแลวจากหนวยงานตาง ๆ
, เกษตรกรรม , ขอมูลดาน
กพค.ชป เศรษฐกิจ และ สังคม
4 ในพื้นที่
.1-17 เบื้องตน
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลเดิม
และ ขอมูลที่ไดเพิ่มเติม

3

ผูรับผิด
ชอบ

ประมวลผลขอมูล

สรุปผลการศึกษาดาน
เศรษฐกิจสังคมและวิเคราะห
โครงการเบื้องตน

4

จัดทําสรุปขอมูลผลการศึกษาดาน
เศรษฐกิจสังคมและวิเคราะหโครงการ
2 เบื้องตน

สิ้นสุด

2 - 10

กศ.บก. ขอมูลดานเศรษฐกิจ และ
, สังคมเบื้องตนที่ไดรับจาก
กพค.ชป สวนกลางและสวนภูมิภาค
.1-17
กศ.บก.
,
กพค.ชป
.1-17

ผังกระบวนการ ศึกษาดานสิ่งแวดลอมเบื้องตน ในรายงานเบื้องตน (RR)
ลําดับ
ที่

ผังกระบวนการ

14

เริ่มตน

งานตรวจสอบเงื่อนไข/
ขอจํากัดดานสิ่งแวดลอมเชิง
พื้นที่
14.1

14.2

งานตรวจสอบ กฎ ระเบียบ
ขอบังคับ ดานสิ่งแวดลอม

ระยะ
เวลา

รายละเอียดงาน

ในกรณีที่พื้นที่โครงการอยูในเขตที่
จะตองดําเนินการตามกฎ ขอบังคับ หรือ
กฎหมายดานสิ่งแวดลอม จําเปนตองมี
การตรวจสอบเงื่อนไขและขอจํากัดเชิง
พื้นที่ดังกลาว เพื่อประกอบการพิจารณา
7 วางโครงการเบื้องตน

14.3

16.1

การขออนุญาตสํารวจ/
ศึกษาวิจัย (ตามเงื่อนไข)

เอกสารที่เกี่ยวของ

กง.กส. 1) ขอบเขตพื้นที่โครงการ
2 ในแผนที่ 1:50,000
ประกอบดวย ที่ตั้งโครงการ
(ลําดับที่ 3) ประเภทโครงการ
(ลําดับที่ 7) ที่ตั้งหัวงาน
(ลําดับที่ 8) ขอบเขตระบบ
สงน้ําและระบายน้ํา (ลําดับที่
10) 2) แผนที่ 1:50,000 ,
แผนที่ปาไม , แผนที่แสดง
ชั้นคุณภาพลุมน้ํา

นําผลจากการตรวจสอบเงื่อนไข/ขอจํากัด กง.กส. กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 1)
ดานสิ่งแวดลอมเชิงพื้นที่ (14.1) มา
2 กรณีพื้นที่อนุรักษ ตาม
กฎหมาย และ 2) กรณีพื้นที่
7 ตรวจสอบกับ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ดาน
สิ่งแวดลอม ที่เกี่ยวของ
อนุรักษตามมติคณะรัฐมนตรี
ระบุระดับการศึกษาดานสิ่งแวดลอม

การระบุระดับการศึกษาดาน
สิ่งแวดลอม

ผูรับผิด
ชอบ

กง.กส. จากขอ 14.1 และ 14.2
2

1

ดําเนินการขออนุญาตสํารวจ/ศึกษาวิจัย กง.กส. 1. กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 1)
ขึ้นกับ ประเภท/ลักษณะโครงการ ตาม
2 กรณีพื้นที่อนุรักษ ตาม
เงื่อนไข/ขอจํากัดเชิงพื้นที่ 1) กรณีพื้นที่อุ
กฎหมาย และ 2) กรณีพื้นที่
15 รักษตามกฎหมาย และ 2) กรณีพื้นที่
อนุรักษตามมติคณะรัฐมนตรี
อนุรักษตามมติคณะรัฐมนตรี
2. มติคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งที่
2/2551

สิ้นสุด
2 - 11

ผังกระบวนการ การจัดทํารายงานวางโครงการ (Pre -feasibility Report)
รวม 347 วันทําการ
ที่

1

2

ผังกระบวนการ

ระยะเ
วลา

ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวของ

เริ่มตน

ทบทวนรายงานเบื้องตน

ทบทวนความเปนมาของโครงการ กง.วค.1-4
เปาหมาย วัตถุประสงค ที่ตั้ง
14 โครงการ และคุณสมบัติ
โดยทั่วไปของลุมน้ํา จากรายงาน
เบื้องตน (RR)

การมีสวนรวมของ
ประชาชน ครั้งที่ 1
3

รายงานเบื้องตน
(RR)

นําเสนอ ความเปนมา
วัตถุประสงค ขอบเขตการศึกษา
และรับฟงความคิดเห็น

กง.วค.1-4, คูมือการมีสวน
กพค.ชป. รวมของ
1-17 , สสช. ประชาชน (ของ
สสช.)

คํานวณความตองการใชน้ําของ
กิจกรรมตาง ๆ เชน เพื่อการ
อุปโภค-บริโภค เพื่อการเกษตร
และ อุตสาหกรรม

กง.วค.1-4 , ดูรายละเอียด
สอน.
หนา 2 - 21
กระบวนการ
คํานวณความ
ตองการใชน้ํา
ของ สอน.

10

คํานวณ ความตองการใชน้ํา
4

รายละเอียดงาน

21

ตอ
2 - 12

ผังกระบวนการ การจัดทํารายงานวางโครงการ (Pre -feasibility Report)
รวม 347 วันทําการ
ที่

ผังกระบวนการ

ระยะเ
วลา

รายละเอียดงาน

ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวของ

ตอ

5

6

7

คํานวณ ปริมาณน้ําตนทุน

การมีสวนรวมของ
ประชาชน ครั้งที่ 2

กําหนดประเภทโครงการ

กําหนดตําแหนงที่ตั้งของ
หัวงาน
8

กง.วค.1-4 ,
คํานวณปริมาณน้ําตนทุนจาก
สอน.
สถิติน้ําฝน หรือจาก
ความสามารถในการใหน้ําของ
21 ชั้นน้ําใตดิน ในกรณีที่ใชแหลงน้ํา
จากน้ําใตดิน

ดูรายละเอียด
หนา 2 - 20
กระบวนการ
คํานวณความ
ตองการใชน้ํา
ของ สอน.

