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ระยะเวลา

(วนั)

1 ส่วนวิศวกรรมไดรั้บเรื3อง ผวศ.รธ.

ขอรับบริการจาก สาํนกับริหาร

โครงการ สาํนกัออกแบบฯ 

และสาํนกัโครงการขนาดใหญ่

2 1 จาํแนกประเภทงานแต่ละ ผวธ.

ดา้นและมอบหมายให้

3 7 นกัธรณีวทิยาดาํเนินการ นกัธรณีวทิยา

กาํหนดวตัถุประสงคข์อง

การศึกษาและรวบรวมขอ้มูล

รวมทั�งรายงานการศึกษา

ต่างๆที3เกี3ยวขอ้งที3ใชใ้นการ

ปฏิบติังาน วางแผนการ

ดาํเนินงาน

4 ปฏิบติังานภาคสนาม สาํรวจ นกัธรณีวทิยา

ขึ�นอยูก่บั ศึกษาและเกบ็รวบรวมขอ้มูล

ชนิดของ ที3ไดจ้ากภาคสนาม/วิเคราะห์

กระบวน และจดัทาํรายงานผลการ

งาน สาํรวจ/ศึกษา

ระยะเวลา

(วนั)

5 7 ตรวจสอบรายงาน/ แผนที3/ กลุ่มงานวิชาการ

งานออกแบบ ตามเกณฑ์

มาตรฐาน/เสนอ ผวธ.ลงนาม

6 1 ลงนามเห็นชอบ ผวธ.

7 2 จดัทาํรายงานเป็นรูปเล่ม นกัธรณีวิทยา,

สมบรูณ์ ส่งใหส่้วนวศิวกรรม ผวธ.

เพื3อส่งใหผู้รั้บบริการจาก 

สาํนกับริหารโครงการ

 สาํนกัออกแบบฯ และสาํนกั

โครงการขนาดใหญ่

รายละเอียดงาน ผูรั้บผิดชอบ

แผนผังกระบวนการปฏิบัติงาน

ส่วนวศิวกรรมธรณี  สํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวทิยา

ลาํดบัที3 ผงักระบวนงาน

ลาํดบัที3 ผงักระบวนงาน รายละเอียดงาน ผูรั้บผิดชอบ

ส่วนวศิวกรรม

สํารวจ/ศึกษา วเิคราะห์

ขอ้มูลเพื3อจดัทาํรายงาน/     

 แผนที3/งานออกแบบ

ส่วนวศิวกรรมธรณี

สาํรวจ/ศึกษา วเิคราะห์ขอ้มูล

เพื3อจดัทาํรายงาน/แผนที3/

งานออกแบบ

งานวเิคราะห์ธรณีสณัฐาน

 และสิ3งแวดลอ้ม

งานสํารวจศิลากลศาสตร์

งานปรับปรุงฐานราก

งานสิ3งแวดลอ้ม

ธรณีวิทยาแผน่ดินไหว

งานสิ3งแวดลอ้มนํ�าใตดิ้น 

และแหล่งแร่

ตรวจสอบรายงาน/

แผนที3/งานออกแบบ

ผวธ. ลงนาม

จดัทาํรายงานฉบบัสมบรูณ์    

        และส่งรายงาน
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1. วตัถุประสงค์ 

1.1 เพื3อให้ส่วนราชการมีการจดัคู่มือการปฏิบติังานที3ชัดเจนอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร ที3แสดงถึง
รายละเอียดขั�นตอนการปฏิบติังานของกิจกรรม / กระบวนการต่างๆ ของหน่วยงานและสร้างมาตรฐานการ
ปฏิบติังาน ที3มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั3วทั�งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที3ไดม้าตรฐานเป็นไป
ตามเป้าหมาย ไดผ้ลิตผลหรือการบริการที3มีคุณภาพและบรรลุขอ้กาํหนดที3สาํคญัของกระบวนการ 

1.2 เพื3อเป็นหลกัฐานแสดงวิธีการทาํงานที3สามารถถ่ายทอดให้กบัผูเ้ขา้มาปฏิบติังานใหม่ พฒันาให้
การทาํงานเป็นมืออาชีพและใชป้ระกอบการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร รวมทั�งแสดงหรือเผยแพร่
ให้กบับุคคลภายนอกหรือผูใ้ชบ้ริการ  ให้สามารถเขา้ใจและใชป้ระโยชน์จากระบวนการที3มีอยูเ่พื3อขอการรับ
บริการที3ตรงกบัความตอ้งการ 

1.3 เพื3อศึกษา วิเคราะห์และประเมินสภาพธรณีวิทยา ธรณีวิทยาสัณฐาน ธรณีวิทยาโครงสร้าง 
ธรณีวิทยาแผ่นดินไหว สภาพอุทกธรณีวิทยานํ� าใตดิ้น รวมทั�งบริเวณพื�นที3แหล่งแร่ที3จะมีผลกระทบด้าน
ธรณีวิทยาและสิ3 งแวดล้อมต่อโครงการฯ สําหรับเป็นข้อมูลในขั� นตอนการศึกษาโครงการเบื�องต้น 
(Reconnaissance study) 

1.4 เพื3อใช้เป็นข้อมูลในการกําหนดวิธีการ และรายละเอียดการศึกษางานธรณีวิทยาฐานราก 
ธรณีวิทยาแผ่นดินไหว อุทกธรณีวิทยานํ� าใต้ดิน รวมทั� งผลกระทบด้านธรณีวิทยาในขั�นตอนการศึกษา
วางโครงการ (Pre-feasibility study) 

 
2. ขอบเขต 

 เป็นการดาํเนินงานเพื3อประเมินและวิเคราะห์งานดา้นธรณีวิทยาและขอ้มูลต่างๆ ที3เกี3ยวขอ้งเพื3อจดัทาํ
รายงานธรณีสัณฐานและธรณีวทิยาสิ3งแวดลอ้มเบื�องตน้ ตามความตอ้งการของผูร้้องขอหรือผูต้อ้งการใชข้อ้มูล 
(สาํนกับริหารโครงการ) 
 
3. คําจํากดัความ 

 ธรณีวิทยาแผ่นดินไหว   เป็นการศึกษาแรงสั3นสะเทือนของแผ่นดิน เนื3องมาจากการเคลื3อนตวัของ
เปลือกโลก ในรูปของการเลื3อนตวัของหิน หรือการระเบิดของภูเขาไฟ 
 Anticline : ชั�นหินโคง้รูปประทุน หมายถึง โครงสร้างทางธรณีวิทยาแบบหนึ3งที3ชั�นหินมีลกัษณะโคง้ตวั
เหมือนรูปประทุน ชั�นหินที3อยูบ่ริเวณใจกลางของชั�นหินโคง้รูปประทุนนี�จะมีอายอุ่อน 
 Aquifer : ชั�นหินอุม้นํ� า, ชั�นนํ� า  หมายถึง ชั�นหินหรือชั�นตะกอนที3มีคุณสมบติัยอมให้นํ� าซึมเขา้ได้
โดยง่าย เนื3องจากมีชอ้งวา่งระหวา่งอนุภาคตะกอนกวา้ง หรือมีโพรง หรือรอยแตกต่อเนื3องกนั จึงทาํให้เก็บนํ� า

คู่มือการปฏิบัติงาน 
กระบวนการ งานวเิคราะห์ธรณสัีณฐานและสิBงแวดล้อมเบืCองต้น 
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ไวไ้ดเ้ป็นปริมาณมากจนกลายเป็นแหล่งนํ� าใตดิ้น ชั�นหินนี�อยูใ่นเขตอิ3มนํ� า (saturated zone) ตวัอยา่งไดแ้ก่ หิน
ทราย หินปูน ชั�นตะกอนทราย ชั�นกรวด เป็นตน้ 

 Fault : รอยเลื3อน รอยเหลื3อม หมายถึง รอยแตกหรือแนวแตกของหิน 2 ฟากซึ3 งเคลื3อนที3สัมพนัธ์กนัและ
ขนานไปกบัรอยแตกนั�น 
  Fold : ชั�นหินคดโคง้ หมายถึง รอยคดโคง้ที3ปรากฏในหินเปลือกโลกเกิดจากความเคน้และความเครียด
ของเปลือกโลก ซึ3 งจะสามารถทราบไดว้า่ความเคน้และความเครียดมาจากทิศทางใดไดบ้า้ง โดยตรวจตามรอย
คดโคง้ของชั�นหินนั�น 
 Geomorphology: ธรณีวิทยาสัณฐาน หมายถึง ธรณีวิทยาว่าดว้ยผิวพื�นโลก กระบวนการกาํเนิด การ
ปรับตวัของพื�นผวิโลก ตลอดจนลกัษณะทางธรณีวทิยาที3ปรากฏ 
 Hygrogeology : อุทกธรณีวิทยานํCาใต้ดิน  หมายถึง วิชาการที3เกี3ยวกบันํ� าใตดิ้น เช่น การเกิด การกกัเก็บ 
ระบบ ทิศทางการไหล และคุณลกัษณะของนํ� าใตดิ้นStructural Geology : ธรณีวิทยาโครงสร้าง  เป็นศาสตร์
ที3วา่ดว้ยสภาพทางธรณีวทิยาของหิน ที3ปรากฏตามธรรมชาติในลกัษณะต่างๆ 
 Syncline : ชั�นหินโคง้รูปประทุนหงาย หมายถึง  ชั�นหินที3โคง้ตวัเหมือนเอาประทุนเรือมาวางหงาย ชั�น
หินที3อยูบ่ริเวณใจกลางของโคง้รูปประทุนหงายจะมีอายอุ่อนที3สุด 
   
4. หน้าทีBความรับผดิชอบ 

ผูรั้บผิดชอบและเกี3ยวข้องกับกระบวนการ งานวิเคราะห์ธรณีสัณฐานและสิ3 งแวดล้อมเบื�องต้น
ดาํเนินการโดยส่วนวศิวกรรมธรณี สาํนกัสาํรวจดา้นวศิวกรรมและธรณีวทิยา มีดงันี�  

