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คํานํา
คู่ มื อการปฏิ บัติงานด้านก่อสร้าง การส่งมอบ-รั บมอบโครงการก่ อสร้ างขนาดกลางเล่ ม นี้ อยู่ใ น
แผนปฏิ บั ติ ก ารจั ด การความรู้ ก รมชลประทาน ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 โดยแต่ ล ะสํ า นั ก /กอง
ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดการความรู้สํานัก/กอง และวิเคราะห์กระบวนงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
ระดับฝ่าย เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทําแผนการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ให้ครบทุก
กระบวนงานภายใน 3 ปี
ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานการจัดการความรู้ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ของกอง
พัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ คณะทํางานจึง
ได้นําคู่มือการปฏิบัติงานก่อสร้าง การส่งมอบ–รับมอบโครงการก่อสร้างของสํานักโครงการขนาดใหญ่มาปรับปรุง
เพื่อให้สอดคล้องกับ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ใหม่
สํ า หรั บ คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านด้ า นก่ อ สร้ า ง การส่ ง มอบ–รั บ มอบโครงการก่ อ สร้ า งขนาดกลาง
ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป ขั้นตอนการปฏิบัติงานการส่งมอบ–รับมอบโครงการก่อสร้างขนาดกลาง มาตรฐานงาน
การส่ งมอบ–รั บมอบ แนวทางไปสู่ค วามสําเร็จ โดยคณะทํางานได้รวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ และมติ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้งเอกสารอ้างอิง มาตรฐานงานด้านต่าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับกรมชลประทานและหน่วยงาน
อื่น โดยได้มีการจัดประชุมระดมความคิดเห็น ปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ทั้งนี้มีเจตนารมณ์ที่จะให้
คู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ถูกต้อง สมบูรณ์และทันสมัย สําหรับใช้ประกอบการปฏิบัติงานของข้าราชการกรม
ชลประทานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
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และโครงการพิเศษให้โครงการชลประทาน พ.ศ. 2557
2) ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยหลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าของเกษตรกร
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ในเขตโครงการประเภทสูบน้ําด้วยไฟฟ้าของกรมชลประทาน พ.ศ. 2556
3) ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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พ.ศ. 2553
4) คําสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 407/2559เรือ่ ง มอบหมายอํานาจหน้าที่

ภาคผนวก ง

ในการสั่งการและการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน
5) คําสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 535/2560เรือ่ ง แก้ไขคําสั่งมอบหมายอํานาจหน้าที่
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ในการสั่งการการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน
6) คําสั่งกรมชลประทาน ที่ 32/2560 เรื่อง การแบ่งงานและหน้าที่ความผิดชอบ

ภาคผนวก ฉ

ของฝ่ายก่อสร้างสํานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1-16
กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง
7) คําสั่งกองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง ที่ 3/2560เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานจัดทํา

ภาคผนวก ช

และดําเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ของกองพัฒนาแหล่งน้ํากลาง
8) แผนการส่งมอบ–รับมอบ

ภาคผนวก ฌ

9) ตัวอย่างการส่งมอบ-รับมอบ(.PDF)

ภาคผนวก ญ

คู่มือการจัดทําเอกสารการส่งมอบโครงการก่อสร้าง
ให้โครงการชลประทาน
บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 วัตถุประสงค์
1.1.1 เพื่อให้กรมชลประทานมีคู่มือการจัดทําเอกสารการส่งมอบโครงการก่อสร้างให้โครงการ
ชลประทานที่ชัดเจนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึงรายละเอี ยดขั้ นตอนการปฏิบัติงานของกิ จกรรม/
กระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงาน และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ และ
บรรลุข้อกําหนด ที่สําคัญของกระบวนการ
1.1.2 เพื่อเป็นหลักฐานแสดงวิธีการทํางานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้ปฏิบัติงาน พัฒนาให้การทํางาน
เป็ นมื ออาชี พ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรื อเผยแพร่ให้กับ
บุคคลภายนอก หรือผู้ใช้บริการให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่เพื่อขอการรับบริการที่
ตรงกับความต้องการ
1.1.3 เพื่อการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ และเผยแพร่กระบวนการการส่งมอบ-รับมอบโครงการก่อสร้าง
ภายใต้กรอบกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเพื่อนําไปสู่การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในรูปแบบการฝึกอบรม
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เกร็ดความรู้ต่าง ๆ ให้เกิดการยอมรับและถือปฏิบัติ
ของทุกหน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน ส่วนราชการอื่น รวมทั้งประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.1.4 เพื่อกําหนดเป็นหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานงานของคู่มือการปฏิบัติงานการส่งมอบ-รับมอบ
โครงการก่อสร้าง รวมถึงเป็นการพัฒนาในวิชาชีพวิศวกรรมอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานงานของกรมชลประทาน
ต่อไป

1.2ขอบเขต
คู่มื อการจั ดทํ าเอกสารการส่ งมอบโครงการก่อสร้างให้โครงการชลประทาน ฉบั บนี้ ครอบคลุม
กระบวนการดํ า เนิ น การตั ้ง แต่ก ารเตรีย มความพร้อ มในการส่ง มอบโครงการก่อ สร้า ง โดยถือ ปฏิบัต ิต าม
ระเบีย บกรมชลประทานว่า ด้ว ยการโอนโครงการก่อ สร้า งขนาดกลางและโครงการพิเ ศษให้โ ครงการ
ชลประทาน พ.ศ.2557 ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2557 หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้างร่วมกับสํานัก
ชลประทานในท้องที่จะประสานงาน ศึกษาข้อมูลด้านต่าง ๆ ประกอบการส่งมอบ-รับมอบ รวมทั้งอาจจะมอบหมาย
หน้าที่คณะหรือบุคคลเพื่อทําหน้าที่เป็นคณะทํางานภายใต้คณะกรรมการส่งมอบ-รับมอบจนถึงขั้นตอนสุดท้าย
กล่าวคือ การจัดทําเอกสารรายงานการส่ง มอบ-รับมอบเสนออธิบดีก รมชลประทานเพื่อ รับ ทราบหรืออนุมัติ
ต่อไป โดยสามารถสรุปออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ
1.2.1 ขั้นเตรียมความพร้อมการส่งมอบ ได้แก่ การรวบรวมเอกสารข้อมูล ประวัติความเป็นมา
การศึกษาด้านต่าง ๆ การสํารวจ-ออกแบบรายละเอียด การมีส่วนร่วมของประชาชน การอนุมัติเปิดโครงการ
เอกสารหลักฐานการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อการชลประทานทั้งที่ดําเนินการเสร็จแล้ว และอยู่ระหว่างดําเนินการ
รวมทั้งรายงานสรุปแบบงาน-ผลงาน งบประมาณ ระหว่างก่อสร้างตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันด้วย

๓

1.2.2 ขั้นการก่อสร้างโครงการ ได้แก่ การก่อสร้างโครงการบันทึกรายงานการก่อสร้างรวมทั้งการแก้ไข
ปัญหาอุปสรรค ระหว่างการก่อสร้าง ภาพถ่ายประกอบการก่อสร้าง เป็นต้น จัดเตรียมแบบรายการรายละเอียด
และขอบเขตงานก่อสร้างที่จะส่งมอบ รวมทั้งเสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบ-รับมอบ
1.2.3 ขั้นการส่งมอบ–รับมอบโครงการก่อสร้าง ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของโครงการก่อสร้าง และ
เป็นขั้นตอนสําคัญเพื่อให้ผู้รับมอบได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดและข้อเสนอแนะต่าง ๆ รวมทั้งเป็นเอกสาร
หลัก ฐานอ้า งอิง ในการพิจ ารณาวางแผน ตรวจสอบ ปรับ ปรุง และดูแ ลบํา รุง รัก ษา เพื่อ ให้ก ารดํา เนิน งาน
โครงการชลประทานมี ประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเสริม สร้างคุณภาพชี วิตของประชาชน ชุ ม ชน สังคมและ
เศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมต่อไป

1.3คําจํากัดความ
โครงการขนาดใหญ่ หมายถึง โครงการประเภทเขื่อนเก็บกักน้ําหรืออ่างเก็บน้ําที่มีขนาดปริมาตรเก็บกัก
น้ําตั้งแต่ 100 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ มีพื้นที่เก็บกักน้ําตั้งแต่ 15 ตารางกิโลเมตร ขึ้นไป หรือ การชลประทานที่
มีพื้นที่ชลประทานตั้งแต่ 80,000 ไร่ ขึ้นไป หมายรวมถึงโครงการที่มีวงเงินค่าก่อสร้างโครงการตั้งแต่ 1,000 ล้าน
บาทขึ้นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด อาทิเช่น เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาทเขื่อนนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรีและสระบุรี เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก เขื่อนแควน้อยบํารุง
แดน จังหวัดพิษณุโลก เป็นต้น
โครงการขนาดกลาง หมายถึง โครงการชลประทานที่มีขนาดเล็กกว่าโครงการชลประทานขนาดใหญ่
โดยมีปริม าตรเก็บกักน้ําน้อยกว่า 100 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่เก็บกักน้ําน้อยกว่า 15 ตารางกิโลเมตร
หรือ การชลประทานที่มีพื้นที่ชลประทานน้อยกว่า 80,000 ไร่ ซึ่งจะเป็นงานก่อสร้างอาคารชลประทาน
ประเภทต่าง ๆ อาทิ เขื่อนเก็บกักน้ํา เขื่อนทดน้ํา ฝายทดน้ํา โครงการสูบน้ํา ระบบส่งน้ํา และระบบระบายน้ํา
รวมทั้งงานก่อสร้างทางลําเลียงผลผลิตและงานแปรสภาพลําน้ํา
โครงการพิเศษหมายถึง โครงการชลประทานที่นอกเหนือจากโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่หรือโครงการ
ก่อสร้างขนาดกลางจัดทําหรือก่อสร้างขึ้นเพื่อยกระดับระบบชลประทานและแก้ไขปัญหาในด้านชลประทาน เช่น
สถานีสูบน้ํา ระบบท่อส่งน้ํา เป็นต้น
โครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนหมายถึง โครงการที่ผสมผสานระหว่าง แผนด้านความมั่นคง
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยการก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ําขนาดเล็กประเภทต่าง ๆ เช่น อ่างเก็บ
น้ํา ฝายทดน้ําพร้อมระบบส่งน้ํา เพื่อเก็บกักน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตร การประมง และ การปศุสัตว์
เป็นต้น ให้กับหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน
โครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หมายถึงโครงการชลประทานที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดําริ รวมทั้งเป็นโครงการที่ราษฎรถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือและ พระราช
วินิจฉัยรับเป็นโครงการพระราชดําริ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหรือบรรเทาความเดือดร้อนเกี่ยวกับน้ําจน
สามารถสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของราษฎรได้เป็นหลัก ซึ่งกรมชลประทานก่อสร้างโครงการชลประทาน
ขนาดต่าง ๆ โดยใช้งบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) ในปีแรก และปีต่อไปใช้งบประมาณปกติ
โครงการสู บ น้ํ า ด้ วยไฟฟ้ า หมายถึ ง โครงการที่ ใ ช้ พลั งงานไฟฟ้ าสู บน้ํ า เพื่ อ ใช้ ประโยชน์ ใ นด้ า น
เกษตรกรรม เป็นการเร่งรัดขจัดปัญหาความแห้งแล้งในพื้นที่นอกเขตชลประทาน โดยการจัดตั้งสถานีสูบน้ําด้วย
ไฟฟ้าขึ้นที่บริเวณริมฝั่งของแหล่งน้ํา ที่มีน้ําบริบูรณ์ตลอดทั้งปี
๔