นําเสนอแนวทางการแกไขปญหา
โดยใชระบบการชลประทาน
และบอกถึงผลประโยชน และ
7
ผลกระทบ จากการ กอสราง
โครงการชลประทาน ให
ประชาชนไดทราบ
ทบทวนการกําหนดประเภท
โครงการใหเหมาะสม รวมทั้ง
7
ตรวจสอบการขออนุญาตสํารวจ/
ศึกษาวิจัย

กง.วค.1-4, คูมือการมีสวน
กพค.ชป. รวมของ
1-17 , สสช. ประชาชน (ของ
สสช.)

ทบทวนตําแหนงที่ตั้งโดย
ละเอียดบนแผนที่ มาตราสวน
1:2,000 และ 1:10,000 แลวจึง
7
กําหนดตําแหนงที่ตั้งหัวงานลง
ในแผนที่มาตราสวน 1:50,000

กง.วค.1-4

ตอ

2 - 13

กง.วค.1-4, รายงานเบื้องตน
กส.บก.
(RR)

แผนที่ มาตรา
สวน 1:2,000
1:10,000 และ
1:50,000

ผังกระบวนการ การจัดทํารายงานวางโครงการ (Pre -feasibility Report)
รวม 347 วันทําการ
ที่

ผังกระบวนการ

ระยะเ
วลา

รายละเอียดงาน

ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวของ

ตอ
ออกแบบขั้นวางโครงการในแผน กง.วค.1-4
ที่สํารวจ 1:2,000 , 1:4,000 และ
1:10,000 ตามความเหมาะสม

ออกแบบอาคารหัวงาน
ขั้นวางโครงการ
9

21

10

วางแนวคลองสงน้ํา และคลอง กง.วค.1-4
ระบายน้ํา พรอมทั้งคํานวณอัตรา
28 การไหล ปริมาณน้ําเพื่อกําหนด
ขนาดคลอง รวมทั้งการกําหนด
ตําแหนงของอาคารประกอบ

ออกแบบ ระบบสงน้ําและ
ระบบระบายน้ํา

ประมาณราคาคากอสราง
11

12

วางแผนงานกอสราง

ประมาณราคาคากอสรางของ
โครงการโดยการคํานวณราคา
14 จากแบบขั้นวางโครงการ

กง.วค.1-4

กําหนดแผนงานและระยะเวลา กง.วค.1-4
กอสรางโดยจัดทําเปนรูปแบบ
7 Bar Chart ใหสอดคลองกับราคา
คากอสรางโครงการ
ตอ
2 - 14

แผนที่ มาตรา
สวน 1:2,000 ,
แผนที่ มาตรา
สวน 1:4,000
แผนที่ มาตรา
สวน 1:10,000
ขอมูลการศึกษา
ROS , ขอมูล
ปริมาณตะกอน
แผนที่ มาตรา
สวน 1:50,000 ,
แผนที่ มาตรา
สวน 1:10,000
แบบขั้น
วางโครงการ ,
แบบแสดงจุด
ที่ตั้งและจํานวน
อาคารชลประทาน

ผังกระบวนการ การจัดทํารายงานวางโครงการ (Pre -feasibility Report)
รวม 347 วันทําการ
ที่

ผังกระบวนการ

ระยะเ
วลา

รายละเอียดงาน

ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวของ

ตอ

ศึกษาดานเศรษฐกิจและ
สังคม
13

ศึกษาดานสิ่งแวดลอม

14

รวบรวมขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับ กง.วค.1-4, ขอมูล
กศ.บก.
วัตถุประสงคของ
สภาพเศรษฐกิจสังคมในพื้นที่
โครงการ,ขอมูล
โครงการ เพื่อใชในการวิเคราะห
การใชประโยชน
ความเหมาะสมของโครงการ
ที่ดินเมื่อไมมี
โครงการ ,
30
แผนการใช
ประโยชนที่ดิน
เมื่อมีโครงการ,
ขอมูลภาวะ
เศรษฐกิจสังคม
ในพื้นที่โครงการ
ตรวจสอบเงื่อนไข/ขอจํากัดดาน กง.วค.1-4 , แผนที่ มาตรา
สิ่งแวดลอมเชิงพื้นที่มาตรวจสอบ กส.บก.
สวน 1:50,000 ,
กับ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ดาน
แผนที่ปาไม และ
แผนที่แสดงชั้น
สิ่งแวดลอม ที่เกี่ยวของ ระบุ
คุณภาพลุมน้ํา
ระดับ การจัดทํารายงานการ
30 วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ระดับโครงการ (Checklist / IEE /
EIA) และจัดทําขอคิดเห็นตอ
ประเด็นสิ่งแวดลอม ที่ตองให
ความสําคัญเปนพิเศษ

ตอ
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ผังกระบวนการ การจัดทํารายงานวางโครงการ (Pre -feasibility Report)
รวม 347 วันทําการ
ที่

ผังกระบวนการ

ระยะเ
วลา

รายละเอียดงาน

ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวของ

ตอ
คํานวณคา B/C Ratio , EIRR,
NPV, การวิเคราะหความ
ออนไหว , การวิเคราะห Farm
Model
การศึกษาดานเศรษฐกิจและ
สังคม
และการวิเคราะหโครงการ
15

16

17

60

การมีสวนรวมของ
ประชาชน ครั้งที่ 3

จัดทําเลมรายงาน
สิ้นสุด

สรุปผลการศึกษาใหประชาชน
รับทราบ และรับฟงขอคิดเห็น
10
เพิ่มเติมจากประชาชน

กง.วค.1- 4 , 1. ขอมูล
กศ.บก.
ผลประโยชน และ
ขอมูลคากอสราง
โครงการทั้งหมด
2. ขอมูลสถิติ
ราคาสงออกนําเขา ราคาขาย
สงของพืช และ
ปุยเคมี 3.ขอมูล
CF (Conversion
Factor) 4. ขอมูล
อื่น ๆที่เกี่ยวของ
ผลประโยชนอื่น
ที่
นอกเหนือไปจาก
การชลประทาน

กง.วค.1-4, คูมือการมีสวน
กพค.ชป. รวมของ
1-17, สสช. ประชาชน (ของ
สสช.)

รวบรวมขอมูล มาจัดทําเอกสาร กง.วค.1-4
60 เปนรูปเลม รายงานวางโครงการ
(Pre - feasibility Report)
สงเลมรายงานวางโครงการให
ผส.บก./
สํานักออกแบบฯ
ผส.อบ.
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ผังกระบวนการ ศึกษาดานสิ่งแวดลอมเบื้องตน ในรายงานวางโครงการ (PR)
รวม 45 วันทําการ
ระยะ
ลําดับที่
ผังกระบวนการ
รายละเอียดงาน
เวลา
ในผังกระบวนการ จัดทํารายงาน
7
กําหนดประเภทและที่ตั้งโครงการ
วางโครงการ (Pre -feasibility Report)

ผูรับผิด
ชอบ

เอกสารที่เกี่ยวของ

เริ่มตน

การขออนุญาตสํารวจ/ศึกษาวิจัย
(ตามเงื่อนไข)
7.1

14

ศึกษาดานสิ่งแวดลอม

งานตรวจสอบเงื่อนไข/
ขอจํากัดดานสิ่งแวดลอมเชิงพื้นที่
14.1

14.2

14.3

งานตรวจสอบ กฎ ระเบียบ
ขอบังคับ ดานสิ่งแวดลอม

การระบุระดับการศึกษาดาน
สิ่งแวดลอม และ จัดทําขอคิดเห็น

ในกรณีที่ (1) ยังไมไดดําเนินการขอ
กง.กส.2 1. กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 1) กรณี
อนุญาต ในขั้น RR หรือ (2) มีการ
พื้นที่อนุรักษ ตามกฎหมาย และ 2)
เปลี่ยนแปลง ลักษณะ/ประเภท/ ขนาด
กรณีพื้นที่อนุรักษตามมติ
โครงการ ตองดําเนินการขออนุญาต
คณะรัฐมนตรี 2. มติคณะกรรมการ
15
สํารวจ/ศึกษาวิจัย ตามเงื่อนไข/ขอจํากัด
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งที่ 2/2551
เชิงพื้นที่ 1) กรณีพื้นที่อนุรักษตาม
กฎหมาย และ 2) กรณีพื้นที่อนุรักษตาม
มติคณะรัฐมนตรี
ในผังกระบวนการ จัดทํารายงาน
วางโครงการ (Pre -feasibility Report)
ในกรณีที่พื้นที่โครงการอยูในเขตที่
กง.กส.2 1) ขอบเขตพื้นทีโ่ ครงการ ในแผนที่
จะตองดําเนินการตามกฎ ขอบังคับ หรือ
1:50,000 ประกอบดวย ที่ตั้งโครงการ
กฎหมายดานสิ่งแวดลอม จําเปนตองมี
(ลําดับที่ 3) ประเภทโครงการ (ลําดับ
การตรวจสอบเงื่อนไขและขอจํากัดเชิง
ที่ 7) ที่ตั้งหัวงาน (ลําดับที่ 8) ขอบเขต
7
พื้นที่ดังกลาว เพื่อประกอบการพิจารณา
ระบบสงน้ําและระบายน้าํ (ลําดับที่
วางโครงการเบื้องตน
10) 2) แผนที่ 1:50,000 , แผนที่ปาไม ,
แผนที่แสดงชั้นคุณภาพลุมน้ํา
นําผลจากการตรวจสอบเงื่อนไข/
กง.กส.2 กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 1) กรณีพื้นที่
ขอจํากัดดานสิ่งแวดลอมเชิงพื้นที่ (14.1)
อนุรักษ ตามกฎหมาย และ 2) กรณี
7
มาตรวจสอบกับ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
พื้นที่อนุรักษตามมติคณะรัฐมนตรี
ดานสิ่งแวดลอม ที่เกี่ยวของ
ระบุระดับ การจัดทํารายงานการ
กง.กส.2 จากกระบวนการในลําดับที่ 1 ถึง 11
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมระดับ
16 โครงการ และ จัดทําขอคิดเห็นตอ
ประเด็นสิ่งแวดลอม ที่ตองใหความสําคัญ
เปนพิเศษ

สิ้นสุด
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ผังกระบวนการ การศึกษาและวิเคราะหโครงการดานเศรษฐศาสตร ในรายงานวางโครงการ (PR)
ลําดับ
ที่

ผังกระบวนการ

รวม 60 วันทําการ
ระยะ
เวลา

รายละเอียดงาน

ผูรับผิด
ชอบ

เอกสารที่เกี่ยวของ

เริ่มตน

1

2

รวบรวมและจัดหาขอมูลทุติย
ภูมิ

เตรียมงานและวางแผนสํารวจ

สํารวจในสนาม
3

4

ประมวลผลและวิเคราะหขอมูล

10

รวบรวมขอมูล
1. พื้นที่โครงการ
2. ครัวเรือนที่ไดรับประโยชน
3. ประสิทธิภาพการใชที่ดิน
4. แผนการปลูกพืช
5. ผลผลิตตอไร
6. ปจจัยการผลิต

กศ.บก. ขอมูลโครงการเบื้องตน , แผนที่
โครงการมาตราสวน 1: 50,000

วางแผนและประสานงานเพื่อเตรียมการ
กศ.บก. แบบสอบถาม และ แผนการ
ออกเดินทางไปสํารวจขอมูลในพื้นที่ศึกษา
ดําเนินงาน
10 ดวยการเตรียมแบบสอบถาม กําหนด
เปาหมายและขอบเขตสํารวจ และ เตรียม
ความพรอมทีมงานที่จะออกไปสํารวจ
การสํารวจขอมูลตามแบบสอบถามที่เตรียม กศ.บก. 1. แบบสอบถามภาวะทาง
เศรษฐกิจและสังคมของ
ไวโดยการสอบถามจากเกษตรกรที่เปน
เกษตรกร
เปาหมายการสํารวจที่ไดจากการสุมตาม
2. แบบสอบถามภาวะทาง
20 หลักวิชาการ และ สอบถามจากผูไดรับ
เศรษฐกิจและสังคมของผู
ผลกระทบในพื้นที่อางเก็บน้ําทุกราย
ไดรับผลกระทบในพื้นที่อาง
นําผลสํารวจมาดําเนินการตรวจสอบความ กศ.บก. แบบสอบถามที่ไดจากการสัมภาษณ
ถูกตองเบื้องตน และบันทึกขอมูล พรอม
เกษตรกร เรียบรอยแลว
10 ทั้งประมวลและวิเคราะหทางสถิติ

ตอ
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ผังกระบวนการ การศึกษาและวิเคราะหโครงการดานเศรษฐศาสตร ในรายงานวางโครงการ (PR)
ลําดับ
ที่

ผังกระบวนการ

รวม 60 วันทําการ
ระยะ
เวลา

รายละเอียดงาน

ผูรับผิด
ชอบ

เอกสารที่เกี่ยวของ

ตอ
การวิเคราะหตนทุนและผลประโยชนของ
โครงการ , การปรับราคาทางการเงินให
เปนราคาทางเศรษฐกิจ, การวิเคราะหทาง
เศรษฐกิจ, การวิเคราะหทางการเงิน ,การ
วิเคราะหความออนไหว

ศึกษาวิเคราะหดาน
เศรษฐศาสตรโครงการ
5

5

จัดทํารายงานการศึกษาและ
วิเคราะหโครงการดาน
เศรษฐศาสตร

5

สิ้นสุด
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กศ.บก.

1. ขอมูลที่ไดจากการสํารวจ
ภาวะเศรษฐกิจในเขตพื้นที่
โครงการ
2. ตารางตัวประกอบแปลง
คา(Conversion Facter)
3. ขอมูลสถิติราคาสงออก
นําเขา ราคาขายสงของพืช
และปุยเคมี
4. ขอมูลผลประโยชนและ
ราคาคากอสรางโครงการ
ทั้งหมด

ที่

คํานวณปริมาณน้ําตนทุน
ชื่อกระบวนการ
ผังกระบวนการ
ระยะ
เวลา

1

2
รวบรวมขอมูล

รายละเอียดงาน

- รวบรวมขอมูลน้ําทารายเดือน ในลุมน้ําที่
โครงการตั้งอยู
- รวบรวมขอมูลปริมาณฝนรายเดือน บริเวณ
พื้นที่โครงการ

ผูรับ
ผิดชอบ

เอกสาร
ที่เกี่ยวของ

สอน.

สถิติขอมูลน้ําทา

(กว.อท.)

สถิติขอมูลปริมาณฝน
รายเดือน

2

3

กรณี มีสถานีขอมูลน้ําทา
ใกลเคียงหัวงานโครงการ
บนลําน้ําเดียวกัน

กรณี ไมมีสถานีขอมูลน้ําทา

2

5

ใกลเคียงหัวงานโครงการ
บนลําน้ําเดียวกัน

ประเมินปริมาณน้ําตนทุนของโครงการ โดย
สอน.
แปลงคาขอมูลน้ําทา
ที่สถานีขอมูล ดวยสัดสวนของพื้นที่รับน้ําฝน
(กว.อท.)
(โครงการ / สถานีขอมูล)

วิเคราะหความสัมพันธแบบถดถอย ระหวาง
สอน.
ปริมาณน้ําทารายปเฉลี่ย (Q)
กับพื้นที่รับน้ําฝน (A) โดยพิจารณากลุมสถานี
(กว.อท.)
ขอมูลในลุมน้ํายอยที่
โครงการตั้งอยู และ เพิ่มกลุมสถานีขอมูลในลุม
น้ํายอยใกลเคียงถัดไป
จนไดแนวทางความสัมพันธที่ชัดเจน Q = k A
n

เลือกสถานีดัชนี ซึ่งอยูใกลโครงการ และมี
สภาพทางอุทกวิทยา
คลายคลึงกัน ประเมินปริมาณน้ําตนทุนของ
โครงการ โดยแปลงคา
ขอมูลน้ําทาที่สถานีดัชนี ดวยสัดสวนของพื้นที่
รับน้ําฝนแบบยกกําลัง
(โครงการ / สถานีขอมูล)

4

กรณีที่อนุกรมน้ําตนทุน
ที่ประเมินได
ไมยาวนานเพียงพอ

5

n

Run โปรแกรม HEC4 เพื่อตอขยายขอมูล ให
สอน.
ยาวนานขึ้น โดยใช
ขอมูลน้ําทาที่สถานีใกลเคียง และ ขอมูลปริมาณ
(กว.อท.)
ฝน มาประกอบ
อาจตอขยายขอมูลของสถานีดัชนี กอน
นํามาใชแปลงคาเปนน้ําตนทุน
ของโครงการ
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คูมือโปรแกรม HEC4

ลําดับ
ที่

ชื่อกระบวนการ ... คํานวณความตองการใชน้ํา
ผังกระบวนการ
ระยะ
รายละเอียดงาน
เวลา

1

2
รวบรวมขอมูล

2
คํานวณ
ความตองการน้ําของพืช
(Consumptive Use)
รายเดือน

3

4

คํานวณ
ความตองการน้ําชลประทาน
รายเดือน

คํานวณ
ความตองการน้ํา
ดานอื่นๆ

5

- ขอมูลภูมิอากาศ ของกรม
อุตุนิยมวิทยา หรือ กรมชลประทาน
- ขอมูลปริมาณฝน อาจเปนสถานี
ตัวแทน หรือ เฉลี่ยจากหลายสถานี
- ชนิดของพืช ปฏิทินการเพาะปลูก
พื้นที่เพาะปลูก

ผูรับ
ผิดชอบ

เอกสารที่เกี่ยวของ

สอน.