 
ผูรั้บผดิชอบ หนา้ที3ความรับผดิชอบ 

1. ผูอ้าํนวยการส่วนวศิวกรรมธรณี (ผวธ.) � มอบหมายใหน้กัธรณีวทิยาดาํเนินการ 
� ตรวจสอบผลการดาํเนินการศึกษา 
� ลงนามเห็นชอบรายงานการศึกษา 

2. กลุ่มงานวชิาการ � ตรวจสอบรายงานการศึกษาใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน และถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 

3. นกัธรณีวทิยา � ดาํเนินการศึกษา ปฏิบติังานในภาคสนาม 
รายงานผลการปฏิบติังาน 
� จดัทาํรายงานผลการศึกษา 
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5. Work Flow กระบวนการ งานวเิคราะห์ธรณสัีณฐานและสิBงแวดล้อมเบืCองต้น 

 

ระยะเวลา
(วนั)

1 1 ผวธ.มอบหมายให้ ผวธ.
นกัธรณีวิทยาดาํเนินการ

2 7 1. กาํหนดวตัถุประสงคข์อง นกัธรณีวิทยา

การศึกษา

2. รวบรวมขอ้มลูที3เกี3ยวขอ้ง

3. วางแผนการปฏิบติังาน

3 ดาํเนินการศึกษา วิเคราะห์ นกัธรณีวิทยา

ธรณีสณัฐาน และ

สิ3งแวดลอ้ม

4 90-120 ในกรณีที3มีขอ้มลูและราย นกัธรณีวิทยา

ละเอียดไม่เพียงพอ จาํเป็น

ตอ้งมีการสาํรวจ และเก็บ

ขอ้มลูเพิ3มเติม

5 7 ปฏิบติังานภาคสนาม สาํรวจ นกัธรณีวิทยา

ศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มลู

ที3ไดจ้ากภาคสนาม/วิเคราะห์

และจดัทาํรายงานผลการ

สาํรวจ/ศึกษา

รายละเอียดงาน ผูรั้บผดิชอบลาํดบัที3 ผงักระบวนงาน

ส่วนวิศวกรรมธรณี

    ดาํเนินการวิเคราะห์

ขอ้มูล และจดัทาํรายงาน

ผลการสาํรวจ/ศึกษา

เตรียมการและรวบรวมขอ้มูล

ที3เกี3ยวขอ้ง

วิเคราะห์ขอ้มูลเบื�องตน้

    ดาํเนินการ สาํรวจ 

ศึกษาและเกบ็ขอ้มูล

ภาคสนาม
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ระยะเวลา
(วนั)

6 7 ตรวจสอบรายงาน/ แผนที3/ กลุ่มงานวิชาการ

งานออกแบบ ตามเกณฑ์

มาตรฐาน/เสนอ ผวธ.ลงนาม

7 1 ลงนามเห็นชอบ ผวธ.

8 2 จดัทาํรายงานเป็นรูปเล่ม นกัธรณีวิทยา,

สมบรูณ์ ส่งใหส่้วนวิศวกรรม ผวธ.

เพื3อส่งใหห้น่วยงานที3

เกี3ยวขอ้ง หรือร้องขอ

ลาํดบัที3 ผงักระบวนงาน รายละเอียดงาน ผูรั้บผดิชอบ

   ดาํเนินการวิเคราะห์

ขอ้มูลและจดัทาํรายงาน      

 ผลการสาํรวจ/ศึกษา

ตรวจสอบรายงาน/

แผนที3/งานออกแบบ

ผวธ. ลงนาม

จดัทาํรายงานฉบบัสมบรูณ์    

        และส่งรายงาน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-4 



6. ขัCนตอนการปฏิบัติงาน  

เอกสารอา้งอิง

ที3เกี3ยวขอ้ง
1 ส่วนวิศวกรรมธรณี ผวธ.มอบหมายให้ ผวธ.

นกัธรณีวิทยาดาํเนินการ

2 เตรียมการและรวบรวมขอ้มลู 1. กาํหนดวตัถุประสงคข์อง นกัธรณีวิทยา 1. รายละเอียด

ที3เกี3ยวขอ้ง การศึกษา โครงการ

2. รวบรวมขอ้มลูที3เกี3ยวขอ้ง 2. แผนที3ต่างๆ

3. วางแผนการปฏิบติังาน 3. รายงานที3

เกี3ยวขอ้ง

3 วิเคราะห์ขอ้มลูเบื�องตน้ ดาํเนินการศึกษา วิเคราะห์ นกัธรณีวิทยา

ธรณีสณัฐาน และ

สิ3งแวดลอ้ม

4 ดาํเนินการ สาํรวจ ศึกษา ในกรณีที3มีขอ้มลูและราย นกัธรณีวิทยา

และเก็บขอ้มลูภาคสนาม ละเอียดไม่เพียงพอ จาํเป็น

ตอ้งมีการสาํรวจ และเก็บ

ขอ้มลูเพิ3มเติม

5 ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มลู ปฏิบติังานภาคสนาม สาํรวจ นกัธรณีวิทยา

และจดัทาํรายงานผลการสาํรวจ/ ศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มลู

ศึกษา ที3ไดจ้ากภาคสนาม/วิเคราะห์

และจดัทาํรายงานผลการ

สาํรวจ/ศึกษา

รายละเอียดงาน ผูรั้บผดิชอบขั�นตอนที3 ผงักระบวนงาน
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เอกสารอา้งอิง

ที3เกี3ยวขอ้ง

6 ตรวจสอบรายงาน/แผนที3/ ตรวจสอบรายงาน/ แผนที3/ กลุ่มงานวิชาการ

งานออกแบบ งานออกแบบ ตามเกณฑ์

มาตรฐาน/เสนอ ผวธ.ลงนาม

7 ผวธ. ลงนาม ลงนามเห็นชอบ ผวธ.

8 จดัทาํรายงานฉบบัสมบรูณ์            และส่งรายงานจดัทาํรายงานฉบบัสมบรูณ์ นกัธรณีวิทยา,

ส่งใหส่้วนวิศวกรรม ผวธ.

เพื3อส่งใหห้น่วยงานที3

เกี3ยวขอ้ง หรือร้องขอ

ขั�นตอนที3 ผงักระบวนงาน รายละเอียดงาน ผูรั้บผดิชอบ

 
 
7. มาตรฐานงาน 

จาํนวนเจา้หนา้ปฏิบติังาน   :  นกัธรณีวทิยา จาํนวน  2  คน 
เวลาที3ใชใ้นการปฏิบติังาน  : 144     วนัทาํการต่อโครงการ 
ผลงานต่อเดือน   : 1/4    ของโครงการ 
อุปกรณ์เครื3องมือที3ใชใ้นการปฏิบติังาน: 
  -  รายงานการศึกษาที3เกี3ยวขอ้ง 
  -  แผนที3ภูมิประเทศ  แผนที3ธรณีวทิยา แผนที3นํ�าบาดาล แผนที3บริเวณเสี3ยงภยัแผน่ดินไหว 
  -  ภาพถ่ายทางอากาศ  ภาพถ่ายดาวเทียม 

-  คอ้นธรณี เขม็ทิศ เทปวดัระยะ 
-  เครื3องวดัระดบันํ�าใตดิ้น 
-  เครื3องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมที3เกี3ยวขอ้ง 

 มาตรฐานความถูกตอ้งของงาน: 
ในการวิเคราะห์ธรณีสัณฐานและสิ3 งแวดล้อมเบื�องตน้ จะต้องดาํเนินการตามหลกัวิชาการของ

การศึกษาด้านธรณีวิทยาและวิศวกรรมธรณีให้ถูกต้อง ครบถ้วน ซึ3 งผูบ้งัคับบญัชาและกลุ่มงานวิชาการ
วิศวกรรมธรณีจะต้องพิจารณาวิธีการและผลการศึกษาให้เป็นไปตามหลักวิชาการและกาํหนดแนวทาง
การศึกษาใหต้รงกบัวตัถุประสงคห์รือความตอ้งการของการนาํไปใชง้าน / ผูร้้องขอ โดยจะตอ้งมีการสอบถาม
หรือรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงาน / ผูร้้องขอ / ผูน้าํไปใชง้าน 
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8. ระบบติดตามประเมินผล 

ผูบ้งัคบับญัชา (ผวธ.) จะติดตามการปฏิบติังาน ประเมินผล รวมทั�งเสนอแนะให้ขอ้คิดเห็นเพิ3มเติมเพื3อ
ปรับปรุงการทาํงาน / การศึกษา ใหผ้ลงานถูกตอ้งตามหลกัวชิาการและไดม้าตรฐานตามที3กาํหนด 

ตัวชีCวดัและการให้นํCาหนักตัวชีCวดั: 
ตวัชี�วดั-  สรธ-2.1 ร้อยละของโครงการสาํรวจขอ้มูลทางดา้นธรณีวทิยาและปฐพีกลศาสตร์ที3เป็นไปตาม
แผนงาน 
การใหน้ํ�าหนกัตวัชี�วดั – 6.12% 
ตวัชี�วดั-  สรธ-4.1 ร้อยละของความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 
การใหน้ํ�าหนกัตวัชี�วดั – 18.37% 
ตวัชี�วดั-  สรธ-5.1 จาํนวนโครงการศึกษา วจิยัและพฒันาที3แลว้เสร็จ 
การใหน้ํ�าหนกัตวัชี�วดั – 6.12% 

9. เอกสารอ้างองิ 
กรมทรัพยากรธรณี, 2542, ธรณีวทิยาประเทศไทย, กรุงเทพฯ, 551 หนา้. 
กิตติศพัท์ เรืองศิริวฒันากุล, 2536, คู่มือสํารวจธรณีวิทยาภาคสนาม หินแปร และธรณีวิทยาโครงสร้าง,  
ภาควชิาธรณีวทิยา มหาวทิยาลยั เชียงใหม่, 33 หนา้. 
ราชบณัฑิตยสถาน, 2544, พจนานุกรมศพัทธ์รณีวทิยา, พิมพค์รั� งที3 1, อรุณการพิมพ,์ กรุงเทพฯ, 384 หนา้. 
สุรพงษ ์ เลิศทศันีย ์และคณะ, 2525, ธรณีวิทยาประเทศไทย, ภาควิชาธรณีวิทยา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 230 
หนา้. 
อภิสิทธิg  เอี3ยมหน่อ, 2526, ธรณีวทิยา, พิมพค์รั� งที3 4, โรงพิมพบ์ริษทัไทยวฒันาพานิช, กรุงเทพฯ, 278 หนา้. 
Donal M.R., Structural Geology, 2 nd. Edition, John Wiley & Sons, Inc., USA., 208 p. 
Donals R. C., 1981, Environmental Geology, John Wiley & Sons, Inc., USA., 394 p. 
10. แบบฟอร์มทีBใช้  

 รูปแบบรายงานธรณีสัณฐาน 
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ร่าง 
 
 

คู่มอืการปฏิบตัิงาน 

(Work  Manual) 
 
 

งานสาํรวจศิลากลศาสตร์ 
 

กระบวนการ พฒันาแหล่งนํ�า 
กรมชลประทาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ส่วนวศิวกรรมธรณี สาํนกัสาํรวจดา้นวศิวกรรมและธรณีวทิยา    28 กมุภาพนัธ์ 2553 
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1. วตัถุประสงค์ 

1.4 เพื3อให้ส่วนราชการมีการจดัคู่มือการปฏิบติังานที3ชัดเจนอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร ที3แสดงถึง
รายละเอียดขั�นตอนการปฏิบติังานของกิจกรรม / กระบวนการต่างๆ ของหน่วยงานและสร้างมาตรฐานการ
ปฏิบติังาน ที3มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั3วทั�งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที3ไดม้าตรฐานเป็นไป
ตามเป้าหมาย ไดผ้ลิตผลหรือการบริการที3มีคุณภาพและบรรลุขอ้กาํหนดที3สาํคญัของกระบวนการ 

1.5 เพื3อเป็นหลกัฐานแสดงวิธีการทาํงานที3สามารถถ่ายทอดให้กบัผูเ้ขา้มาปฏิบติังานใหม่ พฒันาให้
การทาํงานเป็นมืออาชีพและใชป้ระกอบการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร รวมทั�งแสดงหรือเผยแพร่
ให้กบับุคคลภายนอกหรือผูใ้ชบ้ริการ  ให้สามารถเขา้ใจและใชป้ระโยชน์จากระบวนการที3มีอยูเ่พื3อขอการรับ
บริการที3ตรงกบัความตอ้งการ 

1.6 ทาํแผนที3ธรณีวศิวกรรมและจาํแนกคุณภาพของมวลหิน 
 
2. ขอบเขต 

 งานสํารวจศิลากลศาสตร์เป็นการดาํเนินงานจดัทาํแผนที3ธรณีวิศวกรรมเพื3อแสดงโครงสร้างของชั�น
หิน และเพื3อจาํแนกคุณภาพของมวลหินแสดงบริเวณที3เกิดการพิบติัแบบต่างๆ ประมวลและวิเคราะห์ความ
มั3นคงแข็งแรง คาํนวณหาอตัราความปลอดภยัของมวลหินที3จะทาํการขุดหรือระเบิด บริเวณหวังานเขื3อน อ่าง
เก็บนํ� า อาคารประกอบ และอุโมงค์  รวมทั�งเสนอแนะวิธีการขุดหรือระเบิดที3เหมาะสมแก่หน่วยงานที3
เกี3ยวขอ้ง 
3. คําจํากดัความ 

  การจําแนกคุณภาพของมวลหิน เป็นการศึกษาคุณภาพหิน โดยวธีิการต่างๆ มีวตัถุประสงคเ์พื3อใชใ้น
การออกแบบ ก่อสร้าง 
 ศิลากลศาสตร์ เป็นการศึกษาคุณสมบติัของหินในทางวศิวกรรมธรณี  เพื3อออกแบบงานก่อสร้าง        
งานฐานราก งานเขื3อน งานออกแบบลาดไหล่เขา และงานอุโมงค ์
 Engineering Geology : ธรณีวศิวกรรม หมายถึง ธรณีวิทยาประยกุตที์3จะนาํเอาความรู้และ
ประสบการณ์ดา้นธรณีวทิยามาใชง้านออกแบบการก่อสร้างทางดา้นวศิวกรรม หรือหมายถึง การประยกุต์
ความรู้และประสบการณ์ดา้นธรณีวทิยาหรือธรณีศาสตร์ทั�งหลายเขา้มาช่วยแกไ้ขปัญหาทางดา้นวศิวกรรม
โยธา เช่นความรู้ดา้นธรณีวทิยาโครงสร้าง อุทกธรณีวทิยา ธรณีฟิสิกส์ ปฐพีกลศาสตร์ และกลศาสตร์หิน 
 Rock Machanics : กลศาสตร์หิน หมายถึง วทิยาศาสตร์ทางทฤษฎีและประยกุตว์า่ดว้ยสมบติัทาง
กายภาพของหินที3มีต่อแรงซึ3 งมากระทาํ 
 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
กระบวนการ งานสํารวจศิลากลศาสตร์ 
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4. หน้าทีBรับผดิชอบ 

ผูรั้บผดิชอบและเกี3ยวขอ้งกบักระบวนการ งานสาํรวจศิลากลศาสตร์ ดาํเนินการโดยส่วนวศิวกรรมธรณี 
สาํนกัสาํรวจดา้นวศิวกรรมและธรณีวทิยา มีดงันี�  
 

ผูรั้บผดิชอบ หนา้ที3ความรับผดิชอบ 
1. ผูอ้าํนวยการส่วนวศิวกรรมธรณี (ผวธ.) � มอบหมายใหน้กัธรณีวทิยาดาํเนินการ 

� ตรวจสอบผลการดาํเนินการศึกษา 
� ลงนามเห็นชอบรายงานการศึกษา 

2. กลุ่มงานวชิาการ � ตรวจสอบรายงานการศึกษาใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน และถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 

3. นกัธรณีวทิยา � ดาํเนินการศึกษา ปฏิบติังานในภาคสนาม 
รายงานผลการปฏิบติังาน 
� จดัทาํรายงานผลการศึกษา 
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5. Work Flow กระบวนการ งานสํารวจศิลากลศาสตร์ 

 

ระยะเวลา
(วนั)

1 1 ผวธ.มอบหมายให้ ผวธ.
นกัธรณีวิทยาดาํเนินการ

2 7 1. กาํหนดวตัถุประสงคข์อง นกัธรณีวิทยา

การศึกษา

2. รวบรวมขอ้มลูที3เกี3ยวขอ้ง

3. วางแผนการปฏิบติังาน

3 120 ปฏิบติังานภาคสนาม สาํรวจ นกัธรณีวิทยา

ศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มลู

ที3ไดจ้ากภาคสนาม/วิเคราะห์

และจดัทาํรายงานผลการ

สาํรวจ/ศึกษา

รายละเอียดงาน ผูรั้บผดิชอบลาํดบัที3 ผงักระบวนงาน

ส่วนวิศวกรรมธรณี

           ดาํเนินการศึกษา         

  งานสาํรวจศิลากลศาสตร์

เตรียมการและรวบรวมขอ้มูล

ที3เกี3ยวขอ้ง
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ระยะเวลา
(วนั)

4 7 ตรวจสอบรายงาน/ แผนที3/ กลุ่มงานวิชาการ

งานออกแบบ ตามเกณฑ์

มาตรฐาน/เสนอ ผวธ.ลงนาม

5 1 ลงนามเห็นชอบ ผวธ.

6 2 จดัทาํรายงานเป็นรูปเล่ม นกัธรณีวิทยา,

สมบรูณ์ ส่งใหส่้วนวิศวกรรม ผวธ.

เพื3อส่งใหห้น่วยงานที3

เกี3ยวขอ้ง หรือร้องขอ

ลาํดบัที3 ผงักระบวนงาน รายละเอียดงาน ผูรั้บผดิชอบ

        ดาํเนินการศึกษา        

 งานสาํรวจศิลากลศาสตร์

ตรวจสอบรายงาน/

แผนที3/งานออกแบบ

ผวธ. ลงนาม

จดัทาํรายงานฉบบัสมบรูณ์    

        และส่งรายงาน
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6.ขัCนตอนการปฏิบัติงาน     

เอกสารอา้งอิง

ที3เกี3ยวขอ้ง
1 ส่วนวิศวกรรมธรณี ผวธ.มอบหมายให้ ผวธ.

นกัธรณีวิทยาดาํเนินการ

2 เตรียมการและรวบรวมขอ้มลู 1. กาํหนดวตัถุประสงคข์อง นกัธรณีวิทยา 1. รายละเอียด

ที3เกี3ยวขอ้ง การศึกษา โครงการ

2. รวบรวมขอ้มลูที3เกี3ยวขอ้ง 2. แผนที3ต่างๆ

3. วางแผนการปฏิบติังาน 3. รายงานที3

เกี3ยวขอ้ง

3  ดาํเนินการศึกษา           ปฏิบติังานภาคสนาม สาํรวจ นกัธรณีวิทยา

งานสาํรวจศิลากลศาสตร์ ศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มลู

ที3ไดจ้ากภาคสนาม/วิเคราะห์

และจดัทาํรายงานผลการ

สาํรวจ/ศึกษา

4 ตรวจสอบรายงาน/แผนที3/ ตรวจสอบรายงาน/ แผนที3/ กลุ่มงานวิชาการ

งานออกแบบ งานออกแบบ ตามเกณฑ์

มาตรฐาน/เสนอ ผวธ.ลงนาม

5 ผวธ. ลงนาม ลงนามเห็นชอบ ผวธ.

6 จดัทาํรายงานฉบบัสมบรูณ์            และส่งรายงานจดัทาํรายงานฉบบัสมบรูณ์ นกัธรณีวิทยา,

ส่งใหส่้วนวิศวกรรม ผวธ.

เพื3อส่งใหห้น่วยงานที3

เกี3ยวขอ้ง หรือร้องขอ

รายละเอียดงาน ผูรั้บผดิชอบขั�นตอนที3 ผงักระบวนงาน
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7. มาตรฐานงาน 

จาํนวนเจา้หนา้ที3ปฏิบติังาน   :  นกัธรณีวทิยา  จาํนวน  2  คน 
เวลาที3ใชใ้นการปฏิบติังาน    :  137 วนัทาํการต่อโครงการ 
ผลงานต่อเดือน                      :  1/4  ของโครงการ 
อุปกรณ์เครื3องมือที3ใชใ้นการปฏิบติังาน : 
  -แผนที3ธรณีวทิยา แผนที3ภูมิประเทศ บริเวณหวังาน 
  -เครื3องเขียน เขม็ทิศ  คอ้นธรณี  เทปวดั  กรด  
  -เครื3องมือตรวจวดัความแกร่งของหิน  
  -คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคาํนวณวเิคราะห์ ความมั3นคงของมวลดิน มวลหิน  

           มาตรฐานความถูกตอ้งของงาน :  
 ในการวเิคราะห์สาํรวจศิลากลศาสตร์ จะตอ้งดาํเนินการตามหลกัวิชาการของการศึกษาดา้นธรณีวิทยา

และวิศวกรรมธรณีให้ถูกตอ้ง ครบถว้น ซึ3 งผูบ้งัคบับญัชาและกลุ่มงานวิชาการวิศวกรรมธรณีจะตอ้งพิจารณา
วธีิการและผลการศึกษาใหเ้ป็นไปตามหลกัวชิาการและกาํหนดแนวทางการศึกษาให้ตรงกบัวตัถุประสงคห์รือ
ความตอ้งการของการนาํไปใชง้าน / ผูร้้องขอโดยจะตอ้งมีการสอบถามหรือรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงาน / 
ผูร้้องขอ / ผูน้าํไปใชง้าน 
 
8. ระบบติดตามประเมินผล 

ผูบ้งัคบับญัชา (ผวธ.) จะติดตามการปฏิบติังาน ประเมินผล รวมทั�งเสนอแนะให้ขอ้คิดเห็นเพิ3มเติมเพื3อ
ปรับปรุงการทาํงาน / การศึกษา ใหผ้ลงานถูกตอ้งตามหลกัวชิาการและไดม้าตรฐานตามที3กาํหนด 

ตัวชีCวดัและการให้นํCาหนักตัวชีCวดั: 
ตวัชี�วดั-  สรธ-2.1 ร้อยละของโครงการสาํรวจขอ้มูลทางดา้นธรณีวทิยาและปฐพีกลศาสตร์ที3เป็นไปตาม
แผนงาน 
การใหน้ํ�าหนกัตวัชี�วดั – 6.12% 
ตวัชี�วดั-  สรธ-4.1 ร้อยละของความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 
การใหน้ํ�าหนกัตวัชี�วดั – 18.37% 
ตวัชี�วดั-  สรธ-5.1 จาํนวนโครงการศึกษา วจิยัและพฒันาที3แลว้เสร็จ 
การใหน้ํ�าหนกัตวัชี�วดั – 6.12% 

 

9. เอกสารอ้างองิ 
ราชบณัฑิตยสถาน, 2544, พจนานุกรมศพัทธ์รณีวทิยา, พิมพค์รั� งที3 1, อรุณการพิมพ,์ กรุงเทพฯ, 384 หนา้. 
สมาคมวศิวกรเหมืองแร่ไทย, 2552, มาตรฐานการปฏิบติัวิชาชีพ เรื3องมาตรฐานการใชว้ตัถุระเบิดในงาน   
        วศิวกรรม ร่างฉบบัสมบรูณ์, กรุงเทพฯ. 
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10. แบบฟอร์มทีBใช้ 

 - 
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1.  วตัถุประสงค์ 

1.1  เพื3อให้ส่วนราชการมีการจดัทาํคู่มือการปฏิบติังานที3ชดัเจน  อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร  ที3แสดงถึง
รายละเอียดขั�นตอนการปฏิบติังานของกิจกรรม/กระบวนการต่างๆ ของหน่วยงาน  และสร้างมาตรฐานการ
ปฏิบติังานที3มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั3วทั�งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดผลงานที3ไดม้าตรฐานเป็นไป
ตามเป้าหมาย  ไดผ้ลิตผลหรือการบริการที3มีคุณภาพ  และบรรลุขอ้กาํหนดที3สาํคญัของกระบวนการ 

1.2  เพื3อเป็นหลกัฐานแสดงวธีิการทาํงานที3สามารถถ่ายทอดใหก้บัผูเ้ขา้มาปฏิบติังานใหม่  พฒันาให้การ
ทาํงานเป็นมืออาชีพ  และใชป้ระกอบการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร  รวมทั�งแสดงหรือเผยแพร่
ให้กบับุคคลภายนอก  หรือผูใ้ชบ้ริการ  ให้สามารถเขา้ใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที3มีอยู่เพื3อขอการ
รับบริการที3ตรงกบัความตอ้งการ 

1.3  เพื3อกาํหนดวธีิการดาํเนินการ และปฏิบติัการที3เหมาะสมในการปฏิบติังานปรับปรุงฐานราก 
 
2.  ขอบเขต 

งานปรับปรุงฐานราก เป็นการดาํเนินการที3วิเคราะห์การรั3วซึม เพื3อประเมินฐานรากเพื3อการออกแบบ
ปรับปรุงฐานรากเขื3อนและอาคารประกอบ  การกาํหนดรายละเอียดด้านเทคนิค  คาํนวณราคาและรายการ
ปริมาณงาน  ดาํเนินการปรับปรุงฐานราก รวมทั�งมีแผนรองรับภาวะฉุกเฉินโดยการเตรียมความพร้อมดา้น
เครื3องจกัรเครื3องมือ 
 
3.  คําจํากดัความ 

Additional holes : the holes are placed between the earlier holes, If penetrations have been 
insufficient to give adequate grouting 
 BOQ.  :  Bill  of  Quantity หมายถึง รายการปริมาณงาน   
 Blanket Grouting : a pictorial view of part of a weak foundation requiring grouting for strengthening 
purposes 
 Embankment Dams : เขื3อนชนิดวสัดุถม 
 Grout : construction material used to embed rebars in masonry walls, connect sections of pre-cast 
concrete, fill voids, and seal joints  

Grout curtain : restrict seepage to such an amount that it does not cause too much loss of storage, 
and does not dislodge the foundation downstream or erode the base of the dam 

Grout Hole : รูอดัยาแนว หมายถึง รูที3เจาะไวเ้พื3อใชอ้ดัยาแนว การอดัยาแนวเพื3อเพิ3มความแข็งแรง และ
เพื3ออุดรอยร้าว รอยแตก (ถา้มี)  

คู่มือการปฏิบัติงาน 
กระบวนงาน งานปรับปรุงฐานราก 
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Homogeneous Dams : เขื3อนดินประเภทเนื�อเดียว 
Primary Holes : the grouting commences with widely spaced holes  
Spec.  :  technical  Specification หมายถึง ขอ้กาํหนดรายละเอียดดา้นเทคนิค   
Secondary Holes : holes midway between primary holes are then drilled and grouted to fill these 

remaining cracks 
Tertiary Holes : this type of grouting is usually laid out on a grid. An inadequately grouted area is 

likely to remain in the centre of the group of holes 
 

4. หน้าทีBความรับผดิชอบ 
ผูรั้บผดิชอบและเกี3ยวขอ้งกบักระบวนการ งานปรับปรุงฐานราก ดาํเนินการโดยส่วนวศิวกรรมธรณี 

สาํนกัสาํรวจดา้นวศิวกรรมและธรณีวทิยา มีดงันี�  
 

ผูรั้บผดิชอบ หนา้ที3ความรับผดิชอบ 
1. ผูอ้าํนวยการส่วนวศิวกรรมธรณี (ผวธ.) � มอบหมายใหน้กัธรณีวทิยาดาํเนินการ 

� ตรวจสอบผลการดาํเนินการศึกษา 
� ลงนามเห็นชอบรายงานการศึกษา 

2. กลุ่มงานวชิาการ � ตรวจสอบรายงานการศึกษาใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน และถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 

3. นกัธรณีวทิยา � ดาํเนินการศึกษา ปฏิบติังานในภาคสนาม 
รายงานผลการปฏิบติังาน 
� จดัทาํรายงานผลการศึกษา 
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5.  Work  Flow  กระบวนการ  งานปรับปรุงฐานราก 

ขั�นตอนออกแบบเพื3อการก่อสร้าง

ระยะเวลา
(วนั)

1 1 ผวธ.มอบหมายให้ ผวธ.
นกัธรณีวิทยาดาํเนินการ

2 7 1. พิจารณาและตรวจสอบ นกัธรณีวิทยา

ขอ้มลูแบบเขื3อนและอาคาร

ประกอบ รวมทั�งขอ้มลูผลการ

สาํรวจธรณีวิทยาฐานราก

3 60 1. ประเมินสภาพธรณีวิทยา นกัธรณีวิทยา

ฐานราก

2. วิเคราะห์ปริมาณนํ� าซึมผา่น

เขื3อนและฐานราก

3.กาํหนดวิธีการปรับปรุงฐาน

รากเขื3อนที3เหมาะสม

4. พิจารณาออกแบบปรับปรุง

ฐานราก

5. คิดปริมาณงานและราคา

ค่าปรับปรุงฐานราก

6. จดัทาํรายงานผลการ

วิเคราะห์ปริมาณนํ� าซึมผา่น

เขื3อนและฐานราก/แบบงาน

ปรับปรุงฐานราก/ขอ้กาํหนด

รายละเอียดดา้นเทคนิค/

รายการปริมาณงาน/ราคางาน

รายละเอียดงาน ผูรั้บผดิชอบลาํดบัที3 ผงักระบวนงาน

ส่วนวิศวกรรมธรณี

    ดาํเนินการวิเคราะห์  และ

ออกแบบงานปรับปรุงฐาน

ราก

เตรียมการและรวบรวมขอ้มูล

ที3เกี3ยวขอ้ง
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ระยะเวลา
(วนั)

4 7 ตรวจสอบรายงาน/แบบ/ กลุ่มงานวิชาการ

ขอ้กาํหนดรายละเอียดดา้น

เทคนิค/รายการปริมาณงาน/

ราคางาน ตามเกณฑ์

 มาตรฐาน/เสนอผวธ.ลงนาม

5 1 ลงนามเห็นชอบ ผวธ.

6 2 จดัทาํรายงานเป็นรูปเล่ม นกัธรณีวิทยา,

สมบรูณ์ ส่งใหส่้วนวิศวกรรม ผวธ.

เพื3อส่งใหห้น่วยงานที3

เกี3ยวขอ้ง หรือร้องขอ

ลาํดบัที3 ผงักระบวนงาน รายละเอียดงาน ผูรั้บผดิชอบ

     ดาํเนินการวิเคราะห์       

       และออกแบบงาน        

       ปรับปรุงฐานราก

ตรวจสอบรายงาน/

แบบ/Spec./BOQ

ผวธ. ลงนาม

จดัทาํรายงานฉบบัสมบรูณ์    

        และส่งรายงาน
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ขั�นตอนการก่อสร้าง

ระยะเวลา
(วนั)

1 1 ผวธ.มอบหมายให้ ผวธ.
นกัธรณีวิทยาดาํเนินการ

2 7 งานจา้งเหมา นกัธรณีวิทยา

 ตรวจสอบแบบงานปรับ

ปรุงฐานราก/ขอ้กาํหนดราย

ละเอียดดา้นเทคนิค/รายการ

ปริมาณงาน/แผนงาน

งานดาํเนินการเอง

ถอดแบบหาปริมาณงาน/จดั

ทาํประมาณการ/จดัเตรียม

เครื3องจกัร

3 ตาม จดัทาํรายงานผลการควบคุม/ นกัธรณีวิทยา

แผนงาน ผลการปฏิบติังาน

ก่อสร้าง

4 7 ตรวจสอบรายงาน ตามเกณฑ์ กลุ่มงานวิชาการ

มาตรฐาน/เสนอ ผวธ.ลงนาม

5 1 ลงนามเห็นชอบ ผวธ.

6 2 จดัทาํรายงานเป็นรูปเล่ม นกัธรณีวิทยา,

สมบรูณ์ ส่งใหส่้วนวิศวกรรม ผวธ.

เพื3อส่งใหห้น่วยงานที3

เกี3ยวขอ้ง หรือร้องขอ

ลาํดบัที3 ผงักระบวนงาน รายละเอียดงาน ผูรั้บผดิชอบ

ส่วนวิศวกรรมธรณี

    ดาํเนินการควบคุม/

ดาํเนินการปรับปรุงฐานราก

เตรียมการตรวจสอบแบบ/

Spec./BOQ/จดัเตรียม

แผนงาน/เครื3องจกัร

ตรวจสอบรายงาน

ผวธ. ลงนาม

จดัทาํรายงานฉบบัสมบรูณ์    

        และส่งรายงาน
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6. ขัCนตอนการปฏิบัติงาน 

ขั�นตอนออกแบบเพื3อการก่อสร้าง

เอกสารอา้งอิง

ที3เกี3ยวขอ้ง
1 ส่วนวิศวกรรมธรณี ผวธ.มอบหมายให้ ผวธ.

นกัธรณีวิทยาดาํเนินการ

2 เตรียมการและรวบรวมขอ้มลู 1. พิจารณาและตรวจสอบ นกัธรณีวิทยา 1. แบบเขื3อน

ที3เกี3ยวขอ้ง ขอ้มลูแบบเขื3อนและอาคาร และอาคาร

ประกอบ รวมทั�งขอ้มลูผลการ ประกอบ

สาํรวจธรณีวิทยาฐานราก 2. รายงานผล

การสาํรวจ

ธรณีวิทยา

ฐานราก

3  ดาํเนินการวิเคราะห์  และ 1. ประเมินสภาพธรณีวิทยา นกัธรณีวิทยา 1. รายงานผล

ออกแบบงานปรับปรุงฐานราก ฐานราก การสาํรวจ

2. วิเคราะห์ปริมาณนํ� าซึมผา่น ธรณีวิทยา

เขื3อนและฐานราก ฐานราก

3.กาํหนดวิธีการปรับปรุงฐาน 2.อตัราราคา

รากเขื3อนที3เหมาะสม งาน (ตาม

4. พิจารณาออกแบบปรับปรุง หนงัสือ

ฐานราก สาํนกังบประ

5. คิดปริมาณงานและราคา มาณที3 นร

ค่าปรับปรุงฐานราก 0714/1593

6. จดัทาํรายงานผลการ ลว.7สิงหาคม

วิเคราะห์ปริมาณนํ� าซึมผา่น 2549

เขื3อนและฐานราก/แบบงาน

ปรับปรุงฐานราก/ขอ้กาํหนด

รายละเอียดดา้นเทคนิค/

รายการปริมาณงาน/ราคางาน

รายละเอียดงาน ผูรั้บผดิชอบขั�นตอนที3 ผงักระบวนงาน
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เอกสารอา้งอิง

ที3เกี3ยวขอ้ง

4 ตรวจสอบรายงาน/แบบ ตรวจสอบรายงาน/แบบ/ กลุ่มงานวชิาการ

/Spec./BOQ ขอ้กาํหนดรายละเอียดดา้น

เทคนิค/รายการปริมาณงาน/

ราคางาน ตามเกณฑ์

 มาตรฐาน/เสนอผวธ.ลงนาม

5 ผวธ. ลงนาม ลงนามเห็นชอบ ผวธ.

6 จดัทาํรายงานฉบบัสมบรูณ์            และส่งรายงานจดัทาํรายงานฉบบัสมบรูณ์ นกัธรณีวทิยา,

ส่งใหส่้วนวศิวกรรม ผวธ.

เพื3อส่งใหห้น่วยงานที3

เกี3ยวขอ้ง หรือร้องขอ

ขั�นตอนที3 ผงักระบวนงาน รายละเอียดงาน ผูรั้บผดิชอบ
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ขั�นตอนการก่อสร้าง

เอกสารอา้งอิง

ที3เกี3ยวขอ้ง
1 ส่วนวศิวกรรมธรณี ผวธ.มอบหมายให้ ผวธ.

นกัธรณีวทิยาดาํเนินการ

2 เตรียมการตรวจสอบแบบ/Spec. งานจา้งเหมา ตรวจสอบ นกัธรณีวทิยา 1. แบบเขื3อน

/BOQ/จดัเตรียมแผนงาน/  แบบงานปรับปรุงฐานราก/ และอาคาร

เครื3องจกัร ขอ้กาํหนดรายละเอียดดา้น ประกอบ

เทคนิค/รายการปริมาณงาน/

แผนงาน

งานดาํเนินการเอง ถอดแบบ

หาปริมาณงาน/จดัทาํประมาณ

การ/จดัเตรียมเครื3องจกัร

3  ดาํเนินการควบคุม/ดาํเนินการ งานจา้งเหมา ควบคุมงาน นกัธรณีวทิยา คาํสั3งกรมฯ

ปรับปรุงฐานราก /จดัทาํรายงานผลการควบคุม

งานดาํเนินการเอง ดาํเนิน

การปรับปรุงฐานราก/

ผลการปฏิบติังาน

4 ตรวจสอบรายงาน ตรวจสอบรายงาน ตามเกณฑ์ กลุ่มงานวชิาการ

มาตรฐาน/เสนอ ผวธ.ลงนาม

5 ผวธ. ลงนาม ลงนามเห็นชอบ ผวธ.

6 จดัทาํรายงานฉบบัสมบรูณ์            และส่งรายงานจดัทาํรายงานฉบบัสมบรูณ์ นกัธรณีวทิยา,

ส่งใหส่้วนวศิวกรรม ผวธ.

เพื3อส่งใหห้น่วยงานที3

เกี3ยวขอ้ง หรือร้องขอ

ขั�นตอนที3 ผงักระบวนงาน รายละเอียดงาน ผูรั้บผดิชอบ
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7.มาตรฐานงาน 

 7.1 ขัCนตอนออกแบบเพืBอก่อสร้าง   
จาํนวนเจา้หนา้ปฏิบติังาน   :  นกัธรณีวทิยา จาํนวน  1  คน 
เวลาที3ใชใ้นการปฏิบติังาน  : 77    วนัทาํการต่อโครงการ 
ผลงานต่อเดือน   : 1/2     ของโครงการ 
อุปกรณ์เครื3องมือที3ใชใ้นการปฏิบติังาน: 
  -  รายงานการศึกษาที3เกี3ยวขอ้ง 
  -  แบบเขื3อนและอาคารประกอบ 

-  เครื3องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมที3เกี3ยวขอ้ง 
7.2 ขัCนตอนก่อสร้าง   

จาํนวนเจา้หนา้ปฏิบติังาน   :  (งานจา้งเหมา) นกัธรณีวทิยา จาํนวน  1  คน  
      (งานดาํเนินการเอง) นกัธรณีวทิยา จาํนวน 1-2 คน  
เวลาที3ใชใ้นการปฏิบติังาน  : ตามแผนงานที3คณะกรรมการตรวจการจา้งอนุมติั 
ผลงานต่อเดือน   : -  
อุปกรณ์เครื3องมือที3ใชใ้นการปฏิบติังาน: 
  -  แบบเขื3อนและอาคารประกอบ 

-  เครื3องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมที3เกี3ยวขอ้ง 
- แบบงานปรับปรุงฐานราก  
- ขอ้กาํหนดรายละเอียดดา้นเทคนิค  

 - รายการปริมาณงานและราคางาน 
 มาตรฐานความถูกตอ้งของงาน: 
ในการดาํเนินการวิเคราะห์และดาํเนินการปรับปรุงฐานราก (งานดาํเนินการเอง/จ้างเหมา) จะต้อง

ดาํเนินการตามหลกัวิชาการของการศึกษาดา้นวิศวกรรมธรณีให้ถูกตอ้ง ครบถว้น ซึ3 งผูบ้งัคบับญัชาและกลุ่ม
งานวิชาการวิศวกรรมธรณีจะตอ้งพิจารณาวิธีการและผลการศึกษาให้เป็นไปตามหลกัวิชาการและกาํหนด
แนวทางการศึกษาใหต้รงกบัวตัถุประสงคห์รือความตอ้งการของการนาํไปใชง้าน / ผูร้้องขอ โดยจะตอ้งมีการ
สอบถาม หรือรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงาน / ผูร้้องขอ / ผูน้าํไปใชง้าน 
   
8.  ระบบติดตามประเมินผล 

 ผูบ้งัคบับญัชา (ผวธ.) มีการติดตามการปฏิบติังาน ประเมินผล ให้คาํแนะนาํและขอ้คิดเห็นเพื3อนาํไป
ปรับปรุงการทาํงานหรือการศึกษา เพื3อใหไ้ดผ้ลงานที3ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการและไดม้าตรฐานตามที3กาํหนด 

ตัวชีCวดัและการให้นํCาหนักตัวชีCวดั: 
ตวัชี�วดั-  สรธ-2.1 ร้อยละของโครงการสาํรวจขอ้มูลทางดา้นธรณีวทิยาและปฐพีกลศาสตร์ที3เป็นไปตาม
แผนงาน 
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การใหน้ํ�าหนกัตวัชี�วดั – 6.12% 
ตวัชี�วดั-  สรธ-4.1 ร้อยละของความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 
การใหน้ํ�าหนกัตวัชี�วดั – 18.37% 
ตวัชี�วดั-  สรธ-5.1 จาํนวนโครงการศึกษา วจิยัและพฒันาที3แลว้เสร็จ 
การใหน้ํ�าหนกัตวัชี�วดั – 6.12% 

 
9.  เอกสารอ้างองิ 

กองวทิยาการธรณี, 2529, การปรับปรุงฐานรากเขื3อนโดยการ Grout, กรมชลประทาน, 85 หนา้. 
ราชบณัฑิตยสถาน, 2544, พจนานุกรมศพัทธ์รณีวทิยา, พิมพค์รั� งที3 1, อรุณการพิมพ,์ กรุงเทพฯ, 384 หนา้. 
วรากร ไมเ้รียง, 2542, วศิวกรรมเขื3อนดิน, โรงพิมพรุ่์งแสงการพิมพ,์ กรุงเทพฯ 
 Kutzner, C., 1996, Grouting of Rock and Soil, AA.Balkema, Rotterdam, Natherlands, 271 p. 
Nonveiller, 1989, Grouting Theory and Practice, Elsevier Science Publishers B.V., Natherlands, 250 p. 
http://www.grouters.org/rockgrout/Dams%20Usage.htm 
http://www.wigipedia.com 
10.  แบบฟอร์มทีBใช้ 
 - แบบรายงานการเจาะประจาํวนั 
 - แบบรายงานการทดสอบนํ�าดว้ยแรงดนั 
 - แบบรายงานการอดัฉีดนํ�าปูน 
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ร่าง 
 
 

คู่มอืการปฏิบตัิงาน 

(Work  Manual) 
 
 

สิ3งแวดลอ้มธรณีวทิยาแผน่ดินไหว 

 

กระบวนการ  พฒันาแหล่งนํ�า 
กรมชลประทาน 
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 1. วตัถุประสงค์ 

1.1 เพื3อให้ส่วนราชการมีการจดัทาํคู่มือการปฏิบติังานที3ชดัเจน อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร ที3แสดงถึง
รายละเอียดขั�นตอนการปฏิบติังานของกิจกรรม/กระบวนการต่างๆ ของหน่วยงาน และสร้างมาตรฐานการ
ปฏิบติังานที3มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั3วทั�งองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที3ไดม้าตรฐานเป็นไปตาม
เป้าหมาย ไดผ้ลิตผลหรือการบริการที3มีคุณภาพ และบรรลุขอ้กาํหนดที3สาํคญัของกระบวนการ 

1.2 เพื3อเป็นหลกัฐานแสดงวิธีการทาํงานที3สามารถถ่ายทอดให้กบัผูเ้ขา้มาปฏิบติังานใหม่ พฒันาให้การ
ทาํงานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร รวมทั�งแสดงหรือเผยแพร่
ใหก้บับุคคลภายนอก หรือผูใ้ชบ้ริการ ใหส้ามารถเขา้ใจและใชป้ระโยชน์จากกระบวนการที3มีอยูเ่พื3อขอรับการ
บริการที3ตรงกบัความตอ้งการ 

1.3 เพื3อกาํหนด วิธีการดาํเนินการ และแผนปฏิบติัการที3เหมาะสมในการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ3งแวดล้อมธรณีวิทยาแผ่นดินไหว ในโครงการที3จะมีการสร้างอ่างเก็บนํ� า ตามพระราชบญัญติัสิ3งแวดลอ้ม
แห่งชาติ กาํหนดใหด้าํเนินการศึกษา เพื3อประเมินผลกระทบสิ3งแวดลอ้ม  

  
2. ขอบเขต 

 งานสิ3งแวดลอ้มธรณีวิทยาแผ่นดินไหว เป็นการดาํเนินงานตามมาตรการป้องกนัแก้ไขและติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ3 งแวดล้อมด้านธรณีวิทยาแผ่นดินไหวโดยเริ3 มดาํเนินการศึกษาในระยะก่อน มีการ
ก่อสร้างโครงการ 2 ปี  ศึกษาอยา่งต่อเนื3องในระหวา่งก่อสร้าง และศึกษาต่อไปในระยะดาํเนินการโครงการ 
เป็นเวลา 5-10 ปี  ขึ�นอยูก่บัการประเมินผลกระทบสิ3งแวดลอ้ม 
 
3. คําจํากดัความ 

Accelerometer: มาตรความเร่ง  
เครื3องมือที3ใชว้ดัความเร่ง โดยเฉพาะหมายถึงเครื3องวดัความไหวสะเทือน (seismograph) ซึ3 งออกแบบ

สาํหรับใชว้ดัค่าความเร่งของอนุภาคพื�นดิน 
Earthquake: แผ่นดินไหว 
 การสั3นสะเทือนของแผน่ดินที3รู้สึกไดใ้นจุดใดจุดหนึ3งบนผวิโลก แผน่ดินไหวส่วนใหญ่เกิดจากการ
คลายตวัอยา่งรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกที3มีการก่อตวัของความเครียดอยา่งชา้ๆ อนัเป็นผลสืบ
เนื3องมาจากการเคลื3อนตวัของเปลือกโลกในรูปของการเลื3อนตวัของหินหรือการระเบิดของภูเขาไฟ แต่ใน
ปัจจุบนัการปะทุของระเบิดนิวเคลียร์ก็อาจทาํให้เกิดแผน่ดินไหวไดเ้หมือนกนั  
Epicenter: จุดเหนือศูนย์เกดิแผ่นดินไหว 
 ตาํแหน่งสมมุติที3กาํหนดดว้ยจุดตดัของเส้นดิ3งที3ลากจากศูนยเ์กิดแผน่ดินไหวตดักบัผวิโลก 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
กระบวนการ งานสิBงแวดล้อมธรณวีิทยาแผ่นดินไหว 
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Richter scale: มาตราริกเตอร์ 

 มาตราที3ใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัที3กาํหนดขนาดของแผน่ดินไหว นาย ซี. เอฟ. ริกเตอร์ นกัธรณีวทิยา
แผน่ดินไหวแห่งสถาบนัเทคโนโลยแีคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เป็นผูคิ้ดคน้และเผยแพร่ใน พ.ศ. 2478 โดยใช้
หลกัการจากผลบนัทึกของเครื3องวดัความไหวสะเทือนและมีการปรับแกเ้กี3ยวกบัระยะทางจากศูนยก์ลาง
แผน่ดินไหว 
Seismic focus: ศูนย์เกดิแผ่นดินไหว 
 จุดภายในเปลือกโลกซึ3งเป็นที3เกิดการไหวสะเทือนของแผน่ดิน จุดนี� จึงเรียกวา่ แหล่งเริ3มเกิด
แผน่ดินไหว 
Seismic wave: คลืBนไหวสะเทอืน 

 คลื3นยดืหยุน่ชนิดหนึ3งที3เกิดจากการส่งผา่นพลงังานจากตาํแหน่งหนึ3งไปยงัอีกตาํแหน่งหนึ3งโดย
อนุภาคของตวักลางไม่ไดเ้คลื3อนที3ตามไปดว้ย ซึ3 งเป็นผลใหค้วามยดืหยุน่ของตวักลางเกิดการรบกวนและ
เคลื3อนที3ออกไป 
Seismograph: เครืBองวดัความไหวสะเทอืน 

 เครื3องมือที3ใชก้าํหนดความไหวสะเทือนของวตัถุต่างๆ ของโลก วา่สูงตํ3ามากนอ้ยเท่าใด 
Seismology: วทิยาแผ่นดินไหว 

 วทิยาศาสตร์สาขาหนึ3งที3ศึกษาขอ้เทจ็จริงของโลกเกี3ยวกบัแผน่ดินไหว เช่น ขนาดความรุนแรงของ
แผน่ดินไหว การพยากรณ์ และใหค้าํเตือนล่วงหนา้เพื3อความปลอดภยัของมนุษย ์รวมตลอดถึงการกาํหนดจุด
ระเบิดและผลติดตามของระเบิดปรมาณูทุกแบบ ทั�งนี�  ดว้ยอาศยัการศึกษาจากขอ้มูลของเครื3องวดัความไหว
สะเทือนที3ประดิษฐขึ์�น เพื3อใชว้ดัความไหวสะเทือนในช่วงระยะเวลายาวหรือสั�น 
 

4. หน้าทีBความรับผดิชอบ 

ผูรั้บผดิชอบและเกี3ยวขอ้งกบักระบวนการ ธรณีวทิยาแผน่ดินไหว ดาํเนินการโดยส่วนวศิวกรรมธรณี 
สาํนกัสาํรวจดา้นวศิวกรรมและธรณีวทิยา มีดงันี�  

ผูรั้บผดิชอบ หนา้ที3ความรับผดิชอบ 
1. ผูอ้าํนวยการส่วนวศิวกรรมธรณี (ผวธ.) � มอบหมายใหน้กัธรณีวทิยาดาํเนินการ 

� ตรวจสอบผลการดาํเนินการศึกษา 
� ลงนามเห็นชอบรายงานการศึกษา 

2. กลุ่มงานวชิาการ � ตรวจสอบรายงานการศึกษาใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน และถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 

3. นกัธรณีวทิยา � ดาํเนินการศึกษา ปฏิบติังานในภาคสนาม 
รายงานผลการปฏิบติังาน 
� จดัทาํรายงานผลการศึกษา 
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5. Work Flow กระบวนการ  งานสิBงแวดล้อมธรณวีิทยาแผ่นดินไหว 

 

ระยะเวลา
(วนั)

1 1 ผวธ.มอบหมายให้ ผวธ.
นกัธรณีวิทยาดาํเนินการ

2 7 1. กาํหนดวตัถุประสงคข์อง นกัธรณีวิทยา

การศึกษา

2. รวบรวมขอ้มลูจากรายงาน

การศึกษาผลกระทบสิ3งแวด

ลอ้ม (EIA) และรายงานแผน

ปฏิบติัการป้องกนัแกไ้ขและ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ3งแวดลอ้ม (EIMP)

3. วางแผนการปฏิบติังาน

3 120 ปฏิบติังานภาคสนาม สาํรวจ นกัธรณีวิทยา

ศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มลู

ที3ไดจ้ากภาคสนาม/วิเคราะห์

และจดัทาํรายงานผลการ

สาํรวจ/ศึกษา

รายละเอียดงาน ผูรั้บผดิชอบลาํดบัที3 ผงักระบวนงาน

ส่วนวิศวกรรมธรณี

           ดาํเนินการศึกษา         

  งานสิ3งแวดลอ้มแผ่นดินไหว

เตรียมการและรวบรวมขอ้มูล

ที3เกี3ยวขอ้ง
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ระยะเวลา
(วนั)

4 7 ตรวจสอบรายงานตามเกณฑ์ กลุ่มงานวิชาการ

มาตรฐาน/เสนอ ผวธ.ลงนาม

5 1 ลงนามเห็นชอบ ผวธ.

6 2 จดัทาํรายงานเป็นรูปเล่ม นกัธรณีวิทยา,

สมบรูณ์ ส่งใหส่้วนวิศวกรรม ผวธ.

เพื3อส่งใหห้น่วยงานที3

เกี3ยวขอ้ง หรือร้องขอ

ลาํดบัที3 ผงักระบวนงาน รายละเอียดงาน ผูรั้บผดิชอบ

        ดาํเนินการศึกษา         

      งานสิ3งแวดลอ้ม            

        แผ่นดินไหว

ตรวจสอบรายงาน

ผวธ. ลงนาม

จดัทาํรายงานฉบบัสมบรูณ์    

        และส่งรายงาน

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5-4 



6. ขัCนตอนการปฏิบัติงาน 
เอกสารอา้งอิง

ที3เกี3ยวขอ้ง
1 ส่วนวิศวกรรมธรณี ผวธ.มอบหมายให้ ผวธ.

นกัธรณีวิทยาดาํเนินการ

2 เตรียมการและรวบรวมขอ้มลู 1. กาํหนดวตัถุประสงคข์อง นกัธรณีวิทยา 1. รายละเอียด

ที3เกี3ยวขอ้ง การศึกษา โครงการ

2. รวบรวมขอ้มลูจากรายงาน 2. แผนที3ต่างๆ

การศึกษาผลกระทบสิ3งแวด

ลอ้ม (EIA) และรายงานแผน

ปฏิบติัการป้องกนัแกไ้ขและ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ3งแวดลอ้ม (EIMP)

3.เตรียมแผนที3ต่างๆ และ

กาํหนดขอบเขตพื�นที3

4. วางแผนการปฏิบติังาน

3 ดาํเนินการศึกษา           ปฏิบติังานภาคสนาม สาํรวจ นกัธรณีวิทยา

งานสิ3งแวดลอ้มแผน่ดินไหว ศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มลู

ที3ไดจ้ากภาคสนาม/วิเคราะห์

และจดัทาํรายงานผลการ

สาํรวจ/ศึกษา

รายละเอียดงาน ผูรั้บผดิชอบขั�นตอนที3 ผงักระบวนงาน

 
 

5-5 



เอกสารอา้งอิง

ที3เกี3ยวขอ้ง

4 ตรวจสอบรายงาน ตรวจสอบรายงาน กลุ่มงานวิชาการ

เสนอ ผวธ.ลงนาม

5 ผวธ. ลงนาม ลงนามเห็นชอบ ผวธ.

6 จดัทาํรายงานฉบบัสมบรูณ์            และส่งรายงานจดัทาํรายงานเป็นรูปเล่ม นกัธรณีวิทยา,

สมบรูณ์ ส่งใหส่้วนวิศวกรรม ผวธ.

เพื3อส่งใหห้น่วยงานที3

เกี3ยวขอ้ง หรือร้องขอ

ขั�นตอนที3 ผงักระบวนงาน รายละเอียดงาน ผูรั้บผดิชอบ

 
 

7. มาตรฐานงาน 
จาํนวนเจา้หนา้ปฏิบติังาน   :  นกัธรณีวทิยา จาํนวน  2  คน 
เวลาที3ใชใ้นการปฏิบติังาน  : 137     วนัทาํการต่อโครงการ 
ผลงานต่อเดือน   : 1/4     ของโครงการ 
อุปกรณ์เครื3องมือที3ใชใ้นการปฏิบติังาน: 
  -  รายงานการศึกษาที3เกี3ยวขอ้ง 
  -  แผนที3ภูมิประเทศ  แผนที3ธรณีวทิยา บริเวณพื�นที3ศึกษา 
  -  ภาพถ่ายทางอากาศ  ภาพถ่ายดาวเทียม 

-  คอ้นธรณี เขม็ทิศ เทปวดัระยะ 
-  เครื3องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมที3เกี3ยวขอ้ง 
- เครื3องมือตรวจวดัแผน่ดินไหว 

 มาตรฐานความถูกตอ้งของงาน: 
ในการวิเคราะห์ธรณีสิ3 งแวดล้อมธรณีวิทยาแผ่นดินไหว จะตอ้งดาํเนินการตามหลกัวิชาการของ

การศึกษาด้านธรณีวิทยาและวิศวกรรมธรณีให้ถูกต้อง ครบถ้วน ซึ3 งผูบ้งัคับบญัชาและกลุ่มงานวิชาการ
วิศวกรรมธรณีจะต้องพิจารณาวิธีการและผลการศึกษาให้เป็นไปตามหลักวิชาการและกาํหนดแนวทาง
การศึกษาใหต้รงกบัวตัถุประสงคห์รือความตอ้งการของการนาํไปใชง้าน / ผูร้้องขอ โดยจะตอ้งมีการสอบถาม
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หรือรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงาน / ผูร้้องขอ / ผูน้าํไปใช้งานและมีระยะเวลาในการดาํเนินการติดตั�ง
เครื3องมือพร้อมตรวจวดั ประมาณ 360 วนั 

 
8. ระบบติดตามประเมินผล 

ผูบ้งัคบับญัชา (ผวธ.) จะติดตามการปฏิบติังาน ประเมินผล รวมทั�งเสนอแนะให้ขอ้คิดเห็นเพิ3มเติมเพื3อ
ปรับปรุงการทาํงาน / การศึกษา ให้ผลงานถูกตอ้งตามหลกัวิชาการและไดม้าตรฐานตามที3กาํหนด และการ
ตรวจการทาํงานของบริษทัวศิวกรที3ปรึกษา 

ตัวชีCวดัและการให้นํCาหนักตัวชีCวดั: 
ตวัชี�วดั-  สรธ-2.1 ร้อยละของโครงการสาํรวจขอ้มูลทางดา้นธรณีวทิยาและปฐพีกลศาสตร์ที3เป็นไปตาม
แผนงาน 
การใหน้ํ�าหนกัตวัชี�วดั – 6.12% 
ตวัชี�วดั-  สรธ-4.1 ร้อยละของความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 
การใหน้ํ�าหนกัตวัชี�วดั – 18.37% 
ตวัชี�วดั-  สรธ-5.1 จาํนวนโครงการศึกษา วจิยัและพฒันาที3แลว้เสร็จ 
การใหน้ํ�าหนกัตวัชี�วดั – 6.12% 
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1. วตัถุประสงค์ 

1.1 เพื3อให้ส่วนราชการมีการจดัคู่มือการปฏิบติังานที3ชัดเจน อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร ที3แสดงถึง
รายละเอียดขั�นตอนการปฏิบติังานของกิจกรรม/กระบวนการต่างๆของหน่วยงาน และสร้างมาตรฐานการ
ปฏิบติังานที3มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั3วทั�งองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที3ไดม้าตรฐานเป็นไปตาม
เป้าหมาย ไดผ้ลิตผลหรือการบริการที3มีคุณภาพ และบรรลุขอ้กาํหนดที3สาํคญัของกระบวนการ 

1.2 เพื3อเป็นหลกัฐานแสดงวิธีการทาํงานที3สามารถถ่ายทอดให้กบัผูเ้ขา้มาปฏิบติังานใหม่ พฒันาให้
การทาํงานเป็นมืออาชีพ และใชป้ระกอบการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร รวมทั�งแสดงหรือเผยแพร่
ใหก้บับุคคลภายนอก หรือผูใ้ชบ้ริการ ใหส้ามารถเขา้ใจและใชป้ระโยชน์จากกระบวนการที3มีอยูเ่พื3อขอการรับ
บริการที3ตรงกบัความตอ้งการ 

1.3 เพื3อกาํหนด วธีิการดาํเนินการ และแผนปฏิบติัการที3เหมาะสมในการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ3 งแวดล้อมด้านอุทกธรณีวิทยานํ� าใต้ดินและแหล่งแร่ ในโครงการที3จะมีการสร้างอ่างเก็บนํ� า  ตาม
พระราชบญัญติัสิ3งแวดลอ้มแห่งชาติ กาํหนดใหด้าํเนินการศึกษา เพื3อประเมินผลกระทบสิ3งแวดลอ้ม  
 
2. ขอบเขต 

งานสิ3 งแวดล้อมนํ� าใต้ดินและแหล่งแร่เป็นการดาํเนินงานตามมาตรการป้องกันแก้ไขและติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ3งแวดลอ้มดา้นอุทกธรณีวิทยานํ� าใตดิ้นและแหล่งแร่โดยเริ3มดาํเนินการศึกษาในระยะ
ก่อน มีการก่อสร้างโครงการ 2 ปี  ศึกษาอยา่งต่อเนื3องในระหวา่งก่อสร้าง และศึกษาต่อไปในระยะดาํเนินการ
โครงการ เป็นเวลา 5-10 ปี  ขึ�นอยูก่บัการประเมินผลกระทบสิ3งแวดลอ้ม 

 
3. คําจํากดัความ 

อุทกธรณวีทิยา หมายถึง วชิาการเกี3ยวกบันํ�าใตดิ้น เช่น การเกิด การกกัเก็บ ระบบ ทิศทางการไหล และ
คุณลกัษณะของนํ�าใตดิ้น 

นํCาใต้ดิน  หมายถึง นํ�าฝนที3ตกลงมาสู่พื�นดิน แลว้ไหลซึมไปรวมอยูใ่ตดิ้น  
แหล่งแร่ หมายถึง บริเวณที3แร่สะสมตวั 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
กระบวนการ งานสิBงแวดล้อมนํCาใต้ดินและแหล่งแร่ 
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4. หน้าทีBความรับผดิชอบ 

ผูรั้บผดิชอบและเกี3ยวขอ้งกบักระบวนการ สิ3งแวดลอ้มนํ�าใตดิ้นและแหล่งแร่ ดาํเนินการโดยส่วน
วศิวกรรมธรณี สาํนกัสาํรวจดา้นวศิวกรรมและธรณีวทิยา มีดงันี�  

 
ผูรั้บผดิชอบ หนา้ที3ความรับผดิชอบ 

1. ผูอ้าํนวยการส่วนวศิวกรรมธรณี (ผวธ.) � มอบหมายใหน้กัธรณีวทิยาดาํเนินการ 
� ตรวจสอบผลการดาํเนินการศึกษา 
� ลงนามเห็นชอบรายงานการศึกษา 

2. กลุ่มงานวชิาการ � ตรวจสอบรายงานการศึกษาใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน และถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 

3. นกัธรณีวทิยา � ดาํเนินการศึกษา ปฏิบติังานในภาคสนาม 
รายงานผลการปฏิบติังาน 
� จดัทาํรายงานผลการศึกษา 
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5.  Work flow  กระบวนการ งานสิBงแวดล้อมนํCาใต้ดินและแหล่งแร่ 

 

ระยะเวลา
(วนั)

1 1 ผวธ.มอบหมายให้ ผวธ.
นกัธรณีวิทยาดาํเนินการ

2 7 1. กาํหนดวตัถุประสงคข์อง นกัธรณีวิทยา

การศึกษา

2. รวบรวมขอ้มลูจากรายงาน

การศึกษาผลกระทบสิ3งแวด

ลอ้ม (EIA) และรายงานแผน

ปฏิบติัการป้องกนัแกไ้ขและ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ3งแวดลอ้ม (EIMP)

3. วางแผนการปฏิบติังาน

3 120 ปฏิบติังานภาคสนาม สาํรวจ นกัธรณีวิทยา

ศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มลู

ที3ไดจ้ากภาคสนาม/วิเคราะห์

และจดัทาํรายงานผลการ

สาํรวจ/ศึกษา

รายละเอียดงาน ผูรั้บผดิชอบลาํดบัที3 ผงักระบวนงาน

ส่วนวิศวกรรมธรณี

           ดาํเนินการศึกษา         

  งานสิ3งแวดลอ้มนํ�าใตดิ้น

และแหล่งแร่

เตรียมการและรวบรวมขอ้มูล

ที3เกี3ยวขอ้ง
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ระยะเวลา
(วนั)

4 7 ตรวจสอบรายงาน/ แผนที3/ กลุ่มงานวิชาการ

งานออกแบบ ตามเกณฑ์

มาตรฐาน/เสนอ ผวธ.ลงนาม

5 1 ลงนามเห็นชอบ ผวธ.

6 2 จดัทาํรายงานเป็นรูปเล่ม นกัธรณีวิทยา,

สมบรูณ์ ส่งใหส่้วนวิศวกรรม ผวธ.

เพื3อส่งใหห้น่วยงานที3

เกี3ยวขอ้ง หรือร้องขอ

ลาํดบัที3 ผงักระบวนงาน รายละเอียดงาน ผูรั้บผดิชอบ

        ดาํเนินการศึกษา        

 งานสิ3งแวดลอ้มนํ�าใตดิ้น   

        และแหล่งแร่

ตรวจสอบรายงาน/

แผนที3/งานออกแบบ

ผวธ. ลงนาม

จดัทาํรายงานฉบบัสมบรูณ์    

        และส่งรายงาน
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6. ขัCนตอนการปฏิบัติงาน 

 

เอกสารอา้งอิง

ที3เกี3ยวขอ้ง

1 ส่วนวิศวกรรมธรณี ผวธ.มอบหมายให้ ผวธ.
นกัธรณีวิทยาดาํเนินการ

2 เตรียมการและรวบรวมขอ้มลู 1. กาํหนดวตัถุประสงคข์อง นกัธรณีวิทยา 1. รายละเอียด

ที3เกี3ยวขอ้ง การศึกษา โครงการ

2. รวบรวมขอ้มลูจากรายงาน 2. แผนที3ต่างๆ

การศึกษาผลกระทบสิ3งแวด

ลอ้ม (EIA) และรายงานแผน

ปฏิบติัการป้องกนัแกไ้ขและ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ3งแวดลอ้ม (EIMP)

3.เตรียมแผนที3ต่างๆ และ

กาํหนดขอบเขตพื�นที3

4. วางแผนการปฏิบติังาน

3 ดาํเนินการศึกษา           ปฏิบติังานภาคสนาม สาํรวจ นกัธรณีวิทยา

งานสิ3งแวดลอ้มนํ� าใตดิ้น ศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มลู

และแหล่งแร่ ที3ไดจ้ากภาคสนาม/วิเคราะห์

และจดัทาํรายงานผลการ

สาํรวจ/ศึกษา

รายละเอียดงาน ผูรั้บผดิชอบขั�นตอนที3 ผงักระบวนงาน
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เอกสารอา้งอิง

ที3เกี3ยวขอ้ง

4 ตรวจสอบรายงาน/แผนที3 ตรวจสอบรายงาน/ แผนที3/ กลุ่มงานวิชาการ

งานออกแบบ ตามเกณฑ์

มาตรฐาน/เสนอ ผวธ.ลงนาม

5 ผวธ. ลงนาม ลงนามเห็นชอบ ผวธ.

           

6 จดัทาํรายงานฉบบัสมบรูณ์ จดัทาํรายงานฉบบัสมบรูณ์ นกัธรณีวิทยา,

 และส่งรายงาน ส่งใหส่้วนวิศวกรรม ผวธ.

เพื3อส่งใหห้น่วยงานที3

เกี3ยวขอ้ง หรือร้องขอ

ขั�นตอนที3 ผงักระบวนงาน รายละเอียดงาน ผูรั้บผดิชอบ

 
 
7. มาตรฐานงาน 

จาํนวนเจา้หนา้ปฏิบติังาน   :  นกัธรณีวทิยา จาํนวน  2  คน 
เวลาที3ใชใ้นการปฏิบติังาน  : 137     วนัทาํการต่อโครงการ 
ผลงานต่อเดือน   : 1/4     ของโครงการ 
อุปกรณ์เครื3องมือที3ใชใ้นการปฏิบติังาน: 
  -  รายงานการศึกษาที3เกี3ยวขอ้ง 
  -  แผนที3ภูมิประเทศ  แผนที3ธรณีวทิยา แผนที3อุทกธรณีวทิยาบริเวณพื�นที3ศึกษา 
  -  ภาพถ่ายทางอากาศ  ภาพถ่ายดาวเทียม 

-  เครื3องวดัระดบันํ�าใตดิ้น 
-  เครื3องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมที3เกี3ยวขอ้ง 

 มาตรฐานความถูกตอ้งของงาน: 
ในการวเิคราะห์สิ3งแวดลอ้มนํ�าใตดิ้นและแหล่งแร่ จะตอ้งดาํเนินการตามหลกัวิชาการของการศึกษาดา้น

ธรณีวทิยาและวศิวกรรมธรณีใหถู้กตอ้ง ครบถว้น ซึ3 งผูบ้งัคบับญัชาและกลุ่มงานวิชาการวิศวกรรมธรณีจะตอ้ง
พิจารณาวิธีการและผลการศึกษาให้เป็นไปตามหลักวิชาการและกําหนดแนวทางการศึกษาให้ตรงกับ
วตัถุประสงค์หรือความตอ้งการของการนาํไปใช้งาน / ผูร้้องขอ โดยจะตอ้งมีการสอบถาม หรือรับฟังความ
คิดเห็นจากหน่วยงาน / ผูร้้องขอ / ผูน้าํไปใชง้าน 
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8. ระบบติดตามประเมินผล 

 ผูบ้งัคบับญัชา (ผวธ.) มีการติดตามการปฏิบติังาน ประเมินผล ให้คาํแนะนาํและขอ้คิดเห็นเพื3อนาํไป
ปรับปรุงการทาํงานหรือการศึกษา เพื3อใหไ้ดผ้ลงานที3ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการและไดม้าตรฐานตามที3กาํหนด 

ตัวชีCวดัและการให้นํCาหนักตัวชีCวดั: 
ตวัชี�วดั-  สรธ-2.1 ร้อยละของโครงการสาํรวจขอ้มูลทางดา้นธรณีวทิยาและปฐพีกลศาสตร์ที3เป็นไปตาม
แผนงาน 
การใหน้ํ�าหนกัตวัชี�วดั – 6.12% 
ตวัชี�วดั-  สรธ-4.1 ร้อยละของความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 
การใหน้ํ�าหนกัตวัชี�วดั – 18.37% 
ตวัชี�วดั-  สรธ-5.1 จาํนวนโครงการศึกษา วจิยัและพฒันาที3แลว้เสร็จ 
การใหน้ํ�าหนกัตวัชี�วดั – 6.12% 
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