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาหมายถึง โครงการขนาดใหญ่ที่ดําเนินการก่อสร้างโดยกรมชลประทาน
โดยมีขนาดพื้นที่ชลประทานมากกว่า 80,000 ไร่
โครงการชลประทานหมายถึ ง โครงการขนาดกลางและโครงการพิ เ ศษที่ ก รมชลประทาน
ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยที่มีพื้นที่ชลประทานน้อยกว่า 80,000 ไร่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง องค์กรบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลองค์กรบริหารส่วนตําบล
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
ตามระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการโอนโครงการก่อสร้างขนาดกลางและโครงการพิเศษให้
โครงการชลประทาน พ.ศ.2557 ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2557 นิยามคําจํากัดความในส่วนที่
เกี่ยวข้องดังนี้
โครงการก่อสร้างหมายถึง โครงการก่อสร้างขนาดกลาง และโครงการพิเศษ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ
ของสํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง หรือ สํานักชลประทาน หรือ สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ได้รับมอบหมาย
โครงการชลประทาน หมายถึง โครงการชลประทานในระดับจังหวัด (โครงการชลประทานหรือ
โครงการระบบส่งน้ําและบํารุงรักษา) ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสํานักชลประทาน
ระยะของโครงการ หมายถึง ระยะเวลาในการส่งมอบ–รับมอบ แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ
- ระยะที่ 1 ระยะทําการก่อสร้าง
- ระยะที่ 2 ระยะของการส่งน้ําและบํารุงรักษา
คณะกรรมการส่งมอบหมายถึง
- สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง ประกอบด้วย ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้าง หัวหน้ากลุ่ม
งานวิศวกรรม และหัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง
- สํานักชลประทาน ประกอบด้วย ผู้อํานวยการโครงการก่อสร้าง หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม
บริหาร และหัวหน้าโครงการก่อสร้าง
- สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ ประกอบด้วย ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้าง ผู้อํานวยการ
กลุ่มงานวิศวกรรม และผู้อํานวยการกลุ่มงานก่อสร้าง
ผู้ส่งมอบ หมายถึง
- สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง และสํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ คือ ผู้อํานวยการ
โครงการก่อสร้าง
- สํานักชลประทาน คือ หัวหน้าโครงการก่อสร้าง
คณะกรรมการรับมอบ ประกอบด้วย ผู้อํานวยการโครงการชลประทาน หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และ
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ําและปรับปรุงระบบชลประทาน
ผู้รับมอบ หมายถึง ผู้อํานวยการโครงการชลประทาน
ตามระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2553
ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2553 นิยามคําจํากัดความในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องดังนี้
ภารกิจ หมายถึง งานกรมชลประทานที่ต้องถ่ายโอนตามกฎหมายว่าด้วยการกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทรัพย์สิน หมายถึง สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ของโครงการตามภารกิจและหมายความรวมถึงสิทธิตาม
สัญญาหรือทรัพย์สินอันเกี่ยวกับที่ดินประเภทสิทธิเหนือพื้นดิน
หน่วยงานเจ้าของภารกิจ หมายถึง หน่วยงานก่อสร้างหรือหน่วยงานที่ครอบครองภารกิจ
โครงการชลประทาน หมายถึ ง โครงการชลประทาน (จั งหวัด) โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา
โครงการก่อสร้างและโครงการปฏิบัติการคันคูน้ํา
๕

การถ่ายโอนภารกิจให้กระทําได้ในขอบเขต ดังนี้
(ก) การดูแลบํารุงรักษาปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดเล็ก รวมถึงโครงการจัดทําหรือจัดให้มี
แหล่งน้ําที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันที่มีลักษณะและขั้นตอนการดําเนินการเช่นเดียวกันกับโครงการชลประทาน
ขนาดเล็ก ให้ถ่ายโอนทั้งทรัพย์สินและอํานาจการบริหารจัดการทั้งหมด ยกเว้นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
และโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการดูแลบํารุงรักษาปรับปรุงให้
เสนอกรมชลประทานพิจารณา
(ข) การดูแลรักษาทางน้ําชลประทานประเภท 2 ยกเว้นอาคารชลประทาน
(ค) การดูแลรักษาปรับปรุงโครงการชลประทานระบบท่อ ถ่ายโอนทั้งทรัพย์สินและอํานาจการบริหาร
(ง) การบํารุงรักษาทางชลประทาน ถ่ายโอนเฉพาะผิวทางจราจรประเภท F6 และหรือผิวทางจราจร
ประเภทอื่น ๆ ตามความเหมาะสมในดุลพินิจของกรมชลประทาน
(จ) โครงการขุดลอกหนองน้ําและคลองธรรมชาติ ที่ไม่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงเส้นทางน้ํา
และการใช้ประโยชน์สัญจรทางน้ํา ถ่ายโอนการจัดทําแผนงาน สํารวจออกแบบ ประมาณราคาจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาดําเนินการ และดูแลบํารุงรักษา
(ฉ) งานจัดสรรน้ําในระดับแปลงนาและหรือคันคูน้ํา ถ่ายโอนงานและสิ่งก่อสร้างเฉพาะระบบกระจายน้ํา
เข้าแปลงเกษตรกรรม ยกเว้นอาคารบังคับปากคูส่งน้ําที่รับน้ําโดยตรงจากคลองส่งน้ําชลประทาน
(ช) การสูบน้ํานอกเขตชลประทาน ถ่ายโอนงานเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน
(ซ) โครงการถ่ายโอนการสูบน้ําด้วยไฟฟ้า ถ่ายโอนทรัพย์สินและอํานาจการบริหารจัดการ งาน
บํารุงรักษาคลองส่งน้ําดาดคอนกรีตทั้งสายหลักและสายซอย งานเก็บเงินค่ากระแสไฟฟ้า และงานประสานจัดตั้ง
สหกรณ์ผู้ใช้น้ํา
(ฌ) การก่อสร้างและบํารุงรักษาแหล่งน้ําที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ถ่ายโอนการก่อสร้างแหล่ง
น้ําที่มีปริมาตรเก็บกักน้ําน้อยกว่า 2.00 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยกําหนดประเภท ลักษณะ ขนาด และรูปแบบของ
การก่อสร้าง ดังนี้ ประเภทอ่างเก็บน้ํา เขื่อน และทํานบ, ประเภทฝายน้ําล้น, และประเภทระบบส่งน้ํา
(ญ) การดูแลการชลประทานขนาดเล็ก ถ่ายโอนการดูแลแหล่งน้ําในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ที่
ประชาชนใช้ร่วมประโยชน์กัน ได้แก่ อ่างเก็บน้ํา เขื่อนดิน หรือทํานบดิน ที่มีขนาดปริมาตรเก็บกักน้ําน้อยกว่า
2.00 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีความสูงน้อยกว่า 15.00 เมตร หรือฝายน้ําล้นที่มีความสูงไม่เกิน 2.50 เมตร หรือ
คลองส่งน้ํา คันคูน้ํา ระบบส่งน้ําในแปลงนา และโครงการสูบน้ําด้วยไฟฟ้าที่มีพื้นที่รับน้ําไม่เกิน 2,000 ไร่
โดยการถ่ายโอนทั้งทรัพย์สินและอํานาจการบริหารจัดการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการเอง กรณีการ
ก่อสร้างมีลักษณะ ขนาดขอบเขต และรูปแบบนอกเหนือจากนี้ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการดูแลให้เสนอ
กรมชลประทานพิจารณาตามความเหมาะสม
คณะกรรมการส่งมอบภารกิจ มีจํานวนอย่างน้อย 4 คน ซึ่งประกอบด้วย
- ผู้อํานวยการสํานักชลประทาน หรือผู้แทน
- ผูอ้ ํานวยการโครงการชลประทาน (จังหวัด) หรือผูแ้ ทน
- บุคคลที่ผู้อํานวยการสํานักชลประทานพิจารณาตามความเหมาะสม

- หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของภารกิจ

๖

เป็นประธาน
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นเลขานุการ

1.4 หน้าที่ความรับผิดชอบ
ตามคู่มือการจัดทําเอกสารการส่งมอบโครงการก่อสร้างให้โครงการชลประทาน มีหน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบต่าง ๆที่เกี่ยวข้องโดยสรุปดังนี้
1.4.1 บุคคล
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 12 ประกอบกับกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรม
ชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2545) และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 สามารถแสดงสายงาน
การบังคับบัญชาของกรมชลประทาน เฉพาะเรื่องการส่งมอบ–รับมอบโครงการก่อสร้าง ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

ตําแหน่งย่อ

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ

1. อธิบดีกรมชลประทาน

อธช.

เป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม โดยมีอํานาจหน้าที่ดังนี้
- ออกระเบียบกรมฯ ว่าด้วยการส่งมอบ–รับมอบ
- เป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบ–รับมอบ
- รับทราบและ/หรืออนุมัติรายงานการส่งมอบ-รับมอบ

2. รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง

รธส.

เป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาข้ า ราชการรองจากอธิ บ ดี แ ละช่ ว ยอธิ บ ดี ป ฏิ บั ติ
ราชการ โดยมีอํานาจหน้าที่เป็นผู้รับมอบอํานาจตามคําสั่งกรมฯ ที่ ข
407/2552 ลงวันที่ 25มีนาคม 2559ในการแต่งตั้งคณะกรรมการส่ง
มอบ–รับมอบเกี่ยวกับราชการของสํา นัก โครงการขนาดใหญ่ สํา นัก
ชลประทานเฉพาะงานของส่ ว นปฏิ บั ติ ก ารและโครงการก่ อ สร้ า ง
รวมทั้ง รับทราบและ/หรืออนุมัติรายงานการส่ง มอบ–รับ มอบแทน
กรมฯ

3. รองอธิบดีฝ่ายบํารุงรักษา

รธบ.

เป็น ผู้บัง คับ บัญ ชาข้า ราชการรองจากอธิบ ดีแ ละช่วยอธิบดีปฏิบัติ
ราชการ โดยมีอํานาจหน้าที่เป็นผู้รับมอบอํานาจตามคําสั่งกรมฯ ที่ ข
407/2552 ลงวั น ที่ 25มี น าคม 255 9เกี ่ย วกับ ราชการของ
สํา นัก งานชลประทานที่ 1-17 ยกเว้น งานของส่วนปฏิบัติการและ
โครงการก่อสร้าง

ผส.ชป.1-17

เป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับสํานักมีอํานาจหน้าที่ดังนี้
กรณีการรับโอนโครงการขนาดใหญ่
1. เป็นผู้แต่งตั้งผู้แทนสํานักชลประทานและผู้อํานวยการโครงการส่งน้ํา
และบํารุงรักษา ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการรับมอบ
2. เป็นผู้พิจารณากรอบอัตรากําลังโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา
ร่วมกับสํานักโครงการขนาดใหญ่ รวมทั้งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ส่งน้ําเข้าไปประสานงานและศึกษางานของโครงการก่อสร้างเพื่อช่วย
ในการวางแผนการส่งน้ําและบํารุงรักษาในระหว่างก่อสร้าง
3. เป็น ผู้เ ก็บ รัก ษาต้น ฉบับ เอกสารรายงานการส่ง มอบ-รับ มอบที่
กรมฯ อนุมัติแล้ว

4. ผู้อํานวยการสํานักงาน
ชลประทานที่ 1 - 17

กรณีการโอนโครงการขนาดกลางและโครงการพิเศษ
1. เป็น ผู ้ม ีอํ า นาจตามระเบีย บกรมฯ ในการอนุม ัต ิแ ต่ง ตั ้ง
คณะกรรมการส่ งมอบ–รั บ มอบแทนกรมฯ
2. เป็น ผู้มีอาํ นาจตามระเบียบกรมฯ ในการพิจ ารณาอนุมัติการ
๗

หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

ตําแหน่งย่อ

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ส่งมอบงานตามที่ให้คณะกรรมการจัดทํารายงานสรุปการส่งมอบ
พร้อมทั้ง ข้อคิดเห็ น และข้อเสนอแนะ ตลอดจนรายงานการปิด
งาน (Completion Report) แล้วเสนอกรมฯ เพื่อทราบ
3. เป็นผู้เก็บรักษาต้นฉบับเอกสารรายงานการส่งมอบ-รับมอบ ที่
ผู้อํานวยการสํานักชลประทานอนุมัติแ ล้ว
กรณีการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. เป็น ผู ้ม ีอํ า นาจตามระเบีย บกรมฯ ในการอนุม ัต ิแ ต่ง ตั ้ง
คณะกรรมการส่ ง มอบแทนกรมฯ
2. รับ ทราบเอกสารการถ่า ยโอนภารกิจ ตามที่หน่ว ยงานเจ้าของ
ภารกิจ เสนอ
3. เป็นผู้เก็บรักษาสําเนาเอกสารรายงานการส่งมอบ-รับมอบ
4. ภายหลัง การถ่า ยโอนภารกิจ ให้สํา นัก ชลประทานช่วยเหลือ
สนับสนุน ให้คําแนะนํา และคําปรึกษาทางเทคนิควิชาการแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่ได้รับการร้องขอหรือตามความเหมาะสม
5. เป็นผู้พิจารณาเสนอกรมชลประทานในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบั ติ
ตามระเบียบนี้ไ ด้

5. ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้าง

ชลประทานขนาดกลางที่ 1-16
กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง

ผสก.1-16

ปฏิบัติง านอื่ น ๆ เกี่ ยวกับ การส่ ง มอบ–รับ มอบตามที่ผู้ อํา นวยการ
กองพัฒนาแหล่ ง น้ํา ขนาดกลางหรื อตามที่ไ ด้ รับ มอบหมาย
กรณีโครงการขนาดกลางและโครงการพิเศษ
1. เป็นผู้เสนอขออนุมัติแ ต่ง ตั้ง คณะกรรมการส่ง มอบ-รับ มอบต่อ
ผู้อํา นวยการสํา นัก ชลประทาน
2. ทํา หน้า ที่ค ณะกรรมการส่ง มอบและผู้ส่ง มอบตามระเบีย บ
กรมฯ
3. ทํา หน้า ที่ค ณะกรรมการในการส่งมอบงานและจัดทํารายงาน
สรุ ป การส่ ง มอบพร้ อมทั้ ง ข้ อคิ ดเห็ น และข้ อเสนอแนะ ตลอดจน
รายงานการปิดงาน (Completion Report) เสนอผู้อํานวยการสํานัก
ชลประทานเพื่อพิจารณาอนุมัติ แล้วเสนอกรมฯ เพื่อทราบ
กรณีการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ทําหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการส่งมอบตามระเบียบกรมฯ
2. ทําหน้าที่หน่วยงานเจ้าของภารกิจจัดทําและส่งเอกสาร
การถ่ายโอนภารกิจเสนอกรมชลประทานผ่านผู้อํานวยการโครงการ
ชลประทาน (จั ง หวั ด ) และผู้ อํา นวยการสํา นั ก ชลประทานทราบ
พร้อ มทั ้ง รายงานผู ้ว ่า ราชการจัง หวัด ทราบด้ว ย เมื ่อ กรม
ชลประทานทราบแล้วให้ส่งต้นฉบับเก็บที่กองแผนงาน สําเนาเก็บที่
สํ า นั ก อุ ท กวิ ย าและบริ ห ารน้ํ า สํ า นั ก ชลประทาน และโครงการ
ชลประทาน (จังหวัด)
3. ภายหลังการถ่ายโอนภารกิจเฉพาะการดูแลรักษาปรับปรุงโครงการ
ชลประทานระบบท่อ ให้ห น่ ว ยงานเจ้า ของภารกิ จ ร่ ว มกั บ องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการเปลี่ยนแปลงคู่สัญญาตามหนังสือ
สัญญาให้ความยินยอมเข้าใช้ที่ดิน และหรือเอกสารการเปลี่ยนแปลงผู้
ทรงสิทธิตามหนังสือสัญญาก่อตั้งสิทธิเหนือพื้นดินในที่ดินโดยการจด
๘

หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

ตําแหน่งย่อ

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ทะเบียนโอนสิทธิกับเจ้าพนักงานที่ดิน
4. กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ ให้หน่วยงานเจ้าของ
ภ า ร กิ จ เ ส น อ ก ร ม ช ล ป ร ะ ท า น ผ่ า น ผู้ อํ า น ว ย ก า ร
สํานักชลประทานเพื่อพิจารณา

6. หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
1-4/1-16

กส.1-4/1-16 ปฏิ บั ติ ง านอื่ น ๆ เกี่ ย วกั บ การส่ ง มอบ–รั บ มอบตามที่ ผู้ อํ า นวยการ
สํานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.4.2 คณะกรรมการ
1) กรณีโครงการขนาดกลางและโครงการพิเศษ
ก. คณะกรรมการส่งมอบ-รับมอบ แต่งตั้งโดยอาศัยระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการโอนโครงการ
ก่อสร้างขนาดกลางและโครงการพิเศษให้โครงการชลประทาน พ.ศ.2557 ตามข้อ 6 ความว่า “การขออนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการส่งมอบ-รับมอบ ให้ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้าง หรือผู้อํานวยการโครงการก่อสร้าง เสนอขอ
อนุมัติต่อผู้อํานวยการสํานักชลประทาน ก่อนก่อสร้างแล้วเสร็จ”
ข. การส่งมอบ ดําเนินการตามระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการโอนโครงการก่อสร้างขนาดกลาง
และโครงการพิ เ ศษให้ โ ครงการชลประทาน พ.ศ.2557 ตามข้ อ 7 ความว่ า “ ในการส่ ง มอบงานให้
คณะกรรมการจัดทํารายงานสรุปการส่งมอบพร้อมทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ตลอดจนรายงานปิดงาน
(Completion Report) เสนอผู้อํานวยการสํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง หรือ ผู้อํานวยการสํานักพัฒนา
แหล่งน้ําขนาดใหญ่แล้วแต่กรณี”
สําหรับระยะเวลาในการส่งมอบ–รับมอบโครงการขนาดกลางและโครงการพิเศษ แบ่งออกเป็น 2
ระยะ คือ
- ระยะที่ 1 ระยะทําการก่อสร้าง
- ระยะที่ 2 ระยะของการส่งน้ําและบํารุงรักษา

2) กรณีการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ก. คณะกรรมการส่งมอบ แต่งตั้งตามระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 ตามข้อที่ 8 ความว่า “ให้ผู้อํานวยการสํานักชลประทานมีอํานาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการส่งมอบ ภารกิจจํานวนไม่น้อยกว่า 4 คน ”ซึ่งประกอบด้วย
(1) ผู้อํานวยการสํานักชลประทาน หรือผู้แทน เป็นประธาน
(2) ผู้อํานวยการโครงการชลประทาน (จังหวัด) หรือผู้แทน เป็นกรรมการ
(3) บุคคลที่ผู้อํานวยการสํานักชลประทานพิจารณาตามความเหมาะสม เป็นกรรมการ
(4) หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของภารกิจ เป็นเลขานุการ
ข. การส่งมอบภารกิจ ให้คณะกรรมการส่งมอบดําเนินการส่งมอบภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพร้อมพยานรับมอบไม่น้อยกว่า 2 คน ภายใน 60 วัน หลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จ

๙

1.4.3 หน่วยงานสังกัดกรมชลประทานทีเ่ กี่ยวข้อง
หน่วยงาน
1. กองแผนงาน

ตําแหน่งย่อ
กผง.

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. โครงการขนาดใหญ่ โครงการขนาดกลางและโครงการพิเศษ ให้

ดําเนินการในเรื่องการตั้งงบประมาณ ครุภัณฑ์และค่าใช้จ่าย
ประจําปีสําหรับงานส่งน้ําและบํารุงรักษา และเสนอกรมอนุมัติ
2. การถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ ให้กองแผนงานสรุปผลการถ่ายโอนภารกิจเสนอกรม
ชลประทานเพื่อรายงานให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทราบต่อไป
3. เอกสารการถ่ายโอนภารกิจ เมื่อกรมชลประทานทราบแล้วให้ส่ง
ต้นฉบับเก็บที่กองแผนงาน
2. กองพัสดุ

กพด.

1. โครงการขนาดใหญ่ โครงการขนาดกลางและโครงการพิเศษให้

ดําเนินการเรื่องครุภัณฑ์ที่จะขอโอนจากงานก่อสร้างมาใช้งานส่ง
น้ําและบํารุงรักษาของโครงการ และเสนอกรมฯ อนุมัติ
2. การถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้หน่วยงาน
เจ้าของภารกิจส่งสําเนาบันทึกการส่งมอบภารกิจและบัญชี
รายการทรัพย์สินให้ กองพัสดุ และกองการเงินและบัญชี
ภายใน 15 วันทําการ หลังจากวันรับมอบเพื่อดําเนินการตัดโอน
บัญชีทรัพย์สินต่อไป
3. กองการเงินและบัญชี

กงบ.

การถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้หน่วยงาน
เจ้าของภารกิจส่งสําเนาบันทึกการส่งมอบภารกิจและบัญชีรายการ
ทรัพย์สินให้กองพัสดุ และกองการเงินและบัญชี ภายใน 15 วันทํา
การ หลังจากวันรับมอบงานเพื่อดําเนินการตัดโอนบัญชีทรัพย์สิน
ต่อไป

1.4.4 ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง
1) ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีอํานาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง คือ รับทราบสรุปผลการถ่ายโอนภารกิจเมื่อ
สิ้นปีงบประมาณทุก ๆ ปี ตามที่กรมชลประทานเสนอ
2) กระทรวงมหาดไทย (โดยผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอําเภอในท้องที่) มีอํานาจหน้าที่ในส่วนที่
เกี่ยวข้อง โดยให้การสนับสนุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องที่ เมื่อมีการส่งมอบ–รับมอบโครงการ
ก่อสร้าง
3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอํานาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง คือ เป็นผู้รับการถ่ายโอนภารกิจจาก
หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของภารกิจ สังกัดกรมชลประทาน รวมทั้งให้การสนับสนุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในท้องที่ เมื่อมีการส่งมอบ–รับมอบโครงการก่อสร้าง
1.4.5 ส่วนทีเ่ กี่ยวข้องในพืน้ ที่โครงการก่อสร้าง
1) หลัก การสร้ า งการมีส่ ว นร่ ว มของประชาชน หมายถึ ง การเปิ ดโอกาสให้ป ระชาชน และผู้ ที่
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาคราชการนั้น International Association for Public
Participation ได้แบ่งระดับของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ก. การให้ข้อมูลข่าวสารถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับต่ําที่สุด แต่เป็นระดับที่สําคัญ
ที่สุด เพราะเป็นก้าวแรกของการที่ภาคราชการจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมในเรื่องต่าง ๆ
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วิธีการให้ข้อมูลสามารถใช้ช่องทางต่าง ๆ เช่น เอกสารสิ่งพิมพ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อต่าง ๆ การจัด
นิทรรศการ จดหมายข่าว การจัดแถลงข่าว การติดป้ายประกาศ และการให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น
ข. การรับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเท็จจริง
และความคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การรับฟังความคิดเห็น การสํารวจ
ความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น
ค. การเกี่ยวข้อง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน หรือร่วมเสนอแนะ
ทางที่นําไปสู่การตัดสินใจเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าข้อมูลความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนจะ
ถูกนําไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบบริหารงานของภาครัฐ เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณา
ประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ์ การจัดตั้งคณะทํางานเพื่อเสนอแนะประเด็นนโยบาย เป็นต้น
ง. ความร่วมมือ เป็นการให้กลุ่มประชาชนผู้แทนภาคสาธารณะมีส่วนร่วม โดยเป็นหุ้นส่วนกับ
ภาครัฐในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ และมีการดําเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น คณะกรรมการที่ฝ่าย
ประชาชนร่วมเป็นกรรมการ เป็นต้น
จ. การเสริ ม อํ า นาจแก่ ป ระชาชน เป็ น ขั้ น ที่ ใ ห้ บ ทบาทประชาชนในระดั บ สู ง ที่ สุ ด โดยให้
ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ เช่น การลงประชามติในประเด็นสาธารณะต่าง ๆ โครงการกองทุนหมู่บ้านที่มอบอํานาจ
ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจทั้งหมด เป็นต้น
2) ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย หมายถึ ง ผู้ ซึ่ ง อาจได้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ นหรื อ ความเสี ย หายโดยตรงจาก
การดําเนินงานตามโครงการของรัฐ
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1.5 ความต้องการของผู้รบั บริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
กรมชลประทานได้แบ่งกลุ่มผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของกรมโดยใช้ SIPOV Model
โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความต้ อ งการและความคาดหวั ง ที่ สํ า คั ญ ตลอดจนแนวทางและวิ ธี ก ารสื่ อ สารระหว่ า งกั น
มีรายละเอียดดังนี้
1.5.1 กลุ่มผูร้ บั บริการจากการเปิดโครงการก่อสร้าง
กลุ่มผู้รับบริการ

1. กลุ่มผู้ใช้น้ํา
ภาคเกษตรกรรม
จากการเปิด
โครงการก่อสร้าง

2. กลุ่มผู้ใช้น้ํา
ภาคอุปโภค - บริโภค

3. กลุ่มผู้ประสบภัย
จากน้ํา

4. กลุ่มใช้น้ํา
ภาคอุตสาหกรรม

ความต้องการ /
ความคาดหวัง

บริการที่ให้
- การสร้างระบบเก็บกัก

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหว่างกัน

- ทุกภาคส่วนได้รบั น้ําอย่าง - จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้นา้ํ ชลประทาน

น้ํา
ทั่วถึงและเป็นธรรม
เน้นการมีส่วนร่วมของ
- การสร้างระบบส่งน้ํา
- ปริมาณน้ําทีพ่ อเพียงและ ประชาชน
เพื่อเพิ่มพื้นที่
ตามเวลาที่ตอ้ งการ
- การจัดประชุมชีแ้ จง การ
ชลประทาน
ฝึกอบรมดูงานและเวที
- การสร้างระบบบรรเทา
ประชาคม การออกพบปะ
อุทกภัย
เกษตรกร
- ใช้สื่อโทรทัศน์/วิทยุ/
หนังสือพิมพ์ แจกเอกสารการ
ติดต่อด้วยตนเอง
- Call Center 1460
- ส่งน้ําเพื่อการอุปโภค
- ได้รับน้ําที่มีคุณภาพน้ําที่ - เอกสาร
บริโภค
ดีในปริมาณทีเ่ พียงพอ
- การประชุม
- ส่งน้ําเพื่อการผลิต
และตามเวลาที่ต้องการ - ตู้รับฟังความคิดเห็น
ประปา
- โทรศัพท์/โทรสาร
- Call Center 1460
- การป้องกันและบรรเทา - ระบบป้องกันและบรรเทา - เอกสาร
- การประชุม
ภัยอันเกิดจากน้าํ
ภัยอันเกิดจากน้าํ
- การเตือนภัย
- ตู้รับฟังความคิดเห็น
- โทรศัพท์/โทรสาร
- Call Center 1460
- ส่งน้ําเพื่ออุตสาหกรรม - ได้รับน้าํ ที่มีคณ
ุ ภาพน้ําที่ - เอกสาร
ดีในปริมาณทีเ่ พียงพอ
- การประชุม
และตามเวลาทีต่ ้องการ - ตู้รับฟังความคิดเห็น
- โทรศัพท์/โทรสาร
- Call Center 1460
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1.5.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการเปิดโครงการก่อสร้าง
กลุ่มผู้รับบริการ

1. บุคคลผู้ถูกเวนคืน
หรือขอใช้ที่ดินเพื่อ
การชลประทาน

ความต้องการ /
ความคาดหวัง

บริการที่ให้
- จ่ายค่าชดเชยทรัพย์สิน

- ได้รับค่าชดเชยทรัพย์สินใน ราคาที่เป็นธรรมและ
รวดเร็ว
-

แนวทางและการวิธีสื่อสาร
ระหว่างกัน

เอกสาร
การประชุม
ตู้รับฟังความคิดเห็น
โทรศัพท์/โทรสาร
Call Center 1460

สรุปการจัดทําเอกสารการส่งมอบโครงการก่อสร้าง
ให้โครงการชลประทาน
การจัดทําเอกสารการส่งมอบโครงการก่อสร้างให้โครงการชลประทานประกอบด้วยขั้นตอนสําคัญ ดังนี้
1. การจัดทําเอกสารการส่งมอบ–รับมอบโครงการขนาดกลางและโครงการพิเศษ
1.1 หน่วยงานเจ้าของโครงการ
1.2 ขออนุมัตแิ ต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบ – รับมอบ
1.3 หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทําเอกสารการส่งมอบตามรูปแบบมาตรฐาน
1.4 การตรวจสอบเอกสารการส่งมอบ – รับมอบ
1.5 ตรวจสอบภาคสนาม/ทดสอบการใช้งาน
1.6 การประชุมคณะกรรมการส่งมอบ – รับมอบ เพื่อพิจารณาผล/ข้อคิดเห็น
1.7 คณะกรรมการส่งมอบ – รับมอบ ตรวจสอบครั้งสุดท้ายพร้อมสรุป
1.8 การจัดตั้งกลุ่มผูใ้ ช้น้ําหรือประชุมกลุ่มผูใ้ ช้น้ํา
1.9 สรุปการส่งมอบ – รับมอบ
1.10 เสนอกรมฯ เพื่อทราบ
2. การจัดทําเอกสารการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1 หน่วยงานเจ้าของภารกิจ
1.2 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบ – รับมอบ
1.3 หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทําเอกสารการส่งมอบตามรูปแบบมาตรฐาน
1.4 การตรวจสอบเอกสารการส่งมอบ
1.5 ตรวจสอบภาคสนาม/ทดสอบการใช้งาน
1.6 การประชุมการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.7 คณะกรรมการส่งมอบและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบครั้งสุดท้ายพร้อมสรุป
1.8 การจัดตั้งกลุ่มผูใ้ ช้น้ําหรือประชุมกลุ่มผูใ้ ช้น้ํา
1.9 สรุปการส่งมอบ – รับมอบ
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1.6 Work Flow การจัดทําเอกสารการส่งมอบโครงการก่อสร้างให้โครงการชลประทานในภาพรวม
1.6.1 กระบวนการส่งมอบ–รับมอบโครงการขนาดกลางและโครงการพิเศษ
ลําดับที่
1.

ผังกระบวนการ

เวลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

2.

ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบ – รับมอบ

5 วัน

3.

หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทําเอกสาร
การส่งมอบตามรูปแบบมาตรฐาน

20 วัน

4.

การตรวจสอบเอกสารการส่งมอบ – รับมอบ

8 วัน

5.

ตรวจสอบภาคสนาม/ทดสอบการใช้งาน

4 วัน
1 วัน

6.

การประชุมคณะกรรมการส่งมอบ – รับมอบ
เพื่อพิจารณาผล/ข้อคิดเห็น
ไม่เห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของ
โครงการ แก้ไขตามมติ
ที่ประชุม

เห็นชอบ

7.

8.
9.
10.

คณะกรรมการส่งมอบ – รับมอบโครงการ
ตรวจสอบครั้งสุดท้ายพร้อมสรุป

7 วัน

3 วัน

การจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ําหรือประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ํา

3 วัน

สรุปการส่งมอบ – รับมอบ

2 วัน

เสนอกรมฯ เพื่อทราบ

รวมเวลาทั้งหมด 60วัน
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7 วัน

Work Flow
ชื่อกระบวนการ :การจัดทําเอกสารการส่งมอบ–รับมอบโครงการขนาดกลางและโครงการพิเศษ
ระยะ
ลําดับ
ผังกระบวนการ
รายละเอียดงาน
เวลา
1.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

2.

ขออนุมัติแต่งตัง้ คณะกรรมการ
ส่งมอบ-รับมอบ

3.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
จัดทําเอกสารการส่งมอบ
ตามรูปแบบมาตรฐาน

-

มาตรฐานคุณภาพงาน

-

-

5 วัน ผู้ ส่ ง ม อ บ จั ด ทํ า บั น ทึ ก แ ต่ ง ตั้ ง จัดทําบันทึกก่อนก่อสร้างแล้วเสร็จ
คณะกรรมการส่งมอบ-รับมอบ เพื่อให้
ผู้อํานวยการกองพัฒนาแหล่งน้ําขนาด
กลางเสนอขออนุ มั ติ ต่ อ ผู้ อํ า นวยการ
สํานักชลประทาน

20
วัน

ผู้รบั ผิดชอบ

ผสก., ผอ.พก.
ผส.ชป.

ก ร ร ม ก า ร ส่ ง ม อ บ จั ด ทํ า เ อ ก ส า ร ประกอบด้วยส่วนสําคัญ 2 ส่วน คือ กรรมการส่งมอบ
ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของโครงการ และ
การส่งมอบตามรูปแบบมาตรฐาน
ร า ย ง า น ก า ร ส่ ง ม อ บ -รั บ ม อ บ
ดังรายละเอียดในหน้า 28

๑๕

ลําดับ

ระยะ
เวลา

ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รบั ผิดชอบ

4.

การตรวจสอบเอกสาร
การส่งมอบ-รับมอบ

8 วัน คณะกรรมการส่ ง มอบตรวจสอบ เอกสารการส่ ง มอบ-รั บ มอบ มี คณะกรรมการ
เอกสารการส่งมอบ-รับมอบ
ส่งมอบ–รับมอบ
ความถูกต้องครบถ้วน

5.

การตรวจสอบภาคสนาม /
ทดสอบการใช้งาน

4 วัน ก ร ร ม ก าร รั บ ม อบ ก า ร ตร ว จ ส อ บ ตรวจสอบตํ า แหน่ ง ที่ ตั้ ง มิ ติ ขนาด กรรมการรับมอบ
ภาคสนาม / ทดสอบการใช้งาน
รู ป แบบ และประสิ ท ธิ ภ าพการ
ทํ า งานว่ า เป็ น ไปตามแบบรู ป และ
รายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะ
(Specification) หรือไม่

6.

การประชุมคณะกรรมการ
ส่งมอบ-รับมอบ เพื่อพิจารณาผล/
ข้อคิดเห็น
เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
แก้ไขตามมติที่ประชุม

1 วัน การประชุมของคณะกรรมการส่งมอบ- เพื่ อ พิ จ ารณาดํ า เนิ น การตรวจสอบ คณะกรรมการ
รับมอบ
เอกสารด้ า นต่ า ง ๆ, ตรวจสอบ ส่งมอบ–รับมอบ
ภาคสนามและการทดสอบการใช้งาน
อาคารชลประทาน
7 วัน เ ส น อ ข้ อ คิ ด เ ห็ น แ ล ะ ข้ อ เ ส น อ ใ ห้ คณะกรรมการส่งมอบ–รับมอบแก้ไข คณะกรรมการ
ปรับปรุงเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ ส่งมอบ–รับมอบ
หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง
กําหนด
๑๖

ลําดับ

ผังกระบวนการ

ระยะ
เวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

7.

คณะกรรมการส่งมอบรับมอบโครงการ ตรวจสอบ
ครั้งสุดท้ายพร้อมสรุป

3 วัน คณะกรรมการส่ง มอบจัด ทํ า สรุป เพื่อพิจารณาเสนอผู้มีอํานาจทราบ
การส่ง มอบพร้ อ มทั้ ง ข้ อ คิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะตลอดจนรายงานปิดงาน

8.

การจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ําหรือ
ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ํา

3 วัน ผู้ส่งมอบจัดประชุมหรือจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ํา จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบ
ข้อมูล ให้มีความรู้ความเข้าใจในการ
ประโยชน์และดูแลบํารุงรักษา

9.

10.

สรุปการส่งมอบ-รับมอบ

เสนอกรมฯ เพือ่ ทราบ

ผู้รบั ผิดชอบ

คณะกรรมการ
ส่งมอบ–รับมอบ

ผู้ส่งมอบ

2 วัน ผู้ส่งมอบจัดทําสรุปการส่งมอบ-รับมอบ จั ด ทํ า สรุ ป การส่ ง มอบ-รั บ มอบ ให้ ผสก. , ผอ.พก.
เพื่อให้กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง เป็ น ไปตามระเบี ย บหลั ก เกณฑ์ ที่
เสนอกรมฯ เพื่อทราบ
กําหนด
7 วัน รธส. และ รธบ. รับทราบโครงการส่ง รายงานการส่ ง มอบที่ ผู้ อํ า นวยการ
มอบ – รับมอบ
กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง เสนอ
กรมแล้ว ให้ผู้ส่งมอบส่งต้นฉบับเก็บที่
สํานักชลประทาน สําเนาเก็บที่ก อง
พัฒ นาแหล่ง น้ํ า ขนาดกลาง กอง
แผนงาน และสํานักบริหารจัดการน้ํา
และอุทกวิทยา
๑๗

รธส. , รธบ.

1.6.2 กระบวนการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลําดับที่

ผังกระบวนการ

เวลา

1.

หน่วยงานเจ้าของภารกิจ

-

2.

ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบ

5 วัน

3.

หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทําเอกสาร
การส่งมอบตามรูปแบบมาตรฐาน

20วัน

4.

คณะกรรมการส่งมอบ
ตรวจสอบเอกสารการส่งมอบ

8วัน

5.

ตรวจสอบภาคสนาม/ทดสอบการใช้งาน

4วัน
1 วัน

6.

การประชุมการถ่ายโอนให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ไม่เห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของภารกิจ
แก้ไขตามมติ
ที่ประชุม

เห็นชอบ

7.

8.
9.
10.

คณะกรรมการส่งมอบและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตรวจสอบครั้งสุดท้ายพร้อมสรุป

การจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ํา หรือ ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ํา

สรุปการส่งมอบ – รับมอบ

เสนอกรมฯ เพื่อทราบ

รวมเวลาทั้งหมด 60วัน
๑๘

7 วัน

3วัน

3 วัน
2วัน
7 วัน

Work Flow
ชื่อกระบวนการ :การจัดทําเอกสารการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลําดับ

ผังกระบวนการ

1.

หน่วยงานเจ้าของภารกิจ

2.

ขออนุมัติแต่งตัง้ คณะกรรมการ
ส่งมอบ-รับมอบ

ระยะเ
วลา

รายละเอียดงาน

-

-

มาตรฐานคุณภาพงาน

5 วัน ให้ ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก ชลประทานมี คณะกรรมการส่งมอบภารกิจ จํานวน
อํ า นาจแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการส่ ง มอบ ไม่น้อยกว่า 4 คน ซึ่งประกอบด้วย
ภารกิจ
(1) ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก ชลประทาน
หรือผู้แทน เป็นประธาน
(2) ผู้อํานวยการโครงการชลประทาน
(จังหวัด) หรือผู้แทน เป็นกรรมการ
(3) บุ ค คลที่ ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก
ชลประทานพิ จ ารณาตามความ
เหมาะสม เป็นกรรมการ
(4) หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของภารกิจ
เป็นเลขานุการ

๑๙

ผู้รบั ผิดชอบ

คณะกรรมการ
ส่งมอบ

ลําดับ

3.

4.

5.

ผังกระบวนการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
จัดทําเอกสารการส่งมอบ
ตามรูปแบบมาตรฐาน

การตรวจสอบเอกสาร
การส่งมอบ-รับมอบ
การตรวจสอบภาคสนาม /
ทดสอบการใช้งาน

ระยะเ
วลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

เ อ ก ส า ร ก า ร ถ ่า ย โ อ น ภ า ร ก ิจ
20 วัน หน่วยงานเจ้าของภารกิจจัดทําเอกสาร ประกอบด้วย
การถ่ายโอนภารกิจ
1. บันทึกการส่งมอบภารกิจ
2. บัญชีรายการทรัพย์สิน
3. ข้อมูลรายละเอียดโครงการ
4. คู่มือการใช้งาน
เอกสารการส่ งมอบ-รับมอบมีความ
8 วัน หน่ ว ยงานเจ้ า ของภารกิ จ ตรวจสอบ ถูกต้องครบถ้วน
เอกสารการส่งมอบ-รับมอบ

ผู้รบั ผิดชอบ

หน่วยงาน
เจ้าของภารกิจ

หน่วยงาน
เจ้าของภารกิจ

ตรวจสอบตํ า แหน่ ง ที่ ตั้ ง มิ ติ ขนาด
4 วัน หน่ว ยงานเจ้า ของภารกิจ และองค์ก ร รูปแบบ และประสิทธิภาพการทํางาน คณะกรรมการ
ป ก ค ร อ ง ส ่ว น ท ้อ ง ถิ ่น ต ร ว จ ส อ บ ว่ า เ ป็ น ไ ป ต า ม แ บ บ รู ป แ ล ะ ส่งมอบ , อปท.
ภาคสนาม/ทดสอบการใช้งาน
รายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะ
(Specification)

๒๐

ลําดับ

ระยะเ
วลา

ผังกระบวนการ

6.
การประชุมการถ่ายโอนให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
เห็นชอบ

7.

8.

ไม่เห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของ
โครงการ แก้ไขตามมติที่
ประชุม

คณะกรรมการส่งมอบและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบครั้งสุดท้ายพร้อมสรุป

การจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ําหรือ
ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ํา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รบั ผิดชอบ

เพื่อพิจารณาดําเนินการการตรวจสอบ
1 วัน การประชุมของคณะกรรมการส่งมอบ- เอกสารด้ า นต่ า ง ๆ การตรวจสอบ คณะกรรมการ
รับมอบและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคสนามและการทดสอบการใช้งาน ส่งมอบ , อปท.
อาคารชลประทาน
เ ส น อ ข้ อ คิ ด เ ห็ น แ ล ะ ข้ อ เ ส น อ ใ ห้ คณะกรรมการส่งมอบแก้ไขปรับปรุง
7 วัน หน่วยงานเจ้าของภารกิจก่อสร้าง
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด

คณะกรรมการส่ ง มอบ และองค์ ก ร เพื่อพิจารณาเสนอผู้มีอํานาจทราบ
3 วัน ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําสรุปการส่ง
ม อ บ พ ร้ อ ม ทั้ ง ข้ อ คิ ด เ ห็ น แ ล ะ
ข้อเสนอแนะตลอดจนรายงานปิดงาน
ผู้ส่งมอบจัดประชุมหรือจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้ จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบ
3 วัน น้ํา
ข้อมูล ให้มีความรู้ความเข้าใจในการ
ใช้ประโยชน์และดูแลบํารุงรักษา

๒๑

คณะกรรมการ
ส่งมอบ

คณะกรรมการ
ส่งมอบ , อปท.

ผู้ส่งมอบ

ลําดับ

ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รบั ผิดชอบ

สรุปการส่งมอบ-รับมอบ

ผู้ส่งมอบจัดทําสรุปการส่งมอบ-รับมอบ จั ด ทํ า สรุ ป การส่ ง มอบ-รั บ มอบ ให้
2 วัน เพื่ อให้ กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง เป็ น ไปตามระเบี ย บหลั ก เกณฑ์ ที่
เสนอกรมฯ เพื่อทราบ
กําหนด

คณะกรรมการ
ส่งมอบ

เสนอกรมฯ เพื่อทราบ

รธส. และ รธบ. รับทราบการส่งมอบ- หน่ ว ยงานเจ้ า ของภารกิ จ ส่ ง รายงาน
ประกอบด้วย
7 วัน รับมอบ
1. เอกสารการถ่ายโอนภารกิจตามข้อ

รธส. ,รธบ.

9.

10.

ระยะเ
วลา

7 เสนอผู้อํานวยการสํานักชลประทาน
ผ่านผู้อํานวยการโครงการชลประทาน
(จังหวัด) ทราบ พร้อมทั้งรายงานผู้ว่า
ราชการจั ง หวั ด ทราบด้ ว ย (ต้ น ฉบั บ
พ ร้ อ ม แ ฟ้ ม ข้ อ มู ล เ ก็ บ ที่ สํ า นั ก
ชลประทาน สํ า เนาเอกสารพร้ อ ม
แฟ้มข้อมูลส่งให้สํานักบริหารจัดการน้ํา
และอุทกวิทยาสําเนาแฟ้มข้อมูลส่ง ให้
กองแผนงาน โครงการชลประทาน
(จังหวัด) และสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง
เฉพาะภารกิจตามข้อ 6)
2. บันทึกการส่งมอบภารกิจตามข้อ 7
(1) และบัญชีรายการทรัพย์สินตามข้อ
7 (2) ส่ ง สํ า เนาให้ ก องพั ส ดุ แ ละกอง
การเงิ น และบั ญ ชี ภายใน 15 วั น ทํ า
ก า ร ห ลั ง จ า ก นั บ วั น รั บ ม อ บ เ พื่ อ

ดํ า เนิ น การตั ด โอนบั ญ ชี ท รั พ ย์ สิ น
ต่อไป

๒๒

บทที่ 2
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการส่งมอบ–รับมอบโครงการก่อสร้าง
การส่งมอบ–รับมอบโครงการก่อสร้าง เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการก่อสร้างโครงการซึ่งเป็นขั้นตอนสําคัญ
เพื่อให้โครงการชลประทานจังหวัด โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และหน่วยงานผู้รับมอบภารกิจ ได้รับทราบถึงข้อมูล
รายละเอียดต่าง ๆ ของอาคารและสิ่งก่อสร้างแต่ละประเภท ผลการดําเนินงานในแต่ละขั้นตอนที่ผ่า นมา รวมทั้ง
เอกสารอ้างอิงในการตรวจสอบ ปรับปรุงและบํารุงรักษาของอาคารสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ประกอบกับการส่งมอบ–รับ
มอบโครงการก่อ สร้า งมีขั้น ตอนและเกี ่ย วข้อ งกับ เจ้า หน้า ที่ห ลายฝ่า ยทั้ง ภายในและต่า งหน่ว ยงาน จึง มีความ
จําเป็นต้องเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ทราบ

๒๓

2.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.1.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดทําเอกสารการส่งมอบ–รับมอบโครงการขนาดกลางและโครงการพิเศษ
รายละเอียดงาน
1. หน่วยงานเจ้าของโครงการ
2. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการส่ง
มอบ – รับมอบ

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้

1.จัดทําบันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการส่ง ตามระเบียบกรมฯ และแผนภูมิ
มอบ-รับมอบ ก่อนก่อสร้างแล้วเสร็จ
การส่งมอบ-รับมอบโครงการ
ขนาดกลางและโครงการพิเศษ
2. เสนอบันทึกให้ผู้อํานวยการสํานักชลประทาน
อนุมัติคณะกรรมการ

ผู้รบั ผิดชอบ

เงื่อนไขการปฏิบตั ิงาน

ผสก.

การส่ ง มอบ–รั บ มอบโครงการ
ก่ อ ส ร้ า ง ข น า ด ก ล า ง แ ล ะ
โครงการพิ เ ศษให้ โ ครงการ
ชลประทาน กํ า หนดมาตรฐาน
ระยะเวลาตามผัง กระบวนการ
จะใช้เวลาประมาณ 60 วัน

3. หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทํา
เอกสารการส่งมอบตามรูปแบบ
มาตรฐาน

3. รวบรวบและจัดทําเอกสารส่งมอบควบคู่ไป ตามระเบียบกรมฯ ข้อ 5
กับการก่อสร้าง

ผสก., วศ

4. การตรวจสอบเอกสารการส่งมอบ –
รับมอบ

4. ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน

ตามระเบียบกรมฯ ข้อ 5

คณะกรรมการส่งมอบรับมอบ

5. ตรวจสอบภาคสนาม/ทดสอบการใช้
งาน

5.ตรวจสอบตําแหน่ง ที่ตั้ง มิติ ขนาด รูป แบบ ตามระเบียบกรมฯ ข้อ 5
และประสิทธิภาพการทํางานว่าเป็นไปตามแบบรูป
แ ล ะ ร า ย ล ะ เ อี ย ด คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ เ ฉ พ า ะ
(Specification)

คณะกรรมการส่งมอบรับมอบ

6. การประชุมคณะกรรมการส่งมอบ –
รับมอบ เพื่อพิจารณาผล/ข้อคิดเห็น

6. ตรวจสอบเอกสารด้านต่าง ๆ ตรวจสอบ ตามระเบียบกรมฯ ข้อ 5
ภาคสนามและการทดสอบการใช้ ง านอาคาร
ชลประทานเสนอข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอให้
หน่ ว ยงานเจ้ า ของโครงการก่ อ สร้ า งแก้ ไ ข
ปรับปรุงเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด
๒๔

คณะกรรมการส่งมอบรับมอบ

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้

ผู้รบั ผิดชอบ

7. คณะกรรมการส่งมอบ – รับมอบ
ตรวจสอบครั้งสุดท้ายพร้อมสรุป

7. คณะกรรมการการตรวจการจ้างตรวจสอบ ตามระเบียบกรมฯ ข้อ 5 และ
แล้ ว ใช้ ไ ด้ ควรจะมี ก ารจดบั น ทึ ก และรายงาน ข้อ 7
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการส่งมอบ-รับมอบ
ประกอบการตรวจสอบสภาพภาคสนามไว้ด้วย

คณะกรรมการส่งมอบรับมอบ

8. การจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ําหรือประชุม
กลุ่มผู้ใช้น้ํา

8. จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบข้อมูล ให้ ตามระเบียบกรมฯ ข้อ 5 และ
มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์และดูแล ข้อ 7
บํารุงรักษา

ผสก., วศ., กส.

9. สรุปการส่งมอบ – รับมอบ

9. จัดทําสรุปการส่งมอบ-รับมอบให้เป็นไปตาม ตามระเบียบกรมฯ ข้อ 5 และ 7
ระเบียบหลักเกณฑ์ที่กําหนด

ผสก.

10. เสนอกรมฯ เพื่อทราบ

10.รายงานการส่ ง มอบที่ ผู้ อํ า นวยการกอง ตามระเบียบกรมฯ ข้อ 7
พัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง เสนอกรมแล้ว ให้ผู้
ส่ ง มอบส่ ง ต้ น ฉบั บ เก็ บ ที่ สํ า นั ก ชลประทาน
สํ า เนาเก็ บ ที่ ก องพั ฒ นาแหล่ ง น้ํ า ขนาดกลาง
กองแผนงาน และสํานักบริหารจัดการน้ําและ
อุทกวิทยา

ผสก.

๒๕

เงื่อนไขการปฏิบตั ิงาน

2.1.2ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดทําเอกสารการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้

ผู้รบั ผิดชอบ

เงื่อนไขการปฏิบตั ิงาน

ผสก.

ใ ห้ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส่ ง ม อ บ
ดําเนินการส่งมอบภารกิจให้กับ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พร้อมพยานรับมอบไม่น้อยกว่า
2 คน ภายใน 60 วัน หลังจาก
ก่อสร้างแล้วเสร็จ

1. หน่วยงานเจ้าของภารกิจ

1. จัดทําบันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามระเบียบกรมฯ และแผนภูมิ
ส่งมอบ-รับมอบ ก่อนก่อสร้างแล้วเสร็จ
การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

2. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการส่ง
มอบ – รับมอบ

2. เสนอบันทึกให้ผู้อํานวยการสํานักชลประทาน
อนุมัติคณะกรรมการ

3. หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทํา
เอกสารการส่งมอบตามรูปแบบ
มาตรฐาน

3. รวบรวบและจัดทําเอกสารส่งมอบควบคู่ไป ตามระเบียบกรมฯ ข้อ 7
กับการก่อสร้าง

4. การตรวจสอบเอกสารการส่งมอบ

4. ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน

ตามระเบียบกรมฯ ข้อ 8

คณะกรรมการส่งมอบ

5. ตรวจสอบภาคสนาม/ทดสอบการใช้
งาน

5.ตรวจสอบตําแหน่ง ที่ตั้ง มิติ ขนาด รูป แบบ ตามระเบียบกรมฯ ข้อ 9
และประสิทธิภาพการทํางานว่าเป็นไปตามแบบ
รู ป และรายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพา ะ
(Specification)

คณะกรรมการส่งมอบ

6. การประชุมการถ่ายโอนให้แก่องค์กร 6. ตรวจสอบเอกสารด้านต่าง ๆ ตรวจสอบ ตามระเบียบกรมฯ ข้อ 8, 9
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคสนามและการทดสอบการใช้ ง านอาคาร และ10
ชลประทานเสนอข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอให้
หน่ ว ยงานเจ้ า ของโครงการก่ อ สร้ า งแก้ ไ ข
ปรับปรุงเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด
๒๖

ผสก., วศ, กส.

คณะกรรมการส่งมอบ,
อปท

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้

7. คณะกรรมการส่งมอบและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบครั้ง
สุดท้ายพร้อมสรุป

7. คณะกรรมการการตรวจการจ้างตรวจสอบ ตามระเบียบกรมฯ ข้อ 8, 9
แล้ ว ใช้ ไ ด้ ควรจะมี ก ารจดบั น ทึ ก และรายงาน และ11
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการส่งมอบ-รับมอบ
ประกอบการตรวจสอบสภาพภาคสนามไว้ด้วย

8. การจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ําหรือประชุม
กลุ่มผู้ใช้น้ํา

8. จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบข้อมูล ให้ ตามระเบียบกรมฯ ข้อ 12 และ
มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์และดูแล 13
บํารุงรักษา

9. สรุปการส่งมอบ – รับมอบ

ตามระเบียบกรมฯ ข้อ 10
9. หน่วยงานเจ้าของภารกิจส่งรายงาน
ประกอบด้วย
1. เอกสารการถ่ายโอนภารกิจตามข้อ 7 เสนอ
ผู้อํานวยการสํานักชลประทานผ่านผู้อํานวยการ
โครงการชลประทาน (จังหวัด) ทราบ พร้อมทั้ง
รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย (ต้นฉบับ
พร้อมแฟ้มข้อมูลเก็บที่สํานักชลประทาน สําเนา
เอกสารพร้ อ มแฟ้ ม ข้ อ มู ล ส่ ง ให้ สํ า นั ก บริ ห าร
จัดการน้ําและอุทกวิทยา สําเนาแฟ้มข้อมูลส่ง
ให้กองแผนงาน โครงการชลประทาน (จังหวัด)
และสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง เฉพาะภารกิจ
ตามข้อ 6)
2. บันทึกการส่งมอบภารกิจตามข้อ 7 (1) และ
บัญชีรายการทรัพย์สินตามข้อ 7 (2) ส่งสําเนา
ให้กองพัสดุและกองการเงินและบัญชี ภายใน
15 วั น ทํ า การหลั ง จากนั บ วั น รั บ มอบ เพื่ อ
ดําเนินการตัดโอนบัญชีทรัพย์สินต่อไป

๒๗

ผู้รบั ผิดชอบ
คณะกรรมการส่งมอบ,
อปท

ผสก., วศ., กส.

ผสก., ผคป., สชป., และ
สบค.

เงื่อนไขการปฏิบตั ิงาน

2.2 การเตรียมความพร้อมการส่งมอบ
2.2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบ–รับมอบกรณีโครงการก่อสร้างขนาดกลางและโครงการพิเศษ
ตามระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการโอนโครงการก่อสร้างขนาดกลางและโครงการพิเศษให้
โครงการชลประทาน พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2557 ข้อ 6 การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
ส่ ง มอบและรับ มอบ ให้ ผู้ อํา นวยการโครงการก่ อ สร้ า ง หรื อ ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานก่อ สร้ า ง เสนอขออนุ มัติ ต่ อ
ผู้อํานวยการสํานักชลประทานก่อนก่อสร้างแล้วเสร็จ และ ข้อ 7 ในการส่งมอบงานให้คณะกรรมการจัดทํารายงาน
การสรุ ป การส่ ง มอบที่ ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก ชลประทานเพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ล้ ว เสนอกรมฯ เพื่ อ ทราบ สํ า หรั บ
เอกสารรายงานการส่งมอบที่ผู้อํานวยการสํานักชลประทานอนุมัติแล้ว ให้ส่งต้นฉบับเก็บที่สํานักชลประทานในท้องที่และ
สําเนาเก็บที่กองแผนงาน
2.2.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบกรณีการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2553 ข้อ 8 ให้ผู้อํานวยการสํานักชลประทานมีอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบ
ตามที่หัวน้างานเจ้าของภารกิจเสนอ และข้อ 9 ให้คณะกรรมการส่งมอบดําเนินการส่งมอบภารกิจให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมพยานรับมอบไม่น้อยกว่า 2 คน ภายใน 60 วัน หลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จ
2.3 การจัดทําเอกสารทีต่ ้องดําเนินการส่งมอบ
การจัดทําเอกสารที่ต้องดําเนินการส่งมอบ-รับมอบ ประกอบด้วยส่วนสําคัญ 2 ส่วน กล่าวคือ ข้อมูลทั่วไปของ
โครงการ และรายงานการส่งมอบ-รับมอบ ดังนี้
2.3.1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ ประกอบด้วย
1) ประวัติความเป็นมาของโครงการ
2) วัตถุประสงค์ของโครงการ
3) แผนทีแ่ สดงที่ตั้งของโครงการ
4) ลักษณะประเภทของโครงการก่อสร้าง
5) การดําเนินการก่อสร้าง
6) ราคาค่าก่อสร้าง
7) ประโยชนทีจ่ ะได้รับของโครงการ
8) รูปถ่ายของงานก่อสร้าง
9) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการส่งมอบ–รับมอบ
2.3.2 รายงานการส่งมอบ–รับมอบ
1) แผนที่โครงการ
2) รายงานและรายละเอียดของงานก่อสร้าง
3) แบบก่อสร้างทั้งหมด (As – Built Drawing)
4) บัญชีหมายเลขแบบ
5) เอกสารหลักฐานการได้มาซึ่งที่ดิน
6) ปริมาณงานก่อสร้างของโครงการ
7) บัญชีรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ในอาคารที่ทําการ
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8) บัญชีรายละเอียดเครื่องจักร เครื่องมือต่าง ๆ ที่ติดตั้งในงานก่อสร้าง
9) รายงานการทดสอบอุปกรณ์และเครื่องจักร เครื่องมือต่าง ๆ ที่ติดตั้งในงานก่อสร้าง
10) อุปกรณ์อะไหล่ของเครื่องจักร เครื่องมือต่าง ๆ พร้อมบัญชีรายละเอียด
11) เอกสารคู่มือการติดตั้ง การใช้งาน และการบํารุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องจักร และเครื่องมือต่าง ๆ
ที่ติดตั้งในงานก่อสร้าง
12) เอกสารรายละเอียดด้านวิศวกรรม
13) แนวคิดและหลักเกณฑ์กําหนดในการออกแบบ
14) เอกสารการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ํา
15) ปัญหาและอุปสรรค
16) ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข
2.4 การตรวจสอบภาคสนาม / ทดสอบการใช้งาน ควรดําเนินการดังนี้
การตรวจสอบภาคสนาม / ทดสอบการใช้งาน เป็นการตรวจสอบตําแหน่งที่ตั้ง มิติ ขนาด รูปแบบ และ
ประสิทธิภาพการทํางานว่าเป็นไปตามแบบรูป และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) หรือไม่ ดังนี้
2.4.1 การตรวจสอบสภาพอาคารหัวงานและอาคารประกอบ
การตรวจสอบอาคารหัวงานและอาคารประกอบ จะต้องตรวจสอบแบบประกอบการส่งมอบ
(As – Built Drawing) และเอกสารประกอบต่าง ๆ เช่น รายงานประจํางวด, ประจําเดือน, ประจําวัน, รูปถ่าย,VDO ซึ่ง
รายละเอียดขั้นตอนในการก่อสร้าง ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไขที่ดําเนินการไปแล้ว ข้อจํากัดหรือข้อควรระวังต่าง ๆ
เมื่อตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ แล้ว จึงถึงขั้นตอนการไปตรวจสอบสภาพของหัวงาน และอาคารประกอบในสนามเช่น ตัว
เขื่อน อาคารระบายน้ําล้น อาคารส่งน้ําลงลําน้ําเดิม ประตูระบายปากคลองส่งน้ํา เป็นต้น การตรวจสอบสภาพต้อง
ตรวจสอบให้ถูกต้องตามแบบ และ Specification หากมีอะไรคลาดเคลื่อนต้องจดบันทึก และถ่ายรูปไว้เป็น
หลักฐานด้วย
2.4.2 การทดสอบน้ํา / การทดลองใช้งาน (Test Run)
หากเป็นอาคารสิ่งก่อสร้างที่จําเป็นจะต้องมีการทดสอบการใช้งาน เพื่อประเมินประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลของการทํางาน พร้อมหลักฐานการทดสอบการทํางานของอาคารดังกล่าวด้วย เพื่อเป็นการยืนยันจาก
หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้างต่อคณะกรรมการการส่งมอบ–รับมอบ ในสภาพปัจจุบัน ทั้งนี้สมควรมอบให้
เจ้าหน้าที่ของโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ซึ่งจะต้องรับมอบโครงการไปดูแลและบํารุงรักษาได้มีส่วนร่วมในการทดสอบ
การใช้งานด้วย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ รวมทั้งเกร็ดความรู้ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการดูแล
ควบคุม และใช้ประโยชน์จากโครงการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
2.4.3 การทําสอบการทํางานของอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือ เครื่องจักรกลต่าง ๆ
อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า เครื่ อ งมื อ และเครื่ อ งจั ก รกลต่ า ง ๆ จะต้ อ งมี ก ารตรวจสอบการทํ า งานตาม
Specification ที่ระบุการวัดค่าต่าง ๆ เช่น จํานวนรอบประสิทธิภาพ ปริมาณที่วัดได้ ฯลฯ ค่าต่าง ๆ จะต้องถูกต้อง
ตามที่เงื่อนไขกําหนดไว้ หากมีความคลาดเคลื่อนจะต้องแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนการรับมอบ ควรจะมีผู้ชํานาญการด้าน
เครื่องกล-ไฟฟ้า มาช่วยตรวจสอบในภาคสนามด้วย เพื่อให้การทดสอบการทํางานของอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือและ
เครื่องจักรกลต่าง ๆ เป็นไปตามเงื่อนไข ถูกต้องครบถ้วน
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2.4.4 การตรวจวัดปริมาณงานในสนาม
ควรมีก ารระบุว่า มีค วามถูกต้องครบถ้ว นตามขนาด คุณภาพ และคุณลัก ษณะที่กําหนดไว้ใ น
แบบก่อสร้าง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) หรือไม่ หากมีประเด็น/หัวข้อที่จําเป็นต้องแก้ไขให้
คณะกรรมการส่ ง มอบ-รั บ มอบ ดํา เนิ น การให้มีก ารบัน ทึก เป็น หลั ก ฐาน แล้ วแจ้งให้ห น่ ว ยงานเจ้า ของโครงการ
ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมให้มีความครบถ้วนและถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนดต่อไป
2.4.5 การตรวจวัดค่าต่าง ๆ ของเครื่องตรวจวัด (Instrument)
ก่อนการตรวจรับมอบโครงการก่อสร้าง เจ้าของงานควรจะต้องเชิญเจ้าหน้าที่ที่ต้องดูแลบํารุงรักษา
หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้รับมอบเข้ารับฟังและทดลองการปฏิบัติงานจริง เกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการใช้ค่าเบื้องต้น
(Initial Parameter) และการบํารุงรักษาเครื่องมือตรวจวัดจากเจ้าของงานและบริษัทผู้เสนอขายเครื่องมือตรวจวัด
เพื่อให้สามารถใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือตรวจวัดให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
2.4.6 การตรวจวัดปริมาณน้ําเปรียบเทียบในขัน้ ตอนการออกแบบรายละเอียด
หากเป็นโครงการประเภทอ่างเก็บน้ํา ประตูระบายน้ํา เข้าข่ายโครงการชลประทานขนาดใหญ่หรือ
ขนาดกลาง ควรมีการตรวจสอบเทียบอาคารชลประทานต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบวัดค่าปริมาณน้ําที่ไหลผ่าน อาทิเช่น
อาคารระบายน้ําลงลําน้ําเดิม (River Outlet) อาคารระบายน้ําล้น (Spillway) โดยการตรวจวัดและคํานวณปริมาณน้ําที่
ผ่านหัวงานใหม่เปรียบเทียบกับการคํานวณจากขั้นตอนการออกแบบ เพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลปัจจุบันในการบริหาร
จัดการน้ําของผู้รับมอบโครงการต่อไป
2.4.7 ทําการบันทึกปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการส่งมอบ-รับมอบ ควรมีการทําบันทึกปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่
ตรวจพบจากการตรวจวัด และตรวจสอบต่า ง ๆ ในสนาม เพื่อ สรุป นํา เสนอให้เ จ้า ของงานปรับ ปรุง แก้ไ ขเล่ม
รายงานการส่งมอบ–รับมอบโครงการ ให้มีความครบถ้วนและถูกต้อง
2.4.8 การจัดทํารายงานและข้อเสนอแนะที่จาํ เป็น
หากตรวจรับภาคสนาม พบว่า มีความคลาดเคลื่อนจากแบบหรือ Specification แต่ได้มีการแก้ไขแล้ว
เช่น ในแบบก่อสร้างระบุว่ามี Capacitor ขนาด 150 KV แต่ปรากฏว่าการตรวจสอบจริงในสนามพบว่ามีการ Capacitor
ขนาด 160 KV ซึ่งมีคุณภาพดีกว่าที่ระบุในแบบก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการการตรวจการจ้างตรวจสอบแล้วใช้ได้
ควรจะมีการจดบันทึกและรายงานข้อเสนอแนะของคณะกรรมการส่งมอบ-รับมอบ ประกอบการตรวจสอบสภาพ
ภาคสนามไว้ด้วย เป็นต้น
2.4.9 การนําเสนอต่อผู้มีอํานาจพิจารณาอนุมัติ
เมื่อคณะกรรมการส่งมอบ–รับมอบ ได้ดําเนินการตรวจสอบงานในภาคสนามเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ควรจัดทํารายงานเพื่อพิจารณาเสนอผู้มีอํานาจทราบและอนุมัติต่อไป
2.5 การประชุมของคณะกรรมการส่งมอบ-รับมอบ
เพื่อพิจารณาดําเนินการดังนี้
- การตรวจสอบเอกสารด้านต่าง ๆ
- การตรวจสอบภาคสนามและการทดสอบการใช้งานอาคารชลประทาน
- เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้างแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
โดยการประชุ มของคณะกรรมการส่งมอบ–รับมอบ จะจัดประชุมกี่ ครั้งก็ได้ แล้วแต่ม ติที่ประชุ มของ
คณะกรรมการส่งมอบ–รับมอบ จนกว่าจะได้ข้อตกลงร่วมกัน
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2.6 ระบบติดตามและประเมินผล
ตามระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการโอนโครงการก่อสร้างขนาดกลางและโครงการพิเศษ ให้โครงการ
ชลประทาน พ.ศ. 2557 มีการกําหนดขั้นตอนแผนปฏิบัติการ ออกเป็น 2 ระยะของโครงการ ดังนั้น การส่งมอบ–รับ
มอบ จึงต้องปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว การติดตามประเมินผลของการส่งมอบ–รับมอบโครงการก่อสร้าง
จะต้องมีรายงานความก้าวหน้าในการดําเนินงาน ตั้งแต่การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบ–รับมอบ และขั้นตอนต่าง ๆ
ที่ได้ดําเนินการตามผังกระบวนการ (Work Flow) โดยรายงานให้ผู้อํานวยการสํานักชลประทาน และรองอธิบดีฝ่าย
ก่อสร้างทราบเช่นกัน
สํ า หรั บ การถ่ า ยโอนภารกิ จ ให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ควรมี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลตามผั ง
กระบวนการ(Work Flow) คณะกรรมการส่งมอบจะต้องรายงานผลการส่งมอบให้ผู้อํานวยการสํานักชลประทาน ผ่าน
ผู้อํานวยการโครงการชลประทานทราบ พร้อมทั้งรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย
รายงานการส่งมอบ–รับมอบโครงการก่อสร้าง โดยส่วนใหญ่ในอดีตจะจัดทําเมื่อโครงการแล้วเสร็จทําให้
การรวบรวมข้อมูลและการจัดทํารายงานล่าช้าและไม่ครบถ้วน ดังนั้น ควรมีการรวบรวมเอกสารและวางแผนขั้นตอน
ต่าง ๆ ของการส่งมอบ–รับมอบ ตามแผนปฏิบัติการให้มีความสมบูรณ์ ซึ่งอาจจะมีการติดตามประเมินผล โดย
การกํา หนดให้มีการรายงานความก้าวหน้าของขั้นตอนการส่งมอบ–รับมอบโครงการก่อสร้างรวมอยู่ในการประชุม
ติดตามความก้าวหน้าของงานก่อสร้างประจําเดือน หรือมีการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลขึ้นมาอีก 1 ชุด
เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการส่งมอบ–รับมอบโครงการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
2.7 การมีส่วนร่วมของประชาชน
รายละเอียดขอให้ศึกษาในคู่มือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านพัฒนาแหล่งน้ํา ซึ่งจัดทําโดย
สํานักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน
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บทที่ 3
มาตรฐานการส่งมอบ–รับมอบโครงการก่อสร้าง
การส่งมอบ–รับมอบโครงการก่อสร้าง อาจจะมีปัญหาความล่าช้า และการปฏิบัติซึ่งไม่เหมือนกัน เนื่องจาก
การเตรียมความพร้อมในด้านเอกสาร ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง บุคลากร วัสดุอุปกรณ์พร้อมอะไหล่ผลสํารวจ
อาจจะมีเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและถูกต้องตลอดจนมาตรฐานการปฏิบัติงานไม่สอดคล้องเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน ดังนั้น การพิจารณามาตรฐานงานการส่งมอบ–รับมอบโครงการก่อสร้างจึงมีความจําเป็นต้องดําเนินการมี
ส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความเป็นมาตรฐานเดียวกันระดับกรม นอกจากนั้น ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลเพื่อเร่งรัดการดําเนินงานให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่กําหนด โดยคํานึงถึงประชาชนผู้รับบริการ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ให้สามารถใช้ประโยชน์โครงการได้ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วย
มาตรฐานงานการส่งมอบ–รับมอบโครงการก่อสร้าง อ้างอิงถึงระเบียบกรมฯ การส่งมอบ–รับมอบโครงการ
ก่อสร้าง และผังกระบวนการตามที่ได้กล่าวมาแล้ว สามารถสรุปเป็นมาตรฐานด้านต่าง ๆ ดังนี้
3.1 มาตรฐานงานด้านระยะเวลา
กรณีการส่งมอบ–รับมอบโครงการก่อสร้างขนาดกลาง และโครงการพิเศษให้โครงการชลประทาน กําหนด
มาตรฐานระยะเวลาตามผังกระบวนการจะใช้เวลาประมาณ 60 วัน ซึ่งระยะเวลาอาจจะแปรผันขึ้นอยู่กับการ
ตรวจสอบ/ทดสอบภาคสนาม หากต้องมีการแก้ไขอาคารประกอบ/อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ใช้งานได้หรือมีความถูกต้อง
สมบูรณ์ ก็อาจขยายเวลาออกไป
3.2 มาตรฐานงานในเชิงคุณภาพ
3.2.1 ความถูกต้อง หมายถึง ความถูกต้องของการก่อสร้างที่จะมีการส่งมอบ–รับมอบ จะต้องมีความ
ถูกต้องทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ เช่น ปริมาณงานต้องถูกต้องครบถ้วนตามเอกสารส่งมอบ–รับมอบ รูปแบบ
อาคารและการก่อสร้างถูกต้องตามแบบก่อสร้าง (As built-Drawing) และเงื่อนไขเฉพาะ (Specification) ของ
งานก่อสร้างนั้น คุณภาพของงานอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทางด้านวิศวกรรม ไม่มีความชํารุดบกพร่อง เป็นต้น
3.2.2 ความสมบูรณ์ของข้อมูลและสิ่งก่อสร้าง หมายถึง ความสมบูรณ์ของเอกสารรายละเอียดในการ
ส่งมอบ–รับมอบ เช่น แผนที่, แบบก่อสร้าง, แผนที่ รว.43ก, สําเนาเอกสารสัญญา, การศึกษาโครงการ ฯลฯ
นอกจากนั้นความสมบูรณ์ของสิ่งก่อสร้างที่จะส่งมอบ–รับมอบ มีการตรวจสอบ / ทดสอบการใช้งานอย่างถูกต้อง
สมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ เช่น เครื่องสูบน้ํา, ระบบควบคุม, ระบบโทรมาตร, ระบบส่งน้ํา เป็นต้น
3.2.3 ความคุ้มค่าของงาน หมายถึง ความคุ้มประโยชน์ของงานก่อสร้างตามวัตถุประสงค์ ต้องมีการ
ตรวจสอบและทดสอบการใช้งานได้ตามที่กําหนด เช่น คลองส่งน้ํา ต้องส่งน้ําได้ตามปริมาณอัตราการไหลและระดับ
น้ําสูงสุด (Full Supply Level) ของคลองส่งน้ํา เป็นต้น
นอกจากนี้หากการปฏิบัติงานการส่งมอบ–รับมอบโครงการก่อสร้าง ได้มีการปฏิบัติตามผังกระบวนการ
ขั้นตอนระเบียบวิธีปฏิบัติ มาตรฐานระยะเวลา และการเตรียมความพร้อมที่ดีแล้ว การส่งมอบ–รับมอบโครงการ
ก่อสร้างจะมีความเรียบร้อย เป็นมาตรฐานเดียวกัน
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บทที่ 4
แนวทางนําไปสู่ความสําเร็จ
4.1 ปัจจัยแห่งความสําเร็จ
จากประสบการณ์ในการส่งมอบ–รับมอบโครงการก่อสร้างที่ผ่านมานั้น พอจะสรุปปัจจัยแห่งความสําเร็จ
สําหรับการส่งมอบ–รับมอบโครงการเป็นวลี ดังนี้
“ถูกต้อง ครบถ้วน มีส่วนร่วม ใช้งานได้ ไม่สร้างภาระ”
4.1.1 ถูกต้อง หมายถึง งานก่อสร้างที่จะส่งมอบนั้น จะต้องถูกต้องตามแผนก่อสร้าง และมีระบุอยู่ในแบบ
ส่งมอบ (As built-Drawing) มีความสมบูรณ์ตามหลักวิชาการด้านวิศวกรรมการก่อสร้าง
4.1.2 ครบถ้วน หมายถึง งานก่อสร้างที่จะส่งมอบนั้น ต้องครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งขนาด ปริมาณงาน รูปร่าง
คุณสมบัติทางด้านกายภาพและวิศวกรรม (Specification) มีคุณภาพถูกต้องด้วย
4.1.3 มีส่วนร่วม หมายถึง ในขั้นตอนการส่งมอบ–รับมอบ ควรจะมีการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ตั้งแต่ขั้นตอนการก่อสร้าง เช่น การประชุมร่วมกัน, การไปตรวจสอบงานก่อสร้างร่วมกัน, การรับทราบกระบวนการ
ก่อสร้าง, กระบวนการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ํา, การประชุมกําหนดการเก็บค่าน้ํา หรือค่ากระแสไฟฟ้า เป็นต้น เมื่อถึงขั้นตอน
การส่ งมอบ คณะกรรมการส่งมอบ–รั บมอบ หรื อผู้ที่เกี่ ยวข้อง เช่ น ผู้อํานวยการโครงการชลประทาน, หัวหน้ า
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา, หัวหน้าฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษา, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, คณะกรรมการลุ่มน้ํา
ควรจะมีส่วนร่วมรับทราบข้อมูล มีความเข้าใจร่วมกันถึงสิ่งก่อสร้างที่จะมีการส่งมอบ–รับมอบ เพื่อป้องกันการขัดแย้ง
และก่อให้เกิดการยอมรับและการร่วมมือที่ดี
4.1.4 ใช้งานได้ หมายถึง งานก่อสร้างที่ส่งมอบ ต้องมีความพร้อมสามารถใช้งานได้ดี ตามข้อกําหนด
เงื่อนไขเฉพาะที่ระบุไว้ เช่น เครื่องสูบน้ําก็ต้องใช้งานได้ตาม Specification ที่กําหนด, คลองส่งน้ําก็ต้องใช้งานได้ น้ํา
สามารถส่งได้ตามที่ออกแบบไว้ เช่น สามารถส่งน้ําในคลองถึงระดับสูงสุด (Full Supply Level) ได้ น้ําไม่ล้นคลอง
เป็นต้น
4.1.5 ไม่สร้างภาระ หมายถึง การส่งมอบโครงการก่อสร้างมักจะประสบปัญหาการสร้างภาระให้แก่ผู้รับ
มอบ เช่น ใช้ง านไม่เ ป็น (ยัง ไม่มีก ารฝึก อบรมการใช้ง าน) บุค ลากรไม่เ พีย งพองบประมาณไม่เ พีย งพอ, ปัญ หา
เรื่องการแบ่งปันน้ํา การเก็บค่ากระแสไฟฟ้า ฯลฯ ดังนั้น ก่อนการส่งมอบควรมีการประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนในการ
แก้ปัญหา หรือหาแนวทางในการดูแลบํารุงรักษา และดําเนินการส่งน้ํา/ใช้ประโยชน์ของสิ่งก่อสร้างนั้นไว้ล่วงหน้า เพื่อ
ไม่ให้เป็นการเพิ่มภาระให้แก่ผู้รับมอบ ซึ่งจะทําให้ผู้รับมอบยินดีที่จะรับมอบงานก่อสร้างนั้น
4.2 ข้อควรระวัง
4.2.1 คณะกรรมการส่งมอบควรส่งมอบงานของโครงการก่อสร้างเป็นระยะ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการ
ชลประทานขนาดกลาง ซึ่งมีอาคารชลประทานหลายประเภทงาน ดังนั้น หากดําเนินการก่อสร้างงานใด ๆ แล้วเสร็จ
ควรส่ งมอบงานนั้ น เพื่อ ให้สามารถเพิ่ มความจุเก็ บกักน้ําหรือเพิ่ ม พื้นที่ชลประทานซึ่งสนับสนุนตัวชี้วัดของกรม
ชลประทานด้วย ประกอบเมื่อมีการทดลองการใช้งานแล้ว หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นหรือจําเป็นต้องดําเนินการแก้ไข
ปรับปรุงซ่อมแซมแล้ว หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้างจะสามารถดําเนินการแก้ไขในพื้นที่ได้ทันท่วงที
4.2.2 กรณีมีการปรับเปลี่ยนตัวบุคลากรของหน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง ในขณะที่ขั้นตอนการ
ส่งมอบ–รับมอบยังไม่แล้วเสร็จ อดีตที่ผ่านมาพบว่ากรณีนี้จะประสบบ่อยมาก อันเป็นสาเหตุสําคัญทําให้เกิดปัญหาในการ
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ส่งมอบ–รับมอบ ดังนั้น ควรกําหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะตัวบุคคลและขอบเขตงานให้ชัดเจน เพื่อ
ป้องกันการปัดความรับผิดชอบของตัวบุคคลทําให้ไม่สามารถส่งมอบงานได้ หรือเกิดความล่าช้า ฉะนั้น จึงขอให้
ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้างพิจารณามอบหมายงานให้ชัดเจนและรัดกุมด้วย
4.2.3 การส่งมอบงานสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง กรณีเป็นงานลําดับสุดท้ายก่อนปิดโครงการก่อสร้าง เช่น
งานระบบส่งน้ํา (ระบบคลองส่งน้ําและระบบท่อส่งน้ํา) โดยมีกําหนดครบอายุสัญญาล่วงเลยระยะเวลาปิดโครