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คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการสร้างคุณค่า 

ด้านปรับปรุงและบํารุงรักษาระบบชลประทาน 

 
 1.  วตัถุประสงค์ 

 1.1  เพื!อให้กรมชลประทานมีคู่มือการปฏิบัติงาน  ด้านการปรับปรุงระบบชลประทานและ
บาํรุงรักษาระบบชลประทานที!ชดัเจน อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร  ที!แสดงถึงรายละเอียดขั.นตอนการปฏิบติังาน
ของกิจกรรม / กระบวนการปรับปรุงและบาํรุงรักษาระบบชลประทาน  และสร้างมาตรฐานการปฏิบติังานที!มุ่ง
ไปสู่การบริหารคุณภาพทั!วทั.งองค์กรอยา่งมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที!ไดม้าตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย  ได้
ผลผลิตหรือบริการที!มีคุณภาพ  และบรรลุขอ้กาํหนดที!สาํคญัของกระบวนการ 
 1.2  เพื!อเป็นหลกัฐานแสดงวธีิการทาํงานที!สามารถถ่ายทอดให้กบัผูเ้ขา้มาปฏิบติังานใหม่พฒันาให้
การทาํงานเป็นมืออาชีพ  และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร  รวมทั.งแสดงหรือ
เผยแพร่ให้กบับุคคลภายนอก  หรือผูใ้ช้บริการ  ให้สามารถเขา้ใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที!มีอยู ่ 
เพื!อขอรับบริการที!ตรงกบัความตอ้งการ 
 1.3  เพื!อให้การจดัทาํแผนการปรับปรุงและบาํรุงรักษาระบบชลประทานของโครงการชลประทาน 
ที!จดัทาํโดยสํานกัอุทกวิทยาและบริหารนํ. า  หรือ  สํานกัชลประทาน  หรือโครงการชลประทาน  มีมาตรฐาน
เดียวกนั  สามารถนาํไปใชเ้ป็นแผนหลกัของกรมชลประทาน  เพื!อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบติังาน  เพื!อให้
บรรลุวตัถุประสงคข์องการปรับปรุงและบาํรุงรักษาระบบชลประทานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ทั!วถึง เป็น
ธรรม ย ั!งยืน และเป็นตวัชี. วดัที!สําคญัของโครงการ ได้แก่ ร้อยละของความสําเร็จของการปรับปรุงอาคาร
ชลประทาน  ร้อยละของอาคารชลประทานที!อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ร้อยละของผูใ้ช้นํ. าในเขตพื.นที!การ
ชลประทานที!พอใจต่อการบริหารจดัการนํ. าชลประทานและร้อยละของจาํนวนโครงการที!ไดรั้บพฒันา  ตาม
ยทุธศาสตร์ของกรมชลประทานต่อไป 
 
 2.  ขอบเขต 
  คู่มือการปฏิบติังานนี. จะคลอบคลุมโครงการชลประทาน / โครงการส่งนํ. าและบาํรุงรักษา  โดยมี
ขั.นตอนในการปรับปรุงและบาํรุงรักษาระบบชลประทาน ดงันี.  
   2.1  การปรับปรุงระบบชลประทาน  มีวตัถุประสงค ์ เพิ!มความสามารถของระบบชลประทานให้มี
ประสิทธิภาพในการส่งนํ. าให้กบัพื.นที!การเกษตรได ้ โดยงานปรับปรุงระบบชลประทาน  แบ่งออกเป็น  6  
กิจกรรม  ดงันี.   
    (1)  ปรับปรุงระบบชลประทาน  (เฉพาะจุด) 
    (2)  ปรับปรุงโครงการ  (ทั.งโครงการ) 
    (3)  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 
    (4)  ปรับปรุงสะพาน 
    (5)  ปรับปรุงที!ทาํการบา้นพกั 
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    (6)  ก่อสร้างอื!นๆ 
   2.2  การบาํรุงรักษาระบบชลประทาน  มีวตัถุประสงค์ให้อาคารชลประทานอยูใ่นสภาพพร้อมใช้
งาน  โดยอาคารชลประทาน  หมายถึง  เขื!อน  ฝาย  คลองส่งนํ. า ประตูระบายนํ. า คนักั.นนํ. า  อาคารในคลอง
ชลประทาน โรงสูบนํ.า โดยการบาํรุงรักษาระบบชลประทานแบ่งลาํดบั ไดด้งันี.  

-  การบาํรุงรักษา  อาจเรียกการบาํรุงรักษาปกติ  การบาํรุงรักษาเป็นประจาํ หรือ การ
บาํรุงรักษาเพื!อป้องกนัความเสียหาย  เป็นการบาํรุงรักษาให้คงสภาพใช้การไดดี้ตามเดิม 
เช่น การกาํจดัวชัพืช การขดุลอกตะกอนในคลองส่งนํ.า ฯลฯ 
-  การซ่อมแซม ไดแ้ก่ การซ่อมแซมอาคารที!เสียหายอนัเนื!องมาจากภยัธรรมชาติและอื!นๆ  
ใหคื้นสภาพใชก้ารไดดี้ตามเดิม 
-  การเปลี!ยนทดแทน  เมื!อมีอายุการใช้งานนานจนหมดอายุ จาํเป็นตอ้งสร้างอาคารใหม่
ทดแทนของเดิมที!ชาํรุดหมดสภาพไปโดยอาศยัแบบเดิม ไม่มีการเปลี!ยนแปลงแกไ้ข 

   การบาํรุงรักษาระบบชลประทานแบ่งออกเป็น 6 กิจกรรม ดงันี.  
(1) ซ่อมแซมบาํรุงรักษาโครงการชลประทาน 
(2) ขดุลอกคลอง 
(3) ขดุลอกอ่างเก็บนํ.า 
(4) ป้องกนันํ.าเคม็ 
(5) กาํจดัวชัพืช 
(6) บาํรุงรักษาทางลาํเลียงใหญ่ 

   2.3  การพฒันาระบบชลประทานในแปลงไร่นา (จดัรูปที!ดิน) และ (คนัคูนํ. า)  มีวตัถุประสงค์ให้มี
งานจดัรูปที!ดินและคนัคูนํ.าในพื.นที!ชลประทาน เพื!อการใชน้ํ.าอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
 3.  คําจํากดัความ 

1) โครงการชลประทาน (Projects) หมายถึง กิจการที!จดัทาํเพื!อนาํนํ. าไปใชใ้ห้เป็นประโยชน์ต่อ
การเพาะปลูกในพื.นที!เป้าหมายที!กาํหนด มีกิจกรรมดงัต่อไปนี.  

- งานจดัหานํ. าให้มีจาํนวนเพียงพอกบัความตอ้งการของพื.นที!เพาะปลูกทั.งหมดที!จะทาํ
การชลประทานช่วยเหลือ 

- งานยกระดบันํ.าใหสู้งพอที!จะส่งต่อไปยงัพื.นที!เพาะปลูกใหไ้ดอ้ยา่งทั!วถึง 
- งานนาํนํ.าหรือส่งนํ.าไปใหพ้ื.นที!เพาะปลูกทุกแห่งในเขตโครงการ 
- กิจกรรมเกี!ยวกบัการใหน้ํ.าและการใชน้ํ.าสาํหรับพืชในแปลงเพาะปลูกของเกษตรกร 

2) โครงการส่งนํ. าและบาํรุงรักษา มีหนา้ที!รับผิดชอบวางแผน ควบคุมตรวจสอบ และดาํเนินการ
ส่งนํ. าและบาํรุงรักษาในเขตพื.นที!ของโครงการฯ ประกอบดว้ยอาคารชลประทานขนาดกลาง 
อาคารชลประทานขนาดเล็ก คลองส่งนํ.า คลองระบายนํ.า ควบคุมการจดัสรรนํ.า การปรับปรุง 
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ซ่อมแซมระบบการส่งนํ. าและระบบระบายนํ. าที!สามารถส่งนํ. าแก่พื.นที!เพาะปลูกไดอ้ยา่งทั!วถึง
และมีประสิทธิภาพรวมทั.งรวบรวมสถิติขอ้มูลเกี!ยวกบันํ. าท่า นํ. าฝน คุณภาพของนํ. า ลกัษณะ
ของดินที!มีความเหมาะสมสําหรับไวเ้พื!อการเพาะปลูกพืชต่างๆ ติดต่อประสานงานกบัทาง
ราชการที!เกี!ยวขอ้งในการวางแผนการส่งนํ. าให้พื.นที!เพาะปลูก เพื!อแก้ไขปัญหาอุปสรรคขอ้
ขดัแยง้ในเรื!องของการใชน้ํ. า ให้คาํแนะนาํและเผยแพร่ความรู้เกี!ยวกบัการส่งนํ. า การซ่อมแซม
บาํรุงรักษาอาคารชลประทานแก่เกษตรผูใ้ชน้ํ. า ดาํเนินการจดัตั.งกลุ่มผูใ้ชน้ํ. า อบรมให้ความรู้แก่
เกษตรกร 

3) สํานกัชลประทาน แบ่งออกเป็น สํานกัชลประทานที! 1-17 ประกอบดว้ยโครงการชลประทาน
จงัหวดัและโครงการส่งนํ.าและบาํรุงรักษา และมีหนา้ที!ความรับผดิชอบดงันี.   
 (1) ควบคุมและดําเนินการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดเล็กและขนาดกลาง 
โครงการอนัเนื!องมาจากพระราชดาํริ และโครงการอื!นตามพื.นที!ลุ่มนํ.าที!กรมมอบหมาย 
 (2) ดําเนินการเกี!ยวกับการกัก เก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบาย หรือแบ่งนํ. าเพื!อการ
เกษตรกรรม การสาธารณูปโภค การอุตสาหกรรม การคมนาคมทางนํ. า ติดตามและประเมิน
ความปลอดภัยเขื!อน รวมทั. งการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากนํ. าภายในพื.นที! ลุ่มนํ. าที!
รับผดิชอบ 
 (3) บาํรุงรักษาอาคารชลประทาน ทางและปรับปรุงแหล่งนํ. าธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ใน
การอุปโภคและบริโภค  
 (4) แกไ้ขปัญหาการขาดแคลนนํ.าและป้องกนับรรเทาอุทกภยั รวมทั.งการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาเรื!องคุณภาพนํ.าในพื.นที!รับผดิชอบ 
 (5) ศึกษาและจดัทาํรายงานเบื.องตน้โครงการพฒันาแหล่งนํ.าในเขตพื.นที!ลุ่มนํ.าที!รับผดิชอบ 
 (6)  ใหค้วามรู้และเทคโนโลยสีมยัใหม่แก่ผูใ้ชน้ํ. า 
 (7)  ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอื!นที!เกี!ยวขอ้งที!ไดรั้บ
มอบหมาย 

4) สํานกัอุทกวิทยาและบริหารนํ. า หมายถึง หน่วยงานที!รับผิดชอบเกี!ยวกบังานดา้น การบริหาร
จดัการนํ. าและอุทกวิทยา ประกอบดว้ยหน่วยงานยอ่ย 6 หน่วยงานไดแ้ก่ ส่วนอุทกวิทยา ศูนย์
อุทกวิทยาภาค ส่วนปรับปรุงและบาํรุงรักษา ส่วนบริหารจดัการนํ. า ส่วนการใชน้ํ. าชลประทาน 
และส่วนความปลอดภยัเขื!อน โดยมีหนา้ที!ความรับผดิชอบดงันี.  