สถิติขอมูลภูมิอากาศ

(กว.อท.)

สถิติขอมูลปริมาณฝน
ปฏิทินการเพาะปลูก

5 สูตรของ Blaney - Criddle u = k * สอน. ขอมูลเปอรเซ็นตชั่วโมง
- ขอมูลอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน (t)
(กว.อท.) กลางวัน ที่เสนรุงองศาตางๆ
- ขอมูลเปอรเซ็นตชั่วโมงกลางวัน ที่
ขอมูล Crop Growth Stage
เสนรุงองศาตางๆ (p)
- ขอมูล Crop Growth Stage
Coefficient (k) Curve
Coefficient (k) Curve ตามชนิดของพืช
4 Run โปรแกรม Irrigation Demand
สอน.
คูมือโปรแกรม
เปรียบเทียบ ความตองการน้ําของพืช (กว.อท.) Irrigation Demand Model
กับ ขอมูลปริมาณฝนรายเดือน
- ปริมาณฝนใชการ (Effective Rainfall)
- Canal Efficiency, Farm Efficiency
2

ความตองการน้ําเพื่อการอุปโภค - สอน. อัตราการใชน้ําในเขตเมือง
บริโภค
- อัตราการใชน้ํา ตอคน ตอวัน (กว.อท.) ในเขตชนบท หรือ อื่นๆ
จํานวนประชากร
ความตองการน้ําเพื่อการอุตสาหกรรม
ขอมูลประชากร
ความตองการน้ําเพื่อรักษาระบบนิเวศน
ขอมูลโรงงานอุตสาหกรรม

1
รวมความตองการใชน้ํา
ของโครงการ
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มาตรฐานการศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาลุมน้ําและโครงการพัฒนาแหลงน้ํา
การจัดทํารายงานเบื้องตน (Recconaissance Report)
หัวขอศึกษา

ระดับการศึกษา

การทบทวนรายงานเรื่องเดิ ม

ศึกษาโดยละเอียด
และชัดเจนที่สุด

การมีสวนรวมของประชาชน
ครั้งที่ 1
การตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป
ของลุมน้ําบริเวณโครงการ

การมีสวนรวมในระดับที่ 1
การใหขอมูลขาวสาร
พิจารณาบนแผนที่มาตราสวน
1 : 50,000
แผนที่ปาไม,
แผนที่ชั้นคุณภาพลุมน้ํา
แผนที่พื้นที่ชุมน้ํา ฯลฯ
เฉลี่ยรายเดือน
ตามแผนบูรณาการ
เฉลี่ยรายเดือน
การมีสวนรวมในระดับที่ 1
การใหขอมูลขาวสาร
ตามระดับของการศึกษาความ
ตองการใชน้ําและน้ําตนทุน

การคํานวณความตองการใชน้ํา
การคํานวณปริมาณน้ําตนทุน
การมีสวนรวมของประชาชน
ครั้งที่ 2
การกําหนดประเภทของโครงการ

การกําหนดตําแหนงที่ตั้งหัวงาน

บนแผนที่มาตราสวน 1:50,000
แผนที่ปาไม
แผนที่ชั้นคุณภาพลุมน้ํา
แผนที่พื้นที่ชุมน้ํา ฯลฯ

การออกแบบอาคารหัวงานเบื้องตน
7.1 การออกแบบฝายและ
อาคารประกอบ
- การกําหนดระดับสันฝาย
บนแผนที่มาตราสวน 1 : 50,000

วิธีการศึกษา
รวบรวมขอมูล
วิเคราะหปญหาและเปาหมาย
ของโครงการ
ดําเนินการคูมือการมีสวนรวมของ
ประชาชน (ของสสช.)
กําหนดที่ตั้งของโครงการ
โดยประมาณ ใหสามารถใชน้ํา
ไดโดยสะดวก

คามาตรฐานที่กําหนดโดย
กลุมงานมาตรฐานโครงการ
Yield Map และ Distribution Pattern
ดําเนินการคูมือการมีสวนรวมของ
ประชาชน (ของสสช.)
ถามีน้ําเพียงพอตลอดป เปนฝาย
ถาขาดน้ําในฤดูแลง เปนอางเก็บน้ํา
ถาเปนพื้นที่สูงและมีน้ําตนทุนพอ
กําหนดเปนสถานีสูบน้ํา
ตามลักษณะที่เหมาะสมของหัวงาน
แตละประเภท

ใหระดับน้ําสูงเพียงพอตอการสงน้ํา
เขาพื้นที่ชลประทาน
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มาตรฐานการศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาลุมน้ําและโครงการพัฒนาแหลงน้ํา
การจัดทํารายงานเบื้องตน (Recconaissance Report)
หัวขอศึกษา
- ระดับน้ํานองสูงสุด
- การออกแบบ ฝาย และ
อาคารประกอบ

7.2 การออกแบบเขื่อนและ
อาคารประกอบ
- ระดับ Dead Storage
- ระดับเก็บกัก
- ระดับน้ํานองสูงสุด
- ระดับสันเขื่อน
- การออกแบบเขื่อนและ
อาคารประกอบ
7.3 การออกแบบทางผานปลา
(Fish Way)
การวางระบบสงน้ําและระบบ
ระบายน้ําเบื้องตน
การประมาณราคาคากอสราง

ระดับการศึกษา
ไมมีการศึกษา
แบบรางเบื้องตน บนแผนที่
มาตราสวน 1:50,000 ประกอบ
ขมูลที่ไดจากตรวจสอบสภาพ
ภูมิประเทศ

ไมมีการศึกษา
ออกแบบเฉพาะตัวตามความเหมาะสม

บนแผนที่มาตราสวน 1 : 50,000

ปริมาณตะกอนในรอบ 50-100 ป
หรือ ตามความเหมาะสม
Reservoir Operation Study
เพิ่ม 1.5 เมตร
เพิ่ม 1.5 เมตร
สวนใหญเปน Zone Dam

บนแผนที่มาตราสวน 1 : 50,000
ไมมีการคํานวณ
ไมมีการคํานวณ
บนแผนที่มาตราสวน 1 : 50,000
บนแผนที่มาตราสวน 1 : 50,000

จากแผนที่มาตราสวน 1 : 50,000
และการตรวจสอบสภาพพื้นที่
การศึกษาดานเศรษฐกิจและสังคม เปนการศึกษาโดยใชขอมูล
เบื้องตน
ทุติยภูมิ
การศึกษาดานสิ่งแวดลอมเบื้องตน เปนการตรวจสอบพื้นที่วามีสวน
ที่ตองดําเนินการตามกฎหมายหรือ
ระเบียบที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม
อยางไรบาง
การมีสวนรวมของประชาชน
การมีสวนรวมในระดับที่ 1

ครั้งที่ 3

วิธีการศึกษา

การใหขอมูลขาวสาร
3-2

กําหนดขอบเขตเพื่อการสํารวจ
ตามการออกแบบ
การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล
ตรวจสอบและชี้ประเด็นปญหา

ดําเนินการคูมือการมีสวนรวมของ
ประชาชน (ของสสช.)

มาตรฐานการศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาลุมน้ําและโครงการพัฒนาแหลงน้ํา
การจัดทํารายงานเบื้องตน (Recconaissance Report)
หัวขอศึกษา
การกําหนดขอบเขตการสํารวจ
ดานตางๆ
การจัดทํารูปเลมรายงาน

ระดับการศึกษา
กําหนดขอบเขตการสํารวจ
บนแผนที่ มาตราสวน 1:50,000
มีองคประกอบ ของรายงาน ตาม
มาตรฐานของ สํานักบริหาร
โครงการ
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วิธีการศึกษา

มาตรฐานการศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาลุมน้ําและโครงการพัฒนาแหลงน้ํา
การศึกษาวางโครงการ (Pre -feasibility Report)
หัวขอศึกษา

ระดับการศึกษา

การทบทวนรายงานเบื้องตน

ศึกษาโดยละเอียดและชัดเจนที่สุด

การมีสวนรวมของประชาชน
ครั้งที่ 1
การคํานวณความตองการใชน้ํา
การคํานวณปริมาณน้ําตนทุน

การมีสวนรวมในระดับที่ 1
การใหขอมูลขาวสาร
รายเดือน ตามแผนบูรณาการ
รายเดือน

การมีสวนรวมของประชาชน
ครั้งที่ 2
การกําหนดประเภทโครงการ

การมีสวนรวมในระดับที่ 2
การเขามามีบทบาท
ตามระดับของการศึกษาความ
ตองการใชน้ําและน้ําตนทุน
บนแผนที่มาตราสวน 1:10,000 ,
1: 2,000 , แผนที่ปาไม ,
แผนที่ชั้นคุณภาพลุมน้ํา
แผนที่พื้นที่ชุมน้ํา ฯลฯ

การกําหนดตําแหนงที่ตั้งของ
หัวงาน

การออกแบบหัวงานขั้น
วางโครงการ
การออกแบบฝาย
- การกําหนดระดับสันฝาย

- ระดับน้ํานองสูงสุด
- การออกแบบฝายและ
อาคารประกอบ
7.2 การออกแบบเขื่อน และ
อาคารประกอบ
- ระดับ Dead Storage
- ระดับเก็บกัก

บนแผนที่มาตราสวน
1:10,000 , 1:2,000 และ
Cross Section ลําน้ํา
Cross Section ลําน้ํา
บนแผนที่มาตราสวน 1 : 2,000

บนแผนที่มาตราสวน 1 : 4,000
บนแผนที่มาตราสวน 1 : 4,000
3-4

วิธีการศึกษา
ทบทวนรายงานเบื้องตน (RR)
และรวบรวมขอมูลเพิ่มเติม
ดําเนินการตามคูมือการมีสวนรวมของ
ประชาชน (ของสสช.)
Model WUSMO หรือ เทียบเทา
Tank Model หรือ HEC-4
Nam Model ตามมาตรฐาน ของ สอน.
ดําเนินการตามคูมือการมีสวนรวมของ
ประชาชน (ของสสช.)
ทบทวนขอมูลจากรายงานเบื้องตน
(RR)
ตามลักษณะที่เหมาะสม
ของหัวงานแตละประเภท

ใหระดับน้ําสูงเพียงพอตอการสง
น้ําเขาพื้นที่เพาะปลูก
- Flood 25 ป
- Back Water Curve
ออกแบบเฉพาะตัว
ตามความเหมาะสม

ปริมาณตะกอนในรอบ 50-100 ป
หรือตามความเหมาะสม
HEC-3 หรือ เทียบเทา

มาตรฐานการศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาลุมน้ําและโครงการพัฒนาแหลงน้ํา
การศึกษาวางโครงการ (Pre -feasibility Report)
หัวขอศึกษา
- ระดับน้ํานองสูงสุด
- ระดับสันเขื่อน
- การออกแบบเขื่อน และ
อาคารประกอบ

7.2 การออกแบบทางผานปลา
(Fish Way)
การออกแบบระบสงน้ําและ
ระบบระบายน้ํา

การชดเชยทรัพยสินและการ
อพยพตั้งถิ่นฐาน
การประมาณราคาคากอสราง

ระดับการศึกษา

วิธีการศึกษา

บนแผนที่มาตราสวน 1 : 4,000
บนแผนที่มาตราสวน 1 : 4,000
บนแผนที่มาตราสวน 1 : 2,000 ,
1:4,000 , บนขอมูลธรณีวิทยา
จากการสํารวจดวยวิธีธรณีฟสิกส
ประกอบกับขอมูลหลุมเจาะตาม
ความเหมาะสม และขอมูลปถพีวิทยา
บนแผนที่มาตราสวน 1 : 4,000

Reservoir Routing
ความสูงของคลื่น
เปนไปตามความเหมาะสมทางดาน
วัสดุกอสราง

บนแผนที่มาตราสวน 1 : 10,000

- วางแนวคลอง
- แบงแฉก
- กําหนดอาคารกลางคลอง
- คํานวณขนาดคลอง
สํารวจภายในพื้นที่น้ําทวม

บนแผนที่มาตราสวน 1 : 10,000
ตามรายละเอียดของการออกแบบ

การวางแผนงานกอสราง
วางแผนเบื้องตน
การศึกษาดานเศรษฐกิจและสังคม ขอมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิ
การศึกษาดานสิ่งแวดลอม
การตรวจสอบขอมูลจาก
แผนที่คุณภาพลุมน้ํา , ปาสงวน
พื้นที่ชุมน้ํา และขอมูลจากพื้นที่
การวิเคราะหโครงการ
ศึกษาในระดับโครงการ
การมีสวนรวมของประชาชน
การมีสวนรวมในระดับที่ 1
ครั้งที่ 3
การใหขอมูลขาวสาร
การจัดทํารูปเลมรายงาน
มีองคประกอบ ของรายงาน ตาม
มาตรฐานของ สํานักบริหาร
โครงการ
3-5

ตามความเหมาะสม

- ออกแบบอาคาร
- ถอดราคาหัวงาน
- ประมาณราคาตามแบบมาตรฐาน
Bar Chart
รวบรวมและวิเคราะหขอมูล
ตรวจสอบและชี้ประเด็นปญหา

EIRR , NPV และ B/C Ratio
ดําเนินการตามคูมือการมีสวนรวมของ
ประชาชน (ของสสช.)

ภาคผนวก 1

ปจจัยพิจารณาจําแนกประเภทกระบวนงาน
กระบวนการวางโครงการ

1. เปนกระบวนการสรางคุณคา
2. ขอกําหนดที่สาํ คัญ
กรมชลประทานได พิ จ ารณาโดยการรวบรวมข อ มู ล ความต อ งการ ความคาดหวั ง จาก
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ตามขอมูลในหมวดที่ 2 คาดการณความตองการในอนาคต ขอมูล
น้ําฝน น้ําทา สภาพภูมิอากาศ แผนการเพาะปลูกและหลักวิชาการ นํามาวิเคราะหหาขอกําหนดที่สําคัญ
ของกระบวนการที่สรางคุณคา ซึ่งกระบวนการวางโครงการ เปนหนึ่งใน 5 ขั้นตอนของกระบวนการ
การพัฒนาแหลงน้ํา มีขอกําหนดที่สําคัญ ดังนี้
2.1 รายงานวางโครงการสามารถนําไปใชในการดําเนินการพัฒนาแหลงน้ํา เพื่อตอบสนอง
ความตองการใชน้ําไดอยางทั่วถึง สรางความพึงพอใจใหแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
2.2 ผลการศึกษาของโครงการมีมาตรฐานตามหลักวิชาการ บงบอกถึงความเหมาะสมและ
คุมคาตอการลงทุน
3. ตัวชี้วัดที่สาํ คัญของกระบวนการ
3.1 จํานวนรายงานทีแ่ ลวเสร็จตามแผนงานที่กําหนด
3.2 จํานวนรายงานที่ผานเกณฑการรับรองคุณภาพของสํานักบริหารโครงการ
4. ความสอดคลองกับเกณฑกําหนดกระบวนการ
กระบวนการวางโครงการ เปนหนึ่งใน 5 ขัน้ ตอนของกระบวนการพัฒนาแหลงน้ํา ซึ่งมีความ
สอดคลองกับเกณฑกําหนดกระบวนการ กลาวคือ
เกณฑกําหนดกระบวนการสรางคุณคา
ความเชื่อมโยงกับเกณฑ
1. เปนกระบวนการสรางผลผลิตตามพันธกิจ
1. การวางโครงการเปนขั้นตอนแรก และเปน
ขั้นตอนที่สําคัญ ที่จะทําใหเกิดโครงการ
ชลประทานขึ้นได
2.เปนกระบวนการที่สรางคุณคาใหกับผูรับบริการ 2. การวางโครงการ จะทําใหโครงการชลประทาน
และผูมีสวนไดสวนเสีย
มีความเหมาะสม สามารถตอบสนองความ
ตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
อยางแทจริง
3.เปนกระบวนการที่กําหนดตามอํานาจหนาที่ตาม 3. การวางโครงการชลประทาน เปนอํานาจ หนาที่
กฎกระทรวง
ของกรมชลประทาน

ภาคผนวก 1 - 1
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ภาคผนวก 2

กฎ ระเบียบ : คําสั่ง

1) พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง
พระราชบัญญัติชลประทานหลวงที่เกีย่ วของ ไดแก
• พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕
• พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๙๗
• พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๕๐๗
• พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๕๑๘
• พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๐
2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของ
โครงการหรือกิจการซึ่งตองจัดทํารายงาน การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการ
ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (เลม ๑๒๖ ตอน
พิเศษ ๑๒๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๒)
3) การกําหนดประเภทและขนาดโครงการของหนวยงานของรัฐที่ตองเสนอรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามมติคณะรัฐมนตรีเกีย่ วกับปาอนุรกั ษเพิ่มเติม
พื้นที่อนุรักษตามกฎหมาย ไดแก
1) อุทยานแหงชาติ ตาม พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ พุทธศักราช 2504 (ม.6)
2) เขตรักษาพันธุสัตวปา ตาม พ.ร.บ. สงวนและคุมครองสัตวปา พุทธศักราช 2535 (ม.33)
3) เขตหามลาสัตวปา ตาม พ.ร.บ. สงวนและคุมครองสัตวปา พุทธศักราช 2535 (ม.42)
4) ปาสงวนแหงชาติ ตาม พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ พุทธศักราช 2507
5) ปาคุมครองและปาสงวน ตาม พ.ร.บ.คุมครองและสงวนปา พุทธศักราช 2481
6) พื้นที่คุมครองตาม พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พุทธศักราช
2535
7) แหลงโบราณคดี/โบราณสถาน
8) แหลงมรดกโลก ตามอนุสัญญาคุมครองมรดกโลก
9) พื้นที่หวงหามอื่นๆ ในที่ดินปาไม เชน วนอุทยาน สวนปาของรัฐ สวนรุกขชาติ สวน
พฤกษศาสตร เปนตน
พื้นที่อนุรักษตามมติคณะรัฐมนตรี ไดแก
1) พื้นที่ลุมน้ําชั้น 1 เอ และ 1 บี
2) ปาชายเลน และพื้นทีแ่ หลงปะการัง
3) พื้นที่กรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา
4) แหลงธรรมชาติและศิลปกรรมอันควรอนุรักษ
5) ปาอนุรักษโซน C ตามมติคณะรัฐมนตรี
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ตัวอยางแบบฟอรม

ตัวอยางแบบฟอรมที่ใชในกระบวนการวางโครงการ
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ตารางคํานวณ Drainage Area
แผนที่หมายเลข

คาที่อานไดจาก Planimeter
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
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Coeft.
of Error

Drainage Area
ตร.ซม. ตร.กม.

ตารางคํานวณปริมาณน้ําไหลลงอาง
เดือน

ฝนเฉลี่ย
มม.

D.A.
ตร.กม.

R.O. Coeft. ปริมาณน้ําไหลลงอาง
%
ลบ.ม.

เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
รวม
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หมายเหตุ

ตารางแสดงการแผกระขายของน้ําตนทุน
เดือน

ฝนเฉลี่ย การแผกระจาย การกระจายน้าทาบรเวณไกลเคยง
ํ  ิ
 ี % ของปริมาณน้ํา ปริมาณน้ําไหลผาน
มม. น้ําทาจากฝน (%) ปริมาณน้ําทา % ของการกระจาย ไหลผานหัวงาน หัวงาน (ลบ.ม.)

เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
รวม
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ตารางสรุปราคาคากอสราง
ลําดับที่

รายการ

จํานวนงาน

รวม
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อัตรา
(บาท)

เปนเงิน
(บาท)

Project.....................................................
Tambol....................................................
Amphur...................................................
Changwad...............................................
Drainage Area.....................................m. 2
Average Annual Rainfall....................mm.
Row
ITEM
No.
1 Average rainfall
2 Evaporation and Seepage
3 Quantity in storage at start of period
4 Inflow from runoff
5 Average water surface area of lake
6 Rainfall over water surface area
7 Evaporation and Seepage
8 Net total gain or loss
9 Total quantity for period
10 Requirement for rice per rai
11 Requirement for upland crop per rai
12 Quantity required for rice - rai
13 Quantity required for upland crop - rai
14 Quantity required for water supply
15 Quantity required for Pumping Station
16 Total Quantity required
17 Shortage (If row 9-15 less than dead storage)
18 Excess or spill (In flow 9-16 more than res.cap.)
19 Caried over to next period

ตารางการคํานวณ ROS (Resvior Operation Study)
3
Average Annual Runoff Volume.....................m.
3
Est. Max. Flood Discharge...............................m. /sec.
Elev. Max. Flood..............................................m.
Elev. Spillway Creast........................................m.
Elev. Top of Dam.............................................m.
Elev. Bottom of Outlet......................................m.

OCT

NOV

DEC

mm.
mm.
3
1,000 m.
1,000 m.3
2
1,000 m.
3
1,000 m.
3
1,000 m.
3
1,000 m.
3
1,000 m.
3
m.
3
m.
3
65,000 rai 1,000 m.
3
12,500 rai 1,000 m.
3
1,000 m.
3
1,000 m.
3
1,000 m.
3
1,000 m.
3
1,000 m.
3
1,000 m.
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JAN

FEB

3

............m.
Reservoir Capacity......…………..…
3
Dead Storage.....…………...........… 1,600,000 ............m.
3
Storage of Flood Surcharge.........…...……….................m.
F.S.L. Area.......................……………............................Rai.
Size of Outlet , Right Bank.........…………......................m.
Size of Outlet , Left Bank.....…………............................m.
เริ่มตนทํา ROS ในเดือน (1 - 12)
PERIOD
APR
MAY
JUN
JUL
AUG
SEP
MAR

ตารางแสดงการคํานวณโคงความจุและโคงเนื้อที่
เสนระดับ
(ม.)

เนื้อที่
(ตร.ม.)

เนื้อที่เฉลี่ย ความลึก
(ตร.ม.)
(ม.)
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ปริมาตร
(ลบ.ม.)

ปริมาตรสะสม
(ลบ.ม.)
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รายชื่อผูจัดทํา

รายชื่อคณะทํางานยอยจัดทําคูมือการปฏิบตั ิงาน กระบวนการสรางคุณคา หมวด 6
ตามคําสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 977/2552

คณะทํางานยอยจัดทําคูมือการปฏิบัติงานดานวางโครงการ ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ผูอํานวยการสํานักบริหารโครงการ
หัวหนาคณะทํางาน
นายธีระชัย ชนเห็นชอบ ผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมโยธา (ดานวางแผน) คณะทํางาน
ผูอํานวยการสวนวางโครงการ สํานักบริหารโครงการ
คณะทํางาน
ผูอํานวยการสํานักสํารวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยาหรือผูแทน
คณะทํางาน
ผูอํานวยการสํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรมหรือผูแทน
คณะทํางาน
ผูอํานวยการสํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ําหรือผูแทน
คณะทํางาน
ผูอํานวยการกองกฎหมายและที่ดินหรือผูแทน
คณะทํางาน
หัวหนากลุมเศรษฐกิจและสังคม สํานักบริหารโครงการ
คณะทํางาน
หัวหนากลุมประเมินผลโครงการ สํานักบริหารโครงการ
คณะทํางาน
หัวหนากลุมสิ่งแวดลอมโครงการ สํานักบริหารโครงการ
คณะทํางาน
หัวหนากลุมมาตรฐานวางโครงการ สํานักบริหารโครงการ
คณะทํางาน
หัวหนากลุมงานวางโครงการ 3 สํานักบริหารโครงการ
คณะทํางานและเลขานุการ
นายวิวัฒน มณีอินทร วิศวกรชลประทานชํานาญการ
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
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