(1) กาํหนดนโยบายและแผนงานการดาํเนินการทางวิชาการดา้นอุทกวิทยา และการจดัการ
นํ.าของกรม 

(2) กาํหนดหลกัเกณฑท์างวชิาการดา้นอุทกวทิยา เพื!อเป็นแนวทางการใชง้าน 
(3) ดาํเนินการสาํรวจสถิติขอ้มูลอุทกวทิยา อุตุนิยมวทิยา ตะกอน คุณภาพนํ.าของแหล่งนํ.า

ธรรมชาติและในเขตโครงการชลประทาน 
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(4) ศึกษา วิเคราะห์ และพฒันารูปแบบการจดัการนํ. าด้วยเทคโนโลยีสมยัใหม่ เพื!อวาง

แผนการจดัการนํ.าใหเ้หมาะสมกบัสภาพการใชน้ํ.าของโครงการชลประทานต่างๆ 
(5) วางแผน ศึกษา คน้ควา้ ทดลอง วจิยั หาปริมาณความตอ้งการใชน้ํ.าของพืชต่างๆ 
(6) วางแผน และดาํเนินการพยากรณ์นํ.า ตลอดจนพฒันาวธีิการพยากรณ์นํ.าใหท้นัสมยัและ

มีประสิทธิภาพ 
(7) ดาํเนินการจดัทาํมาตรฐานการเก็บรวบรวมสถิติขอ้มูลทางอุทกวทิยา อุตุนิยมวทิยา การ

จดัการนํ.า การเกษตร และอื!นๆ เพื!อประโยชน์แก่การชลประทาน 
(8) เผยแพร่และใหค้าํแนะนาํทางดา้นวชิาการเรื!องนํ.าแก่ผูที้!เกี!ยวขอ้งและสนใจทั!วไป 
(9) ดาํเนินการตรวจสอบและประเมินความปลอดภยัเขื!อนและอาคารชลประทานตลอดจน

การวเิคราะห์หาสาเหตุ  
(10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื!นที! เกี!ยวข้องหรือที!ได้รับ

มอบหมาย 
5) อาคารชลประทาน หมายถึง สิ!งก่อสร้างหรืออุปกรณ์ที!จาํเป็นในงานชลประทาน ใช้เพื!อการ

จดัการนํ. าชลประทานในดา้นต่างๆ เช่น การควบคุม การวดั การส่งนํ. า และ การระบายนํ. า เป็น
ตน้ 

6) เขื!อน หมายถึง สิ!งก่อสร้างที!สร้างขึ.นขวางทางนํ.าไหลในระหวา่งช่องเขา เมื!อนํ.าไม่สามารถไหล
ลงสู่พื.นที!ต ํ!าได ้ก็จะรวมตวัเป็นอ่างนํ.าขึ.น 

7) เขื!อนทดนํ. า หมายถึง อาคารที!สร้างขึ.นขวางลาํนํ. า มีบานควบคุมสําหรับยกระดบันํ. าให้สูงขึ.น
เพื!อผนัเขา้คลองส่งนํ.า หรือ เพื!อควบคุมนํ.าใหอ้ยูใ่นระดบัที!ตอ้งการ 

8) ฝาย หมายถึง อาคารที!สร้างขึ.นขวางทางนํ. า ทาํให้นํ. ายกระดบัสูงขึ.นและไหลลน้ขา้มทาํหนา้ที!
ผนันํ.า ควบคุมการไหลของนํ.า หรือ วดัอตัราการไหลของนํ.า 

9) คลองส่งนํ.า , คลองชลประทาน หมายถึง คลองซึ!งทาํหนา้ที!นาํนํ.าจากแหล่งนํ. าไปส่งให้กบัพื.นที!
เพื!อการชลประทาน ประกอบไปดว้ย คลองสายใหญ่ คลองซอย คลองแยกซอยและคูนํ.า 

10) คลองระบายนํ. า , ทางระบายนํ. า หมายถึง ทางนํ. าปิดหรือเปิด ตามธรรมชาติหรือที!สร้างขึ.นเพื!อ
ระบายนํ.าส่วนเกินออกไปจากพื.นที! 

11) อาคารบงัคบันํ.าปลายคลองหรือประตูระบายปลายคลอง ระบายนํ. า หมายถึง อาคารที!สร้างขึ.นที!
ปลายคลองส่งนํ. า หรือในคลองส่งนํ. าจุดที!อยู่ใกล้ๆ กับปลายคลอง เพื!อบงัคบันํ. าให้มีระดับ
ตามที!กาํหนดโดยปกติถา้คลองไปสิ.นสุดลงกลางทุ่ง ก็ไม่จาํเป็นตอ้งมีอาคารนี.  แต่ถา้คลองนั.น
ไปเชื!อมต่อกบัทางนํ.าสายอื!นก็จาํเป็นตอ้งมีเพื!อทาํหนา้ที!ดงักล่าว 

12) คนักั.นนํ.า , คนัคลอง หมายถึง คนัดินที!สร้างเลียบไปตามแนวคลอง 
13) กลุ่มผู ้ใช้นํ. าชลประทาน หมายถึง องค์กรผูใ้ช้นํ. าชลประทานที!มีขอบเขตพื.นที!องค์กรฯ 

ครอบคลุมพื.นที!แฉกส่งนํ.า 1 แฉก หรือคูนํ.า 1 สาย โครงสร้างองคก์รฯ ประกอบดว้ยหวัหนา้ 
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กลุ่ม 1 คน (อาจมีผูช่้วยตามความจาํเป็น) และสมาชิกผูใ้ช้นํ. า โดยพื.นที!กลุ่มผูใ้ช้นํ. าฯ ไม่ควร
มากเกิน 1,000 ไร่ 

14) กลุ่มบริหารการใชน้ํ.าชลประทาน หมายถึง องคก์รผูใ้ชน้ํ. าชลประทานที!มีขอบเขตพื.นที!องคก์รฯ 
ครอบคลุมพื.นที!คลองส่งนํ.าสายใหญ่ หรือคลองซอย หรือคลองแยกซอย หรือโซนส่งนํ. า 1 โซน 
หรืออาจครอบคลุมพื.นที!ทั.งโครงการชลประทาน แต่มากที!สุดไม่ควรเกิน 20,000 ไร่ ต่อหนึ! ง
องคก์รฯ โดยโครงสร้างกลุ่มบริหารการใชน้ํ. าชลประทาน ประกอบดว้ยกลุ่มพื.นฐานหลายกลุ่ม
ที!ใช้นํ. าจากแหล่งนํ. าหรือคลองสายเดียวกนั มีการบริหารในรูปคณะกรรมการที!เลือกมาจาก
สมาชิกผูใ้ชน้ํ. า เพื!อจดัการนํ. าจากแหล่งนํ. า หรือคลองส่งนํ. าสายใหญ่ หรือคลองซอย หรือคลอง
แยกซอย หรือโซนส่งนํ.ารวมทั.งในระดบัคูนํ.า 

 
4.  หน้าที,ความรับผดิชอบ 

 สาํนกัอุทกวทิยาและบริหารนํ.า 

•   ผส.อน. พิจารณาฯ เสนอกรมฯ เพื!ออนุมติัปรับปรุงโครงการ 

•   ส่วนปรับปรุงบาํรุงรักษา พิจารณารายงานความเหมาะสมเบื.องตน้ที!สํานกัชลประทาน
เสนอ 

  สาํนกัชลประทานที!  1 – 17 
   -  ส่วนวศิวกรรมบริหาร 

•   กลุ่มพิจารณาโครงการ  จดัทาํรายงานการศึกษาโครงการให้เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน 
และถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 

•   กลุ่มออกแบบ  ออกแบบตามเกณฑม์าตรฐานและถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ   

•   กลุ่มปฐพีและธรณีวิทยา  ดาํเนินการศึกษา ปฏิบติังานในภาคสนามเป็นไปตามเกณฑ ์
มาตรฐาน และถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 

•   ฝ่ายสาํรวจภูมิประเทศ  ดาํเนินการสาํรวจทาํแผนที!เพื!อใชใ้นการพิจารณาวางโครงการและ
ออกแบบโครงการชลประทาน 

•   ฝ่ายตรวจสอบและวเิคราะห์ดา้นวศิวกรรม 
   -  ส่วนจดัสรรนํ.าและบาํรุงรักษา 

•   ฝ่ายแผนงานและงบประมาณดา้นจดัสรรนํ.า 

•   ฝ่ายบริหารและจดัการนํ.า 
   -  โครงการส่งนํ.าและบาํรุงรักษา 

•   ฝ่ายวศิวกรรม 

•   ฝ่ายจดัสรรนํ.าและปรับปรุงระบบชลประทาน 

•   ฝ่ายส่งนํ.าและบาํรุงรักษา 
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   -  โครงการชลประทาน  

•   ฝ่ายวศิวกรรม 

•   ฝ่ายจดัสรรนํ.าและปรับปรุงระบบชลประทาน 

•   ฝ่ายส่งนํ.าและบาํรุงรักษา
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5.  Work Flow  กระบวนการ 

ชื�อกระบวนการ :  ปรับปรุงระบบชลประทาน 
ตวัชี�วดัที�สาํคญัของโครงการ  :     ร้อยละของความสาํเร็จของการ ปรับปรุงอาคารชลประทาน 

ลาํดับ ผงักระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีดงาน มาตรฐาน/คุณภาพงาน ผู้รับผดิชอบ 

1 
 

 2 เดือน - โครงการดาํเนินการตรวจสอบสภาพปัญหาการส่งนํ�า 
การใชง้าน และความเสียหายของอาคารชลประทาน 
- กลุ่มผูใ้ชน้ํ� าภาคเกษตรกรรมในเขตชลประทานและ
กลุ่มผูใ้ชน้ํ� าภาคอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรมให้
ขอ้มูลการปรับปรุงระบบชลประทาน 

-บนัทึกรายงานถึงสภาพความเสียหาย
ของอาคาร หรือปัญหาที�เกิดขึ�นพร้อม
ภาพประกอบแผนที�แสดงที�ตั�ง และ
พิจารณาวธิีการปรับปรุงฯในเบื�องตน้ 

โครงการ/ฝสบ. 

2 
 

 2 เดือน - จดัทาํรายงานพิจารณาปรับปรุงเบื�องตน้ 
1.ออกไปดูสภาพปัญหาในพื�นที� 
2.นาํขอ้มูลความตอ้งการของเกษตรกรมาพิจารณา 
3.พิจารณาทางดา้นวศิวกรรมและชลศาสตร์ 

- รายงานการพิจารณาโครงการใน
เบื�องตน้ทบทวนขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้ง  
(ใชก้ระบวนการพิจารณาปรับปรุง) 
ในดา้นต่างๆอยา่งนอ้ยดงันี�  
1. ความเป็นมา 
2. สภาพปัญหา 
3. ดา้นวศิวกรรม 
4. ดา้นบริหารการจดัการ 
5. ดา้นเศรษฐกิจ 
6. ดา้นสังคมและสถาบนัองคก์ร 
7. ดา้นการออกแบบ 
8. ดา้นอื�นๆ ที�จาํเป็น 
 

โครงการ/สชป./       
ฝวศ./ฝปค.ชป. 

สาํรวจตรวจสอบสภาพปัญหาที�
เกิดจากการบริหารจดัการนํ�า และ
การใชง้านของระบบชลประทาน 

ในภาพรวมของโครงการ 

จดัทาํรายงานพิจารณา
เบื�องตน้ และรายงาน

ความเหมาะสม 
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ลาํดับ ผงักระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีดงาน มาตรฐาน/คุณภาพงาน ผู้รับผดิชอบ 

 
3 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 วนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 วนั 

- พิจารณารายงานความเหมาะสมที�สาํนกัชลประทาน
เสนอ 
- ส่วนปรับปรุงบาํรุงรักษาพิจารณาความเหมาะสมจาก
รายงาน 
ในกรณีที�ไม่เหมาะสมจะปรับแผนใหเ้ป็นการปรับปรุง
เฉพาะจุด 
ในกรณีที�เหมาะสมใหจ้ะดาํเนินการเป็นการปรับปรุงทั�ง
โครงการเสนอสาํนกับริหารโครงการ 
 
 
 
 
- เสนอกรมฯ เพื�ออนุมตัิปรับปรุงโครงการ 
 
 
 

พิจารณารายงานความเหมาะสม
เบื�องตน้ที�สาํนกัชลประทานเสนอใน
ประเด็นดงันี�  
1.อายกุารใชง้าน 
2.สภาพภูมิประเทศ 
3.สภาพความเสียหายของระบบ

ชลประทาน 
4.ประสิทธิภาพการส่งนํ�า 
5.ศกัยภาพนํ�าตน้ทุน 
6.ศกัภาพพื�นที�เพราะปลูก 
7.ความตอ้งการของเกษตรกร 
8.ผลตอบแทนความคุม้ค่า 
- แผนงานที�ไดร้ับการอนุมตัิจากกรมฯ 
- เสนอโครงการที�ไดร้ับการอนุมตัิให้
สาํนกับริหารโครงการดาํเนินการ 
ศึกษาตามมาตรฐานสาํนกับริหาร
โครงการ 

ผปษ./ผส.อน. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผส.อน./รธบ. 

ผส.อน./ 
ผส.บก. 

4 

 

2-3 ปี - ศึกษาความเหมาะสมเพื�อปรับปรุงโครงการโดยสาํนกั
บริหารโครงการตามมาตรฐานการวางโครงการ 
- จดัทาํแผนงานปรับปรุงทั�งโครงการ 

- รายงานความเหมาะสมตามมาตรฐาน
สาํนกับริหารโครงการ 

สบก. 
ปรับปรุงทั�งโครงการ 

พิจารณาการ
ปรับปรุง 
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ลาํดับ ผงักระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีดงาน มาตรฐาน/คุณภาพงาน ผู้รับผดิชอบ 

 
5 

 

 

15 วนั - จดัทาํแผนงานรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง(MTEF) 
- แจง้ใหเ้กษตรกรรับทราบไดจ้ดัเขา้แผนการปรับปรุง 

- แผน MTEF 
- สื�อสารใหก้ลุ่มผูร้ับบริการทราบ 

โครงการฯ/
สชป./สอน. 

6  
 
 
 

2 เดือน 
 

1 เดือน 

- ดาํเนินการสาํรวจ 
 
- ดาํเนินการออกแบบ 

- รายงานผลสาํรวจตามมาตรฐานของ
สาํนกัสาํรวจวศิวกรรมและธรณีวทิยา 
- แบบที�ไดร้ับการอนุมตัิตามมาตรฐาน
สาํนกัออกแบบวศิวกรรมและ
สถาปัตยกรรม 

สชป.,สรธ. 
 

สชป.,สอบ. 

7  15 วนั - จดัทาํประมาณการ และรายละเอียดคาํชี�แจง 
 
- จดัทาํแผนภาพรวมของสาํนกัชลประทานและ
โครงการฯ 

- ประมาณการมีความถูกตอ้งตามหลกั
วศิวกรรม 
- คาํชี�แจงมีเหตุผลที�ชดัเจน เหมาะสม 
- แผนภาพรวมสาํนกัชลประทานและ
โครงการฯ 

โครงการ/
สชป./ฝปค./

ผบร.ชป. 

8 
 
 
 

 10 เดือน - รวบรวมแผนทุกสาํนกัชลประทานและจดัลาํดบั
ความสาํคญั 
- กาํหนดกรอบวงเงิน และพิจารณาความเหมาะสมของงาน 

- จดัทาํรายละเอียดการขอตั�งและคาํชี�แจงงบประมาณ 
- พรบ.งบประมาณประจาํปี 

- เอกสารรายละเอียดการขอตั�ง และคาํ
ชี�แจงงบประมาณ 

ผปษ./ผส.อน./
ผอ.ผง./รธบ./
อธช./สงป./
ครม./รัฐสภา 

 
 

ปรับปรุง
เฉพาะจุด 

เตรียมความพร้อมของ
โครงการ 

การจดัทาํคาํขอ
งบประมาณรายจ่าย

ประจาํปี 

การจดัทาํคาํขอ
งบประมาณรายจ่าย

ประจาํปี 
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ลาํดับ ผงักระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีดงาน มาตรฐาน/คุณภาพงาน ผู้รับผดิชอบ 

9 

 

1 เดือน - สาํนกังบประมาณจดัสรรงบประมาณ(เงินประจาํงวด) 
- จดัทาํรายละเอียดเพื�อโอนจดัสรรงบประมาณ 
- โอนจดัสรรงบประมาณให้สาํนกัชลประทานและ
โครงการฯ 

- เอกสารการโอนเปลี�ยนแปลงการ
จดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจาํปี 
- ออกเอกสารและแจง้ใบโอนจดัสรร
งบประมาณรายจ่าย (ชป.241) ใหก้บั
สาํนกัชลประทานและโครงการทราบ 

สงป./สอน./
กผง. 

ผอ.ผง. 

10 

 
 
 
  

6 เดือน - ดาํเนินการจดัซื�อ-จดัจา้ง 
 
- ดาํเนินการปรับปรุง 
 
- ดาํเนินการเบิกจ่าย 
 
- รายงานผลการปฏิบตัิงาน 

-เอกสารการจดัซื�อ-จดัจา้ง ตาม
มาตรฐานของกองพสัดุ 
- ดาํเนินการตามแบบที�ขอรับจดัสรร
งบประมาณ 
- การเบิกจ่าย ตามมาตรฐานกองการเงิน
และบญัชี 
- รายงานผลการดาํเนินงาน ตาม
มาตรฐานกองแผนงาน 
 
 

โครงการ ,สชป.
,สคก.,สอน. 

ฝสบ./
โครงการ 
งบ.คป./
โครงการ 

ฝสบ./
โครงการ/

กผง. 

การโอนเปลี�ยนแปลงการ
จดัสรรงบประมาณ

รายจ่ายประจาํปี 

ดาํเนินการปรับปรุง 
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การปรับปรุงระบบชลประทาน แบ่งออกเป็น 6 กิจกรรม ดงันี�  
1. ปรับปรุงระบบชลประทาน (เฉพาะจุด) 
2. ปรับปรุงโครงการ (ทั�งโครงการ) 
3. ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 
4. ปรับปรุงสะพาน 
5. ปรับปรุงที�ทาํการ บา้นพกั 
6. ก่อสร้างอื�นๆ 
 
 
 
 
 
 

ลาํดับ ผงักระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีดงาน มาตรฐาน/คุณภาพงาน ผู้รับผดิชอบ 

11  1 เดือน - ปรับปรุงขอ้มูลประวตัิการปรับปรุง ในบญัชีอาคาร
ชลประทาน 

- ขอ้มูลประวตัิอาคารชลประทานที�เป็น
ปัจจุบนั 

ฝสบ./ฝจน./
โครงการ 

การปรับปรุง ในบญัชี
อาคารชลประทาน 
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Work Flow กระบวนการ 
ชื�อกระบวนการ :  บาํรุงรักษาระบบชลประทาน 
ตวัชี�วดัที�สาํคญัของโครงการ  :     ร้อยละของอาคารชลประทานที�อยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน 
 

ลาํดับ ผงักระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอยีดงาน มาตรฐาน/คุณภาพ ผู้รับผดิชอบ 

1  2 เดือน - โครงการดาํเนินการตรวจสอบสภาพการใชง้าน และ
ความเสียหายของอาคารหลงัส่งนํ�านาปี-นาปรัง 
- กลุ่มผูใ้ชน้ํ� าภาคเกษตรกรในเขตชลประทานและกลุ่ม
ผูใ้ชน้ํ� าภาคอุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรม ใหข้อ้มูล
การเสียหายของอาคารชลประทาน 

- เอกสารรายงานถึงสภาพความเสียหาย
ของอาคารชลประทานพร้อม
ภาพประกอบ และพิจารณาวิธีการ
บาํรุงรักษาระบบชลประทานในเบื�องตน้ 

ฝสบ./
โครงการ 

2 
 

 1 เดือน - สาํรวจปริมาณงาน 
- พิจารณาลกัษณะงาน เพื�อแยกกิจกรรม 
- จดัทาํประมาณการค่าใชจ้่าย 
- เรียงลาํดบัความสาํคญัของงาน 
- จดัทาํแผนงานงบประมาณเสนอ สชป. 

- จดัทาํเอกสารประมาณการตาม
แบบฟอร์ม ชป.325 ใหถู้กตอ้งตามหลกั
วศิวกรรม แยกตามกิจกรรม 
- คาํชี�แจงมีความเหมาะสม และเหตุผลที�
ชดัเจน 
- จดัทาํแผนงานเรียงลาํดบัความสาํคญั 
โดยแยกตามกิจกรรม เพื�อเสนอ สชป. 

ฝสบ. / ฝวศ./
โครงการ 

3 
 

 1 เดือน - พิจารณาความเหมาะสมดา้นวศิวกรรมแยกตาม
กิจกรรม 
- ตรวจสอบประมาณการให้ถูกตอ้งตามหลกัวศิวกรรม 

- แผนงานที�เสนอตอ้งเหมาะสมกบั
วธิีการที�จะดาํเนินการบาํรุงรักษา โดย
ใหส้อดคลอ้งกบังบประมาณที�ไดร้ับ 
- ประมาณการตอ้งถูกตอ้งตามหลกั
วศิวกรรม 

ฝงจ./ผบร./
ผส.ชป. 

ตรวจสอบสภาพ
อาคารชลประทาน 

จดัทาํประมาณการ แยก
ตามกิจกรรม และจดัทาํ

แผนงานตามลาํดบั

สาํนกัชลประทาน
ตรวจสอบความ

เหมาะสมดา้นวศิวกรรม 
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ลาํดับ ผงักระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอยีดงาน มาตรฐาน/คุณภาพ ผู้รับผดิชอบ 

4 
 

 

15 วนั - จดัลาํดบัความสาํคญัของงานตามงบประมาณที�ไดร้ับ 
- จดัทาํแผนงานงบประมาณเสนอ กรมฯ แยกตาม
กิจกรรม 

- จดัลาํดบัความสาํคญัของงานใหม้ี
ความเหมาะสมทั�งแผนงานและ
ประมาณการ แยกตามกิจกรรม  
ในภาพรวมของสาํนกัชลประทาน 

ผบร./ผส.ชป. 

5 
 

 1 เดือน - รวบรวมและตรวจสอบแผนงานงบประมาณ 
- เสนอกรมฯ เพื�อขออนุมตัิแผนงาน 
- จดัทาํรายละเอียดเพื�อโอนจดัสรรงบประมาณ 
- โอนจดัสรรงบประมาณ 

- แผนงานที�ไดร้ับการอนุมตัิจากกรมฯ 
โดยแยกตามกิจกรรม 
- เอกสารการโอนเปลี�ยนแปลงการ
จดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจาํปี 
- ออกเอกสารและแจง้ใบโอนจดัสรร
งบประมาณรายจ่าย (ชป.241) ใหก้บั
สาํนกัชลประทานและโครงการทราบ 

ผปษ.,ผส.อน. 
 

ผปษ. 
 

ผอ.ผง. 

6 
 

 6 เดือน - ดาํเนินการจดัซื�อ-จดัจา้ง 
 
- ดาํเนินการบาํรุงรักษา 
 
- ดาํเนินการเบิกจ่าย 
 
- รายงานผลการปฏิบตัิงาน 

-เอกสารการจดัซื�อ-จดัจา้ง ตาม
มาตรฐานของกองพสัดุ 
- ดาํเนินการตามแบบที�ขอรับจดัสรร
งบประมาณ 
- การเบิกจ่าย ตามมาตรฐานกองการเงิน
และบญัชี 
- รายงานผลการดาํเนินงาน ตาม
มาตรฐานกองแผนงาน 

โครงการ, สชป.
,สคก.,สอน. 

ฝสบ./โครงการ 
 

บท.(คบ.,คป.)/
โครงการ 

ฝสบ./โครงการ/
กผง. 

จดัทาํแผนงาน
งบประมาณ แยกตาม

กรมฯ อนุมตัิแผนงานงบประมาณ 
และโอนเปลี�ยนแปลงการจดัสรร

งบประมาณรายจ่ายประจาํปี 

ดาํเนินการบาํรุงรักษา 
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7 

 

1 เดือน - ปรับปรุงขอ้มูลประวตัิการบาํรุงรักษา ในบญัชีอาคาร 
ชลประทาน 

- ขอ้มูลประวตัิอาคารชลประทานที�เป็น
ปัจจุบนั 

ฝสบ./ฝจน./
โครงการ 

 
 

การบาํรุงรักษาระบบชลประทาน แบ่งออกเป็น 6 กิจกรรม ดงันี�  
1. ค่าซ่อมแซมบาํรุงรักษาโครงการชลประทาน 
2. ค่าขดุลอกคลอง 
3. ค่าขดุลอกอ่างเก็บนํ�า 
4. ค่าป้องกนันํ�าเคม็ 
5. ค่ากาํจดัวชัพืช 
6. ค่าบาํรุงรักษาทางลาํเลียงใหญ่ 

 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุงขอ้มูลประวตัิการ
บาํรุงรักษา ในบญัชีอาคาร

ชลประทาน 
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Work Flow กระบวนการ 
กระบวนการพฒันาระบบชลประทานในแปลงไร่นา (คนัคูนํ�า) 
ตวัชี�วดั : ร้อยละของจาํนวนโครงการที�ไดร้ับพฒันา 

ลาํดับ ผงักระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผดิชอบ 

1 

 

5 เดือน  
/โครงการ 

เตรียมการ รวบรวมขอ้มูลที�จาํเป็น เพื�อดาํเนิน
โครงการ 
• พื�นที�ชลประทานที�มีความพร้อมดา้นนํ�า

ตน้ทุน 
• ความตอ้งการของเกษตรกร 
• การร้องขอ จากส่วนราชการอื�น / 

ผูแ้ทนราษฎร  
• ตรวจสอบเขตพื�นที�ในความดูแลของส่วน

ราชการอื�น เช่น กรมป่าไม ้, สาํนกังาน 
ปฏิรูปที�ดินเพื�อเกษตรกรรม 

 

• ไดข้อ้มูลครบถว้น 
• ความตอ้งการของ

เกษตรกรชดัเจน 
• ปริมาณนํ�าตน้ทุนเพียงพอ 

ฝวศ.คน. 

2  
2 เดือน 

/โครงการ 

 
• สืบคน้รายละเอียดที�จาํเป็น 
• คาํนวณผลตอบแทนของการลงทุน 
 

โครงการผา่นการวเิคราะห์
ความเหมาะสมตามหลกั
เศรษฐศาสตร์ 

ฝวศ.คน. 

3  
4 เดือน 

/โครงการ 

จดัเวทีชุมชน เพื�อเกษตรกรร่วมกาํหนด 
แนวทางการพฒันาระบบชลประทานใน
แปลงไร่นาตั�งแต่เริ�มตน้โครงการ เพื�อสร้าง
ความรู้สึกเป็นเจา้ของ และจะไดร้่วมกนัใช้
งานและดูแลรักษา ต่อไป 

เกษตรกรเขา้ร่วมโครงการ 
และร่วมแสดงความ
คิดเห็น 

ฝสก.คน. 

พิจารณาความเหมาะสมทาง
เศรษฐกิจ 

กาํหนดรายละเอียดการ
พฒันาฯ 

เริ�มตน้ 
รวบรวมขอ้มลู 

เกษตรกร 
ผูใ้ชน้ํ� า 
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ลาํดับ ผงักระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผดิชอบ 

4  
 

2 เดือน 
/โครงการ 

• เสนอ ผอ.จก.อนุมตัิโครงการ 
• จดัทาํ/ปรับปรุง แผนแม่บท (master plan) 

กาํหนดระยะเวลา, ประเมินงบประมาณที�
ใชด้าํเนินการ 
• เสนอ ผอ.จก.อนุมตัิโครงการ 
• วางแผนการใชจ้่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง 

(MTEF) เสนอกรมฯ 
• กาํหนดแผนสาํรวจภูมิประเทศและ 

แปลงกรรมสิทธิ̀ เสนอ สรธ. 
• กาํหนดแผนออกแบบคูนํ�า เสนอ ส.อบ. 
 

แผนแม่บทและแผนงาน 
ระยะยาว / ระยะปานกลาง  
ที�สามารถดาํเนินการไดจ้ริง  
และสอดคลอ้งกบัวงเงิน
งบประมาณ 

ฝวศ.คน. 

5 

 

15 วนั 
/โครงการ 

• ร่างพระราชกฤษฎีกาใหใ้ชพ้ระราชบญัญตัิ 
คนัและคูนํ�า พ.ศ.2505 บงัคบัในทอ้งที� …… 
พ.ศ.  ……  , จดัทาํแผนที�แนบทา้ย 
พระราชกฤษฎีกาฯ ระบุเขตทอ้งที� 

• เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาฯยงัสาํนกังาน
กฤษฎีกา 

 

ไดร้่างพระราชกฤษฎีกาฯ  
ตามรูปแบบที�กาํหนด 

ฝวศ.คน., 
กม.จก. 

6 

 
 
 
 

15 วนั 
/โครงการ 

ปัจจยั : ผลการออกแบบก่อสร้างคูนํ�า 
• เสนอ ประกาศกรมชลประทาน กาํหนดผงั

และลกัษณะคูนํ�า ตามพระราชบญัญตัิคนั
และคูนํ�า พ.ศ.2505 ในทอ้งที� … 
• และแจง้ผูว้า่ราชการจงัหวดั ปิดประกาศ 
 
 

 

ไดร้่างประกาศกรมฯ ตาม
รูปแบบที�กาํหนด 

ฝวศ.คน., 
กม.จก. 

      

แผนงานและ
งบประมาณ 

ส่งต่อ  
ข. ร่าง พระราชกฤษฎีกาฯ 

ส่งต่อ  
ก. 

ร่าง ประกาศกรมฯ 

แบบก่อสร้างคูนํ�า 
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ลาํดับ ผงักระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผดิชอบ 

7 

 
1 เดือน 

/
โครงการ 

คาํนวณปริมาณงานก่อสร้างตามแบบรูป และ 
จดัทาํประมาณการเสนอขอตั�งงบประมาณ 
ค่าก่อสร้างคูนํ�า 
 
 

ถือปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ 
การคาํนวณราคากลาง 
งานก่อสร้างงานชลประทาน ฝวศ.คน. 

8  
1 เดือน 

/
โครงการ 

• กาํหนดแผนการจดัหา 
� แผนปฏิบตัิการจดัซื�อจดัจา้ง 
� แผนจดัซื�อวสัดุฉบบัระบุรายละเอียด 

• ตรวจสอบราคาวสัดุใหเ้ป็นปัจจุบนั และ
กาํหนดราคากลาง เพื�อจดัหา 

 

แผนการใชง้บประมาณที�
สามารถควบคุมการใชจ้่าย
เพื�อใหไ้ดผ้ลงานตาม
วตัถุประสงค ์

ฝวศ.คน. 

9  8 เดือน 

• เสนอแต่งตั�งคณะกรรมการแกไ้ขแบบฯ
ระหวา่งงานก่อสร้าง 
• วางแผนการก่อสร้าง 
• ดาํเนินการก่อสร้าง / บริหารสัญญาจา้ง 
• ตรวจสอบและติดตามการปฏิบตัิงาน

ก่อสร้างใหเ้ป็นไปตามแผนงาน 
• รายงานความกา้วหนา้งานก่อสร้างตาม

กาํหนดเวลา 
• ทดสอบการส่งนํ�า 

 

ถือปฏิบตัิตามแบบรูปและ
รายการ และสามรถใชง้าน
ไดต้ามวตัถุประสงค ์ ฝวศ.คน., 

ฝสก.คน., 
ฝปส.คน. 

      

ขอตั�งงบประมาณ 
ประจาํปี 

ก่อสร้างคูนํ�า 
และอาคารประกอบ 

กาํหนดแผนการใช้
งบประมาณและควบคุม

ค่าใชจ้่าย 
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ลาํดับ ผงักระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผดิชอบ 

10 

 
 

3 เดือน 

 
 
จดัตั�ง / ฟื� นฟู กลุ่มเกษตรกรผูใ้ชน้ํ� า  

 
 

 
เกษตรกรผูใ้ชน้ํ� า
รวมกลุ่มบริหารจดัการ 
และ ดูแลรักษาคูนํ�า 

ฝสก.คน. 

11  1 เดือน 

 
ส่งมอบระบบคูนํ�าแก่กลุ่มเกษตรกรผูใ้ชน้ํ� า
เพื�อร่วมกนัใชง้านและดูแลรักษา  
 

ฝปส.คน., 
ฝสก.คน 

12  2 เดือน 

 
ถ่ายโอนการจดัสรรนํ�าในระดบัแปลงไร่นา 
แก่องคก์รปกครองทอ้งถิ�น เพื�อบริหาร
จดัการ และบาํรุงรักษาในส่วนที�เกินกาํลงั
ของเกษตรกร 
 

องคก์รปกครองทอ้งถิ�น 
รับถ่ายโอนภารกิจ 
เอกสารถ่ายโอนชดัเจน
ครบถว้น 

ฝสก.คน. 

13  1 ปี 

 
• ติดตามผล การพฒันาระบบชลประทาน 

ในแปลงไร่นา (คนัคูนํ�า)  
• ปรับปรุงกระบวนการ 

 
 

เกษตรกรไดร้ับนํ�าชลประทาน 
โดยทั�วถึง 

ฝวศ.คน., 
ฝสก.คน., 
ฝปส.คน. 

กิจกรรมส่งเสริม            
การมีส่วนร่วม 

ส่งมอบ 

ติดตามผล 

ถ่ายโอน 
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ขั*นตอนที,ส่งต่อยงักระบวนการอื,น  

 
 
 
 

ลาํดับ ผงักระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีดงาน มาตรฐานคุณภาพ

งาน 
ผู้รับผดิชอบ 

 
ก 

 
 

1 ปี 

 
งานสาํรวจภูมิประเทศและแปลงกรรมสิทธิ̀  
มาตราส่วน 1:4000  
ช่วงเส้นชั�นความสูง 0.25 ม. 
 

แผนที�ภูมิประเทศและ 
แปลงกรรมสิทธิ̀ 

ผส.รธ. 

1 ปี 
 
งานออกแบบคูนํ�า 
 

แบบก่อสร้างคูนํ�า ผส.อบ. 

ข 

 
 
 
 

ประมาณ 
6 เดือน 

 
สาํนกังานกฤษฎีกา พิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาให้
ใชพ้ระราชบญัญตัิคนั และคูนํ�า พ.ศ.2505 บงัคบัใน
ทอ้งที� …… พ.ศ.……  
เสนอคณะรัฐมนตรีอนุมตัิ   
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

พระราชกฤษฎีกา ฯ 
ตามรูปแบบที�กาํหนด 

สาํนกังาน
กฤษฎีกา 

      

ก. 

ออกพระราชกฤษฎีกาฯ 

สาํรวจ 

ออกแบบ 

ข. 
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Work Flow กระบวนการ 
ผงักระบวนการ งานจดัรูปที�ดิน (ระดบักรม) 

ลาํดับ ผงักระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผดิชอบ 

1   1.1 กํา ห น ด ข อ บ เ ข ต พื� น ที� ดํ า เ นิ น ก า ร  พื� น ที� เ ข ต
ชลประทาน 

1.2 รวบรวมขอ้มูลพื�นฐาน 
1.2.1   ขอ้มูลดา้นวศิวกรรม 
- แผนที�โครงการชลประทาน แผนที�การใช้ที� ดิน 

ลกัษณะดิน 
- ขอ้มูลระบบและปริมาณนํ�าชลประทาน 

 
 
 
1.2.1 ตอ้งมีขอ้มูลครบถว้นในระดบัการส่งนํ�า 
- ขอ้มูลคลองส่งนํ�าและคลองระบายนํ�า 
- ขอ้มูลความเพียงพอของปริมาณนํ�าตน้ทุน 

สจจ. 
กว.จก. 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.1 เจา้ของที�ดินตอ้งการใหด้าํเนินการ 
2.1.1 ประชุมสอบถามความสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการ 
2.2 ศึกษาความเหมาะสมและจดัลาํดบัความสําคญัของ

พื�นที� 
2.2.1 ดา้นวศิวกรรม 
- ความพอเพียงของนํ�าตน้ทุน สภาพระบบส่งนํ�า 
- ความเหมาะสมสภาพพื�นที� และลกัษณะดิน 
2.2.2 ดา้นเศรษฐกิจและสังคม 
- ปัจจยัสนบัสนุนการเกษตร และการถือครองที�ดิน 
- ความสามารถการจ่ายเงิน และสภาพการรวมกลุ่ม 
2.2.3 ผลตอบแทนโครงการ ตอ้งคุม้ค่าต่อการลงทุนและ

ลดตน้ทุนการผลิต 
 

 
2.1.1 ผา่นความเห็นชอบจากเวทีประชาคม 
2.2.1 วเิคราะห์ความเพียงพอของปริมาณนํ� าในช่วง
ฤดูแลง้ โดยยดึตามแผนส่งนํ� า ระบบส่งนํ� าพิจารณา
ประสิทธิภาพการส่งนํ�าค่ายอ้นหลงั 3 ปี 
- ความเหมาะสมพื�นที� วิเคราะห์ความลาดชนัและ
ปัจจยัเสียงต่ออุทกภยั ลกัษณะดิน 
วเิคราะห์ค่า Optimum yield 
2.2.2ปัจจยัสนับสนุน วิเคราะห์แหล่งรับผลผลิต
ขนาดที�ดิน ส่วนการจ่ายเงินและการรวมกลุ่มศึกษา
ขอ้มูล กชช2ค 
2.2.3 วิเคราะห์ผลตอบแทน IRR มูลค่าสุทธิNPV 
และอตัราตอบแทนตน้ทุน  BCR 

เจา้ของที�ดิน 
สจจ. 

กว.จก. 
ฝผ.จก. 

เริ�มกระบวนการ 

รวบรวมขอ้มูลพื�นฐาน 

ศึกษาความ
เหมาะสม 

ไม่ใช่ 

     ชลอโครงการ 

ใช่ 
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ลาํดับ ผงักระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผดิชอบ 

3 

 

6 เดือน 3.1 ขออนุมตัิวางโครงการต่อคณะกรรมการจดัรูปที�ดิน
กลางตาม พรบ.จดัรูปที�ดิน 

3.1 โครงการที�เสนอตอ้งมีความเหมาะสมทางดา้น
วิ ศ ว ก ร ร ม  เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม แ ล ะ ต้อ ง มี
ผลตอบแทนโครงการที�คุม้ค่า 
 
- พรบ.จดัรูปที�ดิน มาตรา 13(1) 
 
 

สจก. 
กว.จก. 

4  3 เดือน 4.1 ประชุมชี�แจงขั�นตอน สิทธิและหนา้ที�ของเกษตรกร 
4.1.1 ชี� แจงขั�นตอนหลังจากเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ

แลว้ 
4.1.2 รายละเอียดต่างๆที�ทางราชการจะดาํเนินการ 
4.1.3 ภาระหนา้ที�ที�เกษตรกรตอ้งรับผดิชอบ 
4.2 จดัทาํบนัทึกยนิยอม/ไม่ยนิยอม เขา้ร่วมโครงการ 
      เจา้ของที�ดินในเขตโครงการ 

4.1 บนัทึกยินยอม/ไม่ยินยอมเจา้ของที�ดินในเขต
โครงการ โดยตอ้งมีผูย้ินยอมเกินกว่ากึ� งหนึ� งจึงจะ
เริ�มโครงการ โดยประกาศเขตสํารวจเพื�อกาํหนด
เป็นเขตโครงการจดัรูปที�ดินได ้
- พรบ.จดัรูปที�ดิน มาตรา 14(1), 27 

สจจ. 
เจา้ของที�ดิน 

ประชุมจดัทาํบนัทึก
ยนิยอม/ไม่ยนิยอม 

ยนิยอมนอ้ย
กวา่กึ�งหนึ�ง 

ยกเลิกโครงการ 

ยนิยอมมาก 
กวา่กึ�งหนึ�ง 

วางโครงการและกาํหนด
แผนงาน 
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ลาํดับ ผงักระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผดิชอบ 

5 6 เดือน งานประกาศเขตสาํรวจเพื�อกาํหนดเป็นเขตโครงการ 
จดัรูปที�ดิน 
5.1 ตรวจสอบรายชื�อเจา้ของที�ดินใหจ้ดัรูปที�ดินเกิน 
    กึ�งหนึ�ง 
5.2 ทาํร่างประกาศและแผนที�แนบทา้ยประกาศกระทรวง 

เกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย 
5.3 เสนอรัฐมนตรีที�เกี�ยวขอ้งลงนาม 
5.4 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

 
งานของบประมาณค่าสาํรวจออกแบบ 
5.5 จดัทาํแผนงานหรือโครงการเสนอคณะอนุกรรมการ

เพื�อพิจารณาและอนุมัติแผนงานหรือโครงการ
เกี�ยวกบัการจดัรูปที�ดินที�ใชเ้งินกองทุนจดัรูปที�ดิน 

 
 
- พรบ.จดัรูปที�ดิน มาตรา 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบคณะกรรมการจดัรูปที�ดินกลาง วา่ดว้ยการ
ใช้จ่ายเงิน  และเก็บรักษาเงิน กองทุนจดัรูปที�ดิน 
พ.ศ. 2535 

 
 

สจจ. 
กม.จก. 
กว.จก. 

 
 
 
 

กระทรวง 
เกษตร 

มหาดไทย 
 
 

 
 

กว.จก. 
ฝก.จก. 

ขอ
งบประมาณ

สาํรวจ 

และ
ออกแบบ 

ประกาศเขตสาํรวจเพื�อกาํหนดเป็น 

เขตโครงการจดัรูปที�ดิน 
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ลาํดับ ผงักระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผดิชอบ 

6 12 เดือน 6.1 สาํรวจขอ้มูลแปลงกรรมสิทธิ̀ที�ดิน 
 - ขอบเขตการครอบครอง เอกสารสิทธิ̀ที� ดิน และ

ทรัพย์สิน รายชื�อเจ้าของที� ดินและภาระผูกพันตาม
กฎหมาย 

6.2 สาํรวจระดบัภูมิประเทศ 
- ระดบัภูมิประเทศของพื�นที� ขอ้มูลนํ� าตน้ทุน ขอ้มูลการ

ส่งนํ�าและระบายนํ�า 

6.1 ตามมาตรฐานของกรมที�ดิน 
 
 
 
6.2 ตามมาตรฐานของกรมชลประทาน 
 
- พรบ.จดัรูปที�ดิน มาตรา 25 

สจจ. 
กว.จก. 

เจา้ของที�ดิน 
 
 
 
 
 

สรธ. 
กรมที�ดิน 

สาํรวจขอ้มูลต่างๆเพื�อนาํขอ้มูล 

มาใชใ้นการออกแบบประกอบดว้ย
ขอ้มูลแปลงกรรมสิทธิ̀ที�ดินและงาน

สาํรวจระดบัภูมิประเทศ 
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7  
 
 
 
 
 
 
 
12 เดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ออกแบบแผนผงัแปลงที�ดิน 
7.1 รวบรวมขอ้มูลแปลงกรรมสิทธิ̀ที�ดินและระดบัภูมิประเทศ 

7.2 กาํหนดรูปแบบเฉพาะในการออกแบบใหเ้หมาะกบัพื�นที� 

- ลกัษณะพื�นที� สภาพภูมิประเทศ ชนิดของการเพาะปลูก 
- ประชุมสอบถามความตอ้งการของเจา้ของที�ดิน 
7.3 วางระบบชลประทานและกาํหนดแปลงที�ดินเบื�องตน้ 
7.4 ประชุมแก้ไขผงัแปลงที�ดินให้เหมาะสมกับสภาพ
ที�ดินและความตอ้งการของเกษตรกรโดยยดึหลกัวชิาการ 
ประกาศพระราชกฤษฎีกากาํหนดเขตโครงการจดัรูปที�ดิน 
7.5 ตรวจสอบพื�นที�ประกาศเขตสํารวจและกาํหนดเขต

โครงการจดัรูปที�ดินโดยพิจารณาจากการออกแบบ 
7.6  ทาํร่างพระราชกฤษฎีกากาํหนดเขตโครงการจดัรูป

ที�ดินพร้อมแผนที�และบญัชีรายชื�อเจา้ของที�ดิน 
7.7 เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมตัิ 
7.8 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
- เจา้ของที�ดินทุกรายตอ้งเขา้มามีส่วนร่วม  
- รูปแบบตอ้งเหมาะสมกบัพื�นที�และคุม้ค่าลงทุน 
- ปริมาณนํ� าที� ส่งต้องไม่เกินคุณสมบัติทางชล
ศาสตร์ของระบบ 
- ปริมาณการใชน้ํ�าตอ้งไม่เกินปริมาณนํ�าตน้ทุน 
 
- พรบ.จดัรูปที�ดิน มาตรา 14(4) , 30 
 
ตามมาตรฐานสาํนกังานกฤษฎีกา 
 
- พรบ.จดัรูปที�ดิน มาตรา 24 

 
กอง

ออกแบบ 
 
 

สนง.
กฤษฎีกา 

 
 
 

สจจ. 
กว.จก. 

เจา้ของที�ดิน 
 
 
 
 
 

สจจ. 
กม.จก. 

ออกแบบแผนผงัการจดัแปลงที�ดิน 
 

ประกาศพระราชกฤษฎีกากาํหนดเขต
โครงการจดัรูปที�ดิน 
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8  
 

4 เดือน 8.1 ปิดประกาศพระราชกฤษฎีกา พร้อมรายชื�อเจ้าของ
ที�ดิน และเอกสารที�ดิน 

8.2 ผูม้ีส่วนไดเ้สียตรวจสอบเอกสารหลกัฐานและคดัคา้น 
เกี�ยวกบัสิทธิในที�ดิน 

8.3 กาํหนดแผนผงัแปลงที�ดิน ปิดประกาศพร้อมบญัชี
รายชื�อ 

8.1 ปิดประกาศที� ศาลากลางจงัหวดั อาํเภอ  
ที�วา่การตาํบลและที�ชุมชนในเขตโครงการ 
8.2 ผูม้ีส่วนไดเ้สีย คดัคา้นไดภ้ายใน 60 วนั 
นบัแต่วนัปิดประกาศ 
8.3 เจา้ของที�ดินสามารถแลกเปลี�ยนที�ดินได ้
ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัปิดประกาศ 
- พรบ.จดัรูปที�ดิน มาตรา 33 , 34 , 38 

คจจ. 
สจจ. 

เจา้ของที�ดิน 

9  12 เดือน ของบประมาณค่าก่อสร้างควบคุมงานและออกโฉนด
ที�ดิน 
จดัทาํแผนงานหรือโครงการเสนอคณะอนุกรรมการเพื�อ
พิจารณาและอนุมตัิแผนงานหรือโครงการเกี�ยวกบัการจดั
รูปที�ดินที�ใชเ้งินกองทุนจดัรูปที�ดิน 
 

 
 
ระเบียบคณะกรรมการจดัรูปที�ดินกลาง วา่ดว้ยการ
ใช้จ่ายเงิน  และเก็บรักษาเงิน กองทุนจดัรูปที�ดิน 
พ.ศ. 2535 

 
 

กว.จก. 
ฝก.จก. 

10  3 เดือน ดาํเนินการจดัซื�อจดัจ้าง หาผูร้ับจ้าง จนถึงขั�นตอนการ
จดัทาํและลงนามในสัญญาจา้ง 

ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรี สจจ. 
สจก. 

 
กองพสัดุ 

 
 
 

ปิดประกาศพระราชกฤษฎีกา
และปิดประกาศผงัแปลง 

ของบประมาณ
ก่อสร้างควบคุมงาน
และออกโฉนดที�ดิน 

การจดัซื�อจดัจา้ง 
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11  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

12 เดือน 11.1 กาํหนดแผนผงัการจดัแปลงที�ดินใหม่ 
11.2 ดาํเนินการจดัสร้างระบบการชลประทานและการ

ระบายนํ� าถนนหรือทางลาํเลียงในไร่นา การปรับ
ระดบัพื�นดิน และ สาธารณูปโภคอยา่งอื�น 

11.3 ผูม้ีส่วนได้เสียร่วมตรวจสอบพื�นที� ได้ดาํเนินการ
สาํเร็จตามโครงการหรือไม่ 

11.4 การควบคุมงาน ตรวจรับงาน และเบิกจ่ายเงิน 
 
11.5 เรียกเก็บหนงัสือแสดงสิทธิในที�ดินเดิมจากเจา้ของ

ที�ดินในเขตโครงการที�ก่อสร้างเสร็จแลว้ 
11.6 บันทึกสอบสวน จัดทําบันชีรายชื�อ และแจ้งขอ

ดําเนินการออกโฉนดที�ดินต่อเจ้าพนักงานที� ดิน
จงัหวดั 

11.7 จัดตั� งสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรเพื�อเป็นผู ้ออก
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบาํรุงรักษาระบบ
ชลประทานและการระบายนํ� า ถนนหรือทางลาํเลียง 
และสิ� งสาธารณะต่างๆที� ใช้ ร่วมกัน ตลอดจน
ค่าใชจ้่ายในการส่งนํ�า 

 

11.1 ผูม้ีส่วนไดเ้สียมีความพึงพอใจ โดยเป็นที�ดิน
เป็นที�ดินแปลงเดิม หรือใกลเ้คียงแปลงเดิม 

11.2 ขอ้กาํหนดตามเอกสารแนบทา้ยสัญญา 
11.3 ผูม้ีส่วนไดเ้สียตอ้งมีส่วนร่วมในการตรวจรับ  

พื�นที�ที�สาํเร็จตามโครงการแลว้ 
11.4 ระเบียบพสัดุ และสัญญาจา้ง 
- พรบ.จดัรูปที�ดิน มาตรา 31 , 37 
ตอ้งดาํเนินการตามกฎกระทรวงฉบบัที� 2 
พ.ศ.2518 ออกตามความใน พรบ.จดัรูปที�ดิน 
พ.ศ.2517 
- พรบ.จดัรูปที�ดิน มาตรา 40 
ตอ้งดาํเนินการตามระเบียบคณะกรรมการจดัรูป
ที�ดินกลางว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเรียกเก็บ
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร ซ่ อ ม แ ซ ม แ ล ะ บํา รุ ง รั ก ษ า
สิ�งก่อสร้างที�ใชป้ระโยชน์ร่วมกนั 
- พรบ.จดัรูปที�ดิน มาตรา 47 

คจจ. 
สจจ. 

กว.จก. 
กรมที�ดิน 
กองพสัดุ 
สหกรณ์ 

เจา้ของที�ดิน 
 
 
 
 
 

 
 
 

ดาํเนินการก่อสร้าง ออก
หนงัสือแสดงสิทธิ̀ในที�ดิน

ใหม่ และจดัตั�งกลุ่ม
เกษตรกร 
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12  15 ปี 12.1 รับมอบโฉนดที�ดินที�ดาํเนินการเสร็จแลว้ นาํไปแจก
ใหเ้จา้ของที�ดินเดิม 

12.2 ประเมินผลความสาํเร็จของโครงการ 
12.3 กาํหนดค่าใชจ้่ายเงินคืนทุนจดัรูปที�ดิน 
12.4 แจง้ค่าใชจ้่ายในการจดัรูปที�ดิน 
12.5 ติดตามและรายงานผลการชาํระเงินคืนทุนค่าจดัรูป

ที�ดิน 

- พรบ.จดัรูปที�ดิน มาตรา 41 
 
12.2 ความสาํเร็จของโครงการใหย้ดึหลกัเกณฑ ์
       ของคณะกรรมการจดัรูปที�ดินกลางขอ้กาํหนด

ของ TRIS 
12.3 ค่าใช้จ่ายใช้อตัราที�คณะกรรมการจดัรูปที�ดิน

กลางกาํหนด 
- พรบ.จดัรูปที�ดิน มาตรา 50 ทว ิ
 
 

คจก. 
สจจ. 

ธ.ก.ส. 
ฝก.จก. 

เจา้ของที�ดิน 
TRIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลสาํเร็จของโครงการ
และจ่ายเงินคืนทุนจดัรูป

ที�ดิน 
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 6.  ขั*นตอนการปฏิบัติงาน 

 ปรับปรุงระบบชลประทาน 

รายละเอยีดงาน ขั*นตอนการปฏิบัติงาน ผู้รับผดิชอบ เงื,อนไขการปฏิบัติงาน 

1. สํารวจตรวจสอบสภาพปัญหาที�เกิด
จากการบริหารจดัการนํ� าและการใช้งาน
ของระบบชลประทาน ในภาพรวมของ
โครงการ 

1. โครงการดาํเนินการตรวจสอบสภาพปัญหาการส่งนํ� าการใช้
งาน และความเสียหายของอาคารชลประทาน 

2. กลุ่มผูใ้ช้นํ� าภาคเกษตรกรรมในเขตชลประทานและกลุ่ม
ผูใ้ช้นํ� าภาคอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรมให้ขอ้มูลการ
ปรับปรุงชลประทาน 

 
 

โครงการ / ฝสบ. 

โครงการ / ฝสบ. สํารวจตรวจสอบสภาพ
ปัญหา และการใชง้านของระบบชลประทาน 

2. จดัทาํรายงานพิจารณาเบื�องตน้และ
รายงานความเหมาะสม 

 จดัทาํรายงานพิจารณาเบื�องตน้ 
1. ออกไปดูสภาพปัญหาในพื�นที� เช่น Infrastructure ไดแ้ก่ 

ระบบส่งนํ�า , ระบบระบายนํ� า , อาคารชลประทาน 
2. นาํขอ้มูลความตอ้งการของเกษตรกรมาพิจารณา 
3. พิจารณาทางดา้นวศิวกรรมและชลศาสตร์ เช่น อาคาร

ชลประทาน , คลองส่งนํ�า , คลองระบายนํ�า ฯลฯ 

 
โครงการ / สชป. / 

ฝวศ. /ฝปค.ชป. 

 
โครงการ / สชป. / ฝวศ. / ฝปค.ชป.  
จดัทาํรายงานพิจารณาเบื�องตน้ 

3. พิจารณาการปรับปรุง 1. พิจารณารายงานความเหมาะสมที�สาํนกัชลประทานเสนอ 
2. ส่วนปรับปรุงบาํรุงรักษาพิจารณาความเหมาะสมจาก

รายงาน 
           ในกรณีที�ไม่เหมาะสมจะปรับแผนให้เป็นการปรับปรุง
เฉพาะจุด 
            ในกรณีที�เหมาะสมให้ดาํเนินการเป็นการปรับปรุงทั�ง
โครงการเสนอสาํนกับริหารโครงการ 
3. เสนอกรมฯ เพื�ออนุมตัิปรับปรุงโครงการ 

ผปษ. / ผส.อน. 
 

 
ผส.อน. / รธบ. 

ผศ.อน. / ผส.บก. 

ผปษ. พิจารณาความเหมาะสมของรายงาน 
     - ในกรณีที�ไม่เหมาะสมจะปรับแผนให้
เป็นการปรับปรุงเฉพาะจุด 
     - ในกรณีที�เหมาะสมให้ดาํเนินการเป็น
การปรับปรุงทั�งโครงการเสนอสํานกับริหาร
โครงการ 
เสนอกรมฯ เพื�ออนุมตัิปรับปรุงโครงการ 
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4. ปรับปรุงทั�งโครงการ 1. ศึกษาความเหมาะสมเพื�อปรับปรุงโครงการโดยสํานัก
บริหารโครงการตามมาตรฐานการวางโครงการ 

2. จดัทาํแผนงานปรับปรุงทั�งโครงการ 
 

 
สบก. 

สํานกับริหารโครงการศึกษาความเหมาะสม
ตามมาตรฐานการวางโครงการ 

5. ปรับปรุงเฉพาะจุด  1. จดัทาํแผนงานรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง ( MTEF )  
2. แจง้ใหเ้กษตรกรรับทราบไดจ้ดัแผนการปรับปรุง 
 

โครงการฯ / สชป. 
/ฝสบ. 

โครงการฯ / สชป. / ฝสบ. จดัทาํแผนงาน 

6. เตรียมความพร้อมของโครงการ 1. ดาํเนินการสาํรวจ 
2. ดาํเนินการออกแบบ 

สชป. / สรธ. 
สชป. / สอบ. 

สชป. / สรธ. / สชป. / สอบ.  
ดาํเนินการสํารวจออกแบบ ตามมาตรฐาน
ของการสาํรวจและออกแบบ 

7. การจดัทาํรายละเอียดของบประมาณ
ประจาํปี 

1. จดัทาํประมาณการ และรายละเอียดคาํชี�แจง 
2. จดัทาํแผนภาพรวมของสาํนกัชลประทานและโครงการฯ 

โครงการ / สชป. /
ฝปค. /ผบร.ชป. 

โครงการ / สชป. / ฝปค. / ผบร.ชป.  
จดัทาํประมาณการและคาํชี�แจง 
 

8. การจดัทาํคาํของบประมาณรายจ่าย
ประจาํปี 

1. รวบรวมแผนทุกสาํนกัชลประทานและจดัลาํดบัความสําคญั 
2. กาํหนดกรอบวงเงิน และพิจารณาความเหมาะสมของงาน 
3. จดัทาํรายละเอียดการขอตั�งและคาํชี�แจงงบประมาณ 
4. พรบ. งบประมาณประจาํปี 
 

ผปษ. / ผส.อน. / 
ผอ.ผง. / รธบ. / 
อธช. / สงป. / 
ครม. / รัฐสภา 

ผปษ. / ผส.อน.  
รวบรวมแผนและจดัลาํดบัความสาํคญั 

9. การโอนเปลี�ยนแปลงการจดัสรร
งบประมาณรายจ่ายประจาํปี 

1. สาํนกังบประมาณจดัสรรงบประมาณ ( เงินประจาํงวด ) 
2. จดัทาํรายละเอียดเพื�อโอนจดัสรรงบประมาณ 
3.โอนจดัสรรงบประมาณใหส้าํนกัชลประทานและโครงการฯ 
 

สงป. / สอน. / 
กผง. 

ผอ.ผง. 

สงป. / สอน. / กผง. จดัสรรงบประมาณ 
 



 30

รายละเอยีดงาน ขั*นตอนการปฏิบัติงาน ผู้รับผดิชอบ เงื,อนไขการปฏิบัติงาน 

10. ดาํเนินการปรับปรุง 1. ดาํเนินการจดัซื�อ – จดัจา้ง 
2. ดาํเนินการปรับปรุง 
3. ดาํเนินการเบิกจ่าย 
4. รายงานผลการปฏิบตัิงาน 

โครงการ / สชป./
สคก./สอน./ฝสบ. 

/ โครงการ / 
งบ.คป. / ฝสบ. / 

กผง. 

ดํา เนินการตามระเบียบกองพัสดุ ,  กอง
การเงินและบญัชี 

11. ปรับปรุงขอ้มูลประวตัิการปรับปรุง 
ในบญัชีอาคารชลประทาน 

ปรับปรุงขอ้มูลประวตัิการปรับปรุง ในบญัชีอาคาร
ชลประทาน 

ฝสบ. / ฝจน. / 
โครงการ 

 
 

ฝสบ. / ฝจน. / โครงการ ดาํเนินการปรับปรุง
ขอ้มูล 
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   บํารุงรักษาระบบชลประทาน 

รายละเอยีดงาน ขั*นตอนการปฏิบัติงาน ผู้รับผดิชอบ เงื,อนไขปฏิบัติงาน 
1. ตรวจสอบสภาพอาคารชลประทาน 1. โครงการดาํเนินการตรวจสอบสภาพการใชง้าน และความ

เสียหายของอาคารหลงัส่งนํ�านาปี – นาปรัง 
2. กลุ่มผูใ้ชน้ํ� าภาคเกษตรกรในเขตชลประทานและกลุ่มผูใ้ช้

นํ�าภาคอุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรม ให้ขอ้มูลการ
เสียหายของอาคารชลประทาน 

 
ฝสบ. / โครงการ 

 
ฝสบ. / โครงการ ตรวจสอบสภาพการใช้
งาน 

2. จดัทาํประมาณการ แยกตามกิจกรรม 
และจดัทาํแผนงานตามลาํดบั 

1. สาํรวจปริมาณงาน 
2. พิจารณาลกัษณะงาน เพื�อแยกกิจกรรม 
3. จดัทาํประมาณการค่าใชจ้่าย 
4. เรียงลาํดบัความสาํคญัของงาน 
5. จดัทาํแผนงานงบประมาณเสนอ สชป. 

ฝสบ. / ฝวศ. / 
โครงการ 

ฝสบ. / ฝวศ. / โครงการ  
สาํรวจปริมาณงาน พร้อมเรียงลาํดบั
ความสาํคญัของกิจกรรม 

3. สาํนกัชลประทานตรวจสอบความ
เหมาะสมดา้นวศิวกรรม 

1. พิจารณาความเหมาะสมดา้นวศิวกรรมแยกตามกิจกรรม 
2. ตรวจสอบประมาณการให้ถูกตอ้งตามหลกัวศิวกรรม 

ฝงจ. /ผบร. / 
ผส.ชป. 

ฝงจ. /ผบร. / ผส.ชป.  
พิจารณาความเหมาะสมดา้นวศิวกรรม 
 

4. จดัทาํแผนงานงบประมาณ 1. จดัลาํดบัความสาํคญัของงานตามงบประมาณที�ไดร้ับ 
2. จดัทาํแผนงานงบประมาณเสนอ กรมฯ แยกตามกิจกรรม 

ผบร. / ผส.ชป. ผบร. / ผส.ชป. จดัลาํดบัความสําคญัของงาน
งบประมาณ 

5. กรมฯ อนุมตัิแผนงานงบประมาณและ
โอนเปลี�ยนแปลงจดัสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจาํปี 

1. รวบรวมและตรวจสอบแผนงานงบประมาณ 
2. เสนอกรมฯ เพื�อขออนุมตัิแผนงาน 
3. จดัทาํรายละเอียดเพื�อโอนจดัสรรงบประมาณ 
4. โอนจดัสรรงบประมาณ 
 

ผปษ./ผส.อน. 
ผปษ. 
ผอ.ผง 

 

ผปษ./ผส.อน. รวบรวมแผนงานงบประมาณ
เสนอกรมฯ เพื�อขออนุมตัิแผนงาน 
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รายละเอยีดงาน ขั*นตอนการปฏิบัติงาน ผู้รับผดิชอบ เงื,อนไขปฏิบัติงาน 
6. ดาํเนินการบาํรุงรักษา 1. ดาํเนินการจดัซื�อ – จดัจา้ง 

 
2. ดาํเนินการบาํรุงรักษา 
 
3. ดาํเนินการเบิกจ่าย 
 
4. รายงานผลการปฏิบตัิงาน 
 

โครงการ/สชป./
สคก./สอน. 

ฝสบ. / โครงการ 
 

บท. ( คบ.,คป. ) / 
โครงการ 

ฝสบ. / โครงการ / 
กผง. 

โครงการดาํเนินการตามระเบียบพสัดุและ
ดาํเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบกองการเงิน
และบญัชี 

7. ปรับปรุงขอ้มูลประวตัิการบาํรุงรักษา 
ในบญัชีอาคารชลประทาน 
 

1. ปรับปรุงขอ้มูลประวตัิการบาํรุงรักษา ในบญัชีอาคาร
ชลประทาน 

ฝสบ. / ฝจน. / 
โครงการ 

ฝสบ. / ฝจน. / โครงการ  
 ดาํเนินการปรับปรุงขอ้มูลประวตัิการ
บาํรุงรักษา 
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        พฒันาระบบชลประทานในแปลงไร่นา (คันคูนํ*า) 

รายละเอยีดงาน ขั*นตอนการปฏิบัติงาน ผู้รับผดิชอบ เงื,อนไขปฏิบัติงาน 
1. เริ�มตน้รวบรวมขอ้มูล 
 

เตรียมการ รวบรวมขอ้มูลที�จาํเป็น เพื�อดาํเนินโครงการ 
   1.  พื�นที�ชลประทานที�มีความพร้อมดา้นนํ�าตน้ทุน 
   2.  ความตอ้งการของเกษตรกร 
   3.  การร้องขอ จากส่วนราชการอื�น / ผูแ้ทนราษฎร  
   4.  ตรวจสอบเขตพื�นที�ในความดูแลของส่วนราชการอื�น 
เช่น กรมป่าไม ้, สาํนกังานปฏิรูปที�ดินเพื�อเกษตรกรรม 

ฝวศ.คน. 

ฝวศ.คน.  ร่วมกับโครงการชลประทาน 
ดําเนินการรวบรวมข้อมูลที�จาํเป็นในการ
พฒันาระบบชลประทาน 

2. พิจารณาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ 
 

1. สืบคน้รายละเอียดที�จาํเป็น 
2. คาํนวณผลตอบแทนของการลงทุน 
 

ฝวศ.คน. ฝวศ.คน.  ร่วมกับโครงการชลประทาน
พิจารณาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ ด้าน
อตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุน 
 (B/C ratio ≥ 1) 

3. เกษตรกรผูใ้ชน้ํ� า กาํหนดรายละเอียด
การพฒันาฯ 

จดัเวทีชุมชน เพื�อเกษตรกรร่วมกาํหนดแนวทางการพฒันา
ระบบชลประทานในแปลงไร่นาตั�งแต่เริ�มตน้โครงการ เพื�อ
สร้างความรู้สึกเป็นเจา้ของ และจะไดร้่วมกนัใชง้านและดูแล
รักษาต่อไป 

ฝสก.คน. ฝสก.คน. ร่วมกบัโครงการชี�แจงใหเ้กษตรกร
ผูใ้ชน้ํ� าทราบรายละเอียดการพฒันาระบบ
ชลประทาน 

4. แผนงานและงบประมาณ  
      ส่งต่อ  ก. 

1. เสนอ ผอ.จก.อนุมตัิโครงการ 
2. จดัทาํ/ปรับปรุง แผนแม่บท (master plan) กาํหนด

ระยะเวลา, ประเมินงบประมาณที�ใชด้าํเนินการ 
3. เสนอ ผอ.จก.อนุมตัิโครงการ 
4. วางแผนการใชจ้่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง (MTEF) 

เสนอกรมฯ 
5. กาํหนดแผนสาํรวจภูมิประเทศและ 

แปลงกรรมสิทธิ̀ เสนอ สรธ. 
6. กาํหนดแผนออกแบบคูนํ�า เสนอ สอบ. 
 

ฝวศ.คน. 

ฝวศ.คน. สนอแผนงานงบประมาณ อนุมตัิ
โครงการ เพื�อดําเนินการสํารวจ ออกแบบ 
โดยใช้มาตรฐานของสํานักสํารวจด้าน
วิ ศ ว ก ร ร ม แ ล ะ ธ ร ณี วิ ท ย า  แ ล ะ สํ า นั ก
ออกแบบและสถาปัตยกรรม 
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รายละเอยีดงาน ขั*นตอนการปฏิบัติงาน ผู้รับผดิชอบ เงื,อนไขปฏิบัติงาน 
5. ร่าง พระราชกฤษฎีกาฯ  
    ส่งต่อ  ข. 
 

1. ร่างพระราชกฤษฎีกาใหใ้ชพ้ระราชบญัญตัิ 
คนัและคูนํ�า พ.ศ.2505 บงัคบัในทอ้งที� …… พ.ศ.  
……  , จดัทาํแผนที�แนบทา้ย 
พระราชกฤษฎีกาฯ ระบุเขตทอ้งที� 

2. เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาฯยงัสาํนกังานกฤษฎีกา 

 
ฝวศ.คน./ 
กม.จก. 

ฝวศ.คน./กม.จก.  
เสนอร่างพระราชกฤษฎีกา 

6. แบบก่อสร้างคูนํ�า / ร่างประกาศกรม ปัจจยั : ผลการออกแบบก่อสร้างคูนํ�า 
1. เสนอ ประกาศกรมชลประทานกาํหนดผงัและลกัษณะคู

นํ�าตามพระราชบญัญตัิคนัและคูนํ�าพ.ศ.2505 ในทอ้งที� 
2. และแจง้ผูว้า่ราชการจงัหวดัปิดประกาศ 

 
ฝวศ.คน./ 
กม.จก. 

ฝวศ.คน./กม.จก. เสนอประกาศกรม
ชลประทาน กาํหนดผงัและลกัษณะคูนํ�า 

7. ขอตั�งงบประมาณ ประจาํปี 
 

คาํนวณปริมาณงานก่อสร้างตามแบบรูป และจดัทาํประมาณ
การเสนอขอตั�งงบประมาณค่าก่อสร้างคูนํ�า 

 

ฝวศ.คน. ฝวส.คน. ดําเนินการคํานวณปริมาณงาน
ก่อส ร้า ง และ จัดทํา ป ระ ม าณก า รข อตั� ง
งบประมาณค่าก่อสร้างคูนํ�า 

8. กําหนดแผนการใช้งบประมาณและ
ควบคุมค่าใชจ้่าย 
 

1. กาํหนดแผนการจดัหา 
1.1 แผนปฏิบตัิการจดัซื�อจดัจา้ง 
1.2 แผนจดัซื�อวสัดุฉบบัระบุรายละเอียด 

2. ตรวจสอบราคาวสัดุใหเ้ป็นปัจจุบนั และกาํหนดราคา
กลาง เพื�อจดัหา 

 

ฝวศ.คน. 

ฝวศ.คน. กาํหนดแผนการจดัใชง้บประมาณ 

9. ก่อสร้างคูนํ�าและอาคารประกอบ 1. เสนอแต่งตั�งคณะกรรมการแกไ้ขแบบฯระหวา่งงาน
ก่อสร้าง 

2. วางแผนการก่อสร้าง 
3.    ดาํเนินการก่อสร้าง / บริหารสัญญาจา้ง 
4.    ตรวจสอบและติดตามการปฏิบตัิงาน  ก่อสร้างใหเ้ป็นไป

ตามแผนงาน 
5.   รายงานความกา้วหนา้งานก่อสร้างตาม. กาํหนดเวลา 
6.   ทดสอบการส่งนํ�า 

 

 
ฝวศ.คน., 
ฝสก.คน., 
ฝปส.คน. 

ฝวศ.คน.,ฝสก.คน.,ฝปส.คน.ดาํเนินการ
ก่อสร้างคูนํ�าและอาคารประกอบ 
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รายละเอยีดงาน ขั*นตอนการปฏิบัติงาน ผู้รับผดิชอบ เงื,อนไขปฏิบัติงาน 
10. กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
 

จดัตั�ง / ฟื� นฟู กลุ่มเกษตรกรผูใ้ชน้ํ� า  ฝสก.คน. 
 

 

ฝสก.คน. ดาํเนินการกิจกรรมการมีส่วนร่วม 
โดยจดัตั�ง / ฟื� นฟูกลุ่มเกษตรกรผูใ้ชน้ํ� า 

11. ส่งมอบ 
 

ส่งมอบระบบคูนํ�าแก่กลุ่มเกษตรกรผูใ้ชน้ํ� าเพื�อร่วมกนัใชง้าน
และดูแลรักษา  

 

 
ฝปส.คน./ ฝส

ก.คน. 

ฝปส.คน./ ฝสก.คน. ดาํเนินการส่งมอบ
ระบบคูนํ� าแก่กลุ่มเกษตรกรผู ้ใช้นํ� า  เพื�อ
ร่วมกนัใชง้านและบาํรุงรักษา 

12. ถ่ายโอน 
 

ถ่ายโอนการจดัสรรนํ�าในระดบัแปลงไร่นา แก่องคก์ร
ปกครองทอ้งถิ�น เพื�อบริหารจดัการ และบาํรุงรักษาในส่วนที�
เกินกาํลงัของเกษตรกร 
 

ฝสก.คน. 

ฝสก.คน. ดาํเนินการถ่ายโอนการจดัสรรนํ� า
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ� นบริหาร
จดัการ 

13. ติดตามผล 
 

1. ติดตามผล การพฒันาระบบชลประทาน 
ในแปลงไร่นา (คนัคูนํ�า)  

2. ปรับปรุงกระบวนการ 
 
 

ฝวศ.คน., 
ฝสก.คน., 
ฝปส.คน. 

ฝวศ.คน.,ฝสก.คน.,ฝปส.คน. ติดตามผล
การพฒันาระบบชลประทานในแปลงไร่นา
(คนัคูนํ�า) 
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ขั*นตอนที,ส่งต่อกระบวนการอื,น 

 

รายละเอยีดงาน ขั*นตอนการปฏิบัติงาน ผู้รับผดิชอบ เงื,อนไขปฏิบัติงาน 
ก. /  สาํรวจ / ออกแบบ งานสาํรวจภูมิประเทศและแปลงกรรมสิทธิ̀  

มาตราส่วน 1:4000  
ช่วงเส้นชั�นความสูง 0.25 ม. 

 

ผส.รธ. / ผส.อบ. 

ผส.รธ. / ผส.อบ. ดาํเนินการสํารวจภูมิประเทศ
และแปลงกรรมสิทธิ̀ 

ข. /  ออกพระราชกฤษฎีกาฯ 
 

สาํนกังานกฤษฎีกา พิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาใหใ้ช้
พระราชบญัญตัิคนั และคูนํ�า พ.ศ.2505 บงัคบัในทอ้งที� …… 
พ.ศ.…… เสนอคณะรัฐมนตรีอนุมตัิ   
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

 
สาํนกังาน
กฤษฎีกา 

สาํนกังานกฤษฎีกา ดาํเนินการออกพระราช
กฤษฎีกาใหใ้ชพ้ระราชบญัญตัิคนัและคูนํ�า 
เสนอคณะรัฐมนตรีอนุมตัิ   
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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 งานจัดรูปที,ดิน(ระดับกรม) 

รายละเอยีดงาน ขั*นตอนการปฏิบัติงาน ผู้รับผดิชอบ เงื,อนไขปฏิบัติงาน 
1. เริ�มกระบวนการรวบรวมขอ้มูลพื�นฐาน 
 

1.1 กาํหนดขอบเขตพื�นที�ดาํเนินการ พื�นที�เขตชลประทาน  
1.2 รวบรวมขอ้มูลพื�นฐาน 

1.2.1 ขอ้มูลดา้นวศิวกรรม 
- แผนที�โครงการชลประทาน แผนที�การใชท้ี�ดิน ลกัษณะดิน 
- ขอ้มูลระบบและปริมาณนํ�าชลประทาน 

สจจ. 
กว.จก. 

สจจ. / กว.จก. ดาํเนินการรวบรวมขอ้มูล
พื�นฐานและขอ้มูลดา้นวศิวกรรม ไดแ้ก่  
- แผนที�โครงการชลประทาน แผนที�การใช้
ที�ดิน ลกัษณะดิน 
- ขอ้มูลระบบและปริมาณนํ�าชลประทาน 

2. ศึกษาความเหมาะสมของโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 เจา้ของที�ดินตอ้งการใหด้าํเนินการ 
2.1.1 ประชุมสอบถามความสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการ 

2.2 ศึกษาความเหมาะสมและจดัลาํดบัความสาํคญัของพื�นที� 
2.2.1 ดา้นวศิวกรรม 

- ความพอเพียงของนํ�าตน้ทุน สภาพระบบส่งนํ�า 
- ความเหมาะสมสภาพพื�นที� และลกัษณะดิน 

2.2.2 ดา้นเศรษฐกิจและสังคม 
- ปัจจยัสนบัสนุนการเกษตร และการถือครองที�ดิน 
- ความสามารถการจ่ายเงิน และสภาพการรวมกลุ่ม 

2.2.3 ผลตอบแทนโครงการ ตอ้งคุม้ค่าต่อการลงทุน 
และลดตน้ทุนการผลิต 
 

เจา้ของที�ดิน 
สจจ. 

กว.จก. 
ฝผ.จก. 

สจจ. / กว.จก. ดําเนินการศึกษาความ
เหมาะสมของโครงการโดย 
- ประชุมสอบถามความสมคัรใจจากเจา้ของ
ที�ดินที�เขา้ร่วมโครงการ 
- ศึ ก ษ า ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ จัด ลํา ดับ
ความสาํคญัของพื�นที� โดยพิจารณาจาก 

(1) ดา้นวศิวกรรม  
          นํ�าตน้ทุน , ระบบส่งนํ�า , ลกัษณะดิน 

(2) ดา้นเศรษฐกิจและสังคม 
          - ปัจจยัสนบัสนุนการเกษตร และการ
ถือครองที�ดิน 

         - ความสามารถการจ่ายเงิน และสภาพ
การรวมกลุ่ม 

(3) ผลตอบแทนโครงการ ต้องคุม้ค่าต่อ
การลงทุนและลดตน้ทุนการผลิต 
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รายละเอยีดงาน ขั*นตอนการปฏิบัติงาน ผู้รับผดิชอบ เงื,อนไขปฏิบัติงาน 
3. วางโครงการและกาํหนดแผนงาน 3.1 ขออนุมตัิวางโครงการต่อคณะกรรมการจดัรูปที�ดินกลาง

ตาม พรบ.จดัรูปที�ดิน 
 

สจก. 
กว.จก. 

สจก. / กว.จก. ดาํเนินการวางโครงการและ
กาํหนดแผนงานเพื�อขออนุมตัิโครงการ ต่อ
คณะกรรมการจดัรูปที�ดินกลางตาม พรบ. จดั
รูปที�ดิน 

4. ประชุมจดัทาํบนัทึกยนิยอม/ไม่ยนิยอม 
 

4.1 ประชุมชี�แจงขั�นตอน สิทธิและหนา้ที�ของเกษตรกร 
4.1.1 ชี�แจงขั�นตอนหลงัจากเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการแลว้ 
4.1.2 รายละเอียดต่างๆที�ทางราชการจะดาํเนินการ 
4.1.3 ภาระหนา้ที�ที�เกษตรกรตอ้งรับผดิชอบ 

4.2 จดัทาํบนัทึกยินยอม/ไม่ยินยอม เขา้ร่วมโครงการ เจา้ของ
ที�ดินในเขตโครงการ 

สจจ. 
เจา้ของที�ดิน 

สจจ. ดาํเนินการจดัประชุมชี�แจงรายละเอียด 
ขั� นตอน  สิทธิและหน้าที�ของเกษตรกร 
พร้อมจดัทาํบนัทึกยนิยอม / ไม่ยนิยอม 

5. ประกาศเขตสาํรวจเพื�อกาํหนดเป็นเขต
โครงการจดัรูปที�ดิน / ของบประมาณ
สาํรวจและออกแบบ 

 

 
 
 
 

งานประกาศเขตสํารวจเพื�อกาํหนดเป็นเขตโครงการจดัรูป
ที�ดิน 
5.1 ตรวจสอบรายชื�อเจา้ของที�ดินใหจ้ดัรูปที�ดินเกิน 
      กึ�งหนึ�ง 
5.2 ทาํร่างประกาศและแผนที�แนบทา้ยประกาศกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย 
5.3 เสนอรัฐมนตรีที�เกี�ยวขอ้งลงนาม 
5.4 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
งานของบประมาณค่าสาํรวจออกแบบ 
5.5 จดัทาํแผนงานหรือโครงการเสนอคณะอนุกรรมการเพื�อ
พิจารณาและอนุมตัิแผนงานหรือโครงการเกี�ยวกบัการจดัรูป
ที�ดินที�ใชเ้งินกองทุนจดัรูปที�ดิน 

 
 

สจจ. 
กม.จก. 
กว.จก. 

 
กระทรวง 

เกษตร 
มหาดไทย 

กว.จก. 
ฝก.จก. 

สจจ./กม.จก./กว.จก. ดาํเนินการประกาศ
เขตสาํรวจเพื�อกาํหนดเป็นเขตโครงการจดั
รูปที�ดิน/ของบประมาณสาํรวจและออกแบบ 
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รายละเอยีดงาน ขั*นตอนการปฏิบัติงาน ผู้รับผดิชอบ เงื,อนไขปฏิบัติงาน 
6. สํารวจขอ้มูลต่างๆเพื�อนาํขอ้มูลมาใช้
ในการออกแบบประกอบดว้ยขอ้มูลแปลง
กรรมสิทธิ̀ที�ดินและงานสํารวจระดบัภูมิ
ประเทศ 
 

6.1 สาํรวจขอ้มูลแปลงกรรมสิทธิ̀ที�ดิน 
 - ขอบเขตการครอบครอง เอกสารสิทธิ̀ที�ดิน และทรัพยส์ิน 

รายชื�อเจา้ของที�ดินและภาระผกูพนัตามกฎหมาย 
6.2 สาํรวจระดบัภูมิประเทศ 

- ระดบัภูมิประเทศของพื�นที� ขอ้มูลนํ� าตน้ทุน ขอ้มูลการส่ง
นํ�าและระบายนํ�า 

สจจ. 
กว.จก. 

เจา้ของที�ดิน 
สรธ. 

กรมที�ดิน 

สจจ. / กว.จก. / สรธ. / กรมที�ดิน  
ร่วมดําเนินการสํารวจข้อมูลต่างๆ เพื�อนํา
ข้อมูลมาใช้ในการออกแบบประกอบด้วย
ขอ้มูลแปลงกรรมสิทธิ̀ที�ดินและงานสํารวจ
ระดบัภูมิประเทศ 
 
 

7. ออกแบบแผนผงัการจัดแปลงที�ดิน / 
ประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดเขต
โครงการจดัรูปที�ดิน 
 

ออกแบบแผนผงัแปลงที�ดิน 
7.1 รวบรวมขอ้มูลแปลงกรรมสิทธิ̀ที�ดินและระดบัภูมิประเทศ 

7.2 กาํหนดรูปแบบเฉพาะในการออกแบบใหเ้หมาะกบัพื�นที� 

     - ลกัษณะพื�นที� สภาพภูมิประเทศ ชนิดของการเพาะปลูก 
     - ประชุมสอบถามความตอ้งการของเจา้ของที�ดิน 
7.3 วางระบบชลประทานและกาํหนดแปลงที�ดิน 
7.4 ประชุมแก้ไขผงัแปลงที�ดินให้เหมาะสมกบัสภาพที�ดิน

และความตอ้งการของเกษตรกรโดยยดึหลกัวชิาการ 
ประกาศพระราชกฤษฎีกากาํหนดเขตโครงการจดัรูปที�ดิน 
7.5 ตรวจสอบพื�นที�ประกาศเขตสํารวจและกําหนดเขต

โครงการจดัรูปที�ดินโดยพิจารณาจากการออกแบบ 
7.6  ทาํร่างพระราชกฤษฎีกากาํหนดเขตโครงการจดัรูปที�ดิน

พร้อมแผนที�และบญัชีรายชื�อเจา้ของที�ดิน 
7.7 เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมตัิ 
7.8 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
กองออกแบบ 
สนง.กฤษฎีกา 

สจจ. 
กว.จก. 

เจา้ของที�ดิน 
 
 

 
สจจ. 

กม.จก. 

กองออกแบบ / สนง.กฤษฎีกา /สจจ./ กว.จก. 
ดําเนินการออกแบบแผนผงัการจัดแปลง
ที�ดิน / ประกาศพระราชกฤษฎีกากาํหนดเขต
โครงการจดัรูปที�ดิน 
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รายละเอยีดงาน ขั*นตอนการปฏิบัติงาน ผู้รับผดิชอบ เงื,อนไขปฏิบัติงาน 
8. ปิดประกาศพระราชกฤษฎีกาและปิด
ประกาศผงัแปลง 
 

8.1 ปิดประกาศพระราชกฤษฎีกา พร้อมรายชื�อเจา้ของที�ดิน 
และเอกสารที�ดิน 

8.2 ผูม้ีส่วนได้เสียตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคดัค้าน 
เกี�ยวกบัสิทธิในที�ดิน 

8.3 กาํหนดแผนผงัแปลงที�ดิน ปิดประกาศพร้อมบญัชีรายชื�อ 

คจจ. 
สจจ. 

เจา้ของที�ดิน 

คจจ. / สจจ. ดาํเนินการปิดประกาศพระราช
กฤษฎีกาและปิดประกาศผงัแปลง  โดยให้
เจ้าของที� ดิน  และ  ผู ้มี ส่วนได้ส่วนเสีย
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และคัดค้าน
เกี�ยวกบัสิทธิในที�ดิน 
 

9. ของบประมาณก่อสร้างควบคุมงาน
และออกโฉนดที�ดิน 
 

ของบประมาณค่าก่อสร้างควบคุมงานและออกโฉนดที�ดิน 
จัดทําแผนงานหรือโครงการเสนอคณะอนุกรรมการเพื�อ
พิจารณาและอนุมตัิแผนงานหรือโครงการเกี�ยวกบัการจดัรูป
ที�ดินที�ใชเ้งินกองทุนจดัรูปที�ดิน 

 
กว.จก. 
ฝก.จก. 

กว.จก. / ฝก.จก. ดาํเนินการของบประมาณ
ก่อสร้างควบคุมงานและออกโฉนดที�ดิน 

10. การจดัซื�อจดัจา้ง 
 

ดาํเนินการจดัซื�อจดัจา้ง  หาผูร้ับจา้ง จนถึงขั�นตอนการจดัทาํ
และลงนามในสัญญาจา้ง 

สจจ. / สจก. 
กองพสัดุ 

สจจ. / สจก. / กองพสัดุ ดาํเนินการจดัซื�อจดั
จา้งตามระเบียบพสัดุ 

11. ดาํเนินการก่อสร้าง  ออกหนงัสือ
แสดงสิทธิ̀ในที�ดินใหม่  และจดัตั�งกลุ่ม
เกษตรกร 
 

11.1 กาํหนดแผนผงัการจดัแปลงที�ดินใหม่ 
11.2 ดาํเนินการจดัสร้างระบบการชลประทานและการระบาย

นํ� าถนนหรือทางลาํเลียงในไร่นา การปรับระดบัพื�นดิน 
และ สาธารณูปโภคอยา่งอื�น 

11.3 ผูม้ีส่วนไดเ้สียร่วมตรวจสอบพื�นที� ไดด้าํเนินการสําเร็จ
ตามโครงการหรือไม่ 

11.4 การควบคุมงาน ตรวจรับงาน และเบิกจ่ายเงิน 
11.5 เรียกเก็บหนงัสือแสดงสิทธิในที�ดินเดิมจากเจา้ของที�ดิน

ในเขตโครงการที�ก่อสร้างเสร็จแลว้ 
11.6 บนัทึกสอบสวน จดัทาํบนัชีรายชื�อ และแจง้ขอดาํเนินการ 

คจจ. 
สจจ. 

กว.จก. 
กรมที�ดิน 
กองพสัดุ 
สหกรณ์ 

เจา้ของที�ดิน 
 

คจจ. / สจจ. / กว.จก.  ดาํเนินการก่อสร้าง  
ออกหนังสือแสดงสิทธิ̀ในที�ดินใหม่  และ
จดัตั�งกลุ่มเกษตรกร 
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รายละเอยีดงาน ขั*นตอนการปฏิบัติงาน ผู้รับผดิชอบ เงื,อนไขปฏิบัติงาน 
          ออกโฉนดที�ดินต่อเจา้พนกังานที�ดินจงัหวดั 

11.7 จดัตั�งสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรเพื�อเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่าย
ในการซ่อมแซมและบาํรุงรักษาระบบชลประทานและ
การระบายนํ� า ถนนหรือทางลาํเลียง และสิ� งสาธารณะ
ต่างๆที�ใชร้่วมกนั ตลอดจนค่าใชจ้่ายในการส่งนํ�า 

  

12. สรุปผลสาํเร็จของโครงการและ
จ่ายเงินคืนทุนจดัรูปที�ดิน 
 

12.1 รับมอบโฉนดที�ดินที�ดาํเนินการเสร็จแลว้ นาํไปแจกให้
เจา้ของที�ดินเดิม 

12.2 ประเมินผลความสาํเร็จของโครงการ 
12.3 กาํหนดค่าใชจ้่ายเงินคืนทุนจดัรูปที�ดิน 
12.4 แจง้ค่าใชจ้่ายในการจดัรูปที�ดิน 
12.5 ติดตามและรายงานผลการชาํระเงินคืนทุนค่าจดัรูปที�ดิน 

คจก. 
สจจ. 

ธ.ก.ส. 
ฝก.จก. 

เจา้ของที�ดิน 
TRIS 

คจก. / สจจ. / ธ.ก.ส. / ฝก.จก.  ดาํเนินการ
สรุปผลสําเร็จของโครงการและจ่ายเงินคืน
ทุนจดัรูปที�ดิน 
 

 
 

7. มาตรฐานงาน 
    ไดแ้สดงรายละเอียดไวใ้นผงักระบวนการ  หนา้  Work Flow 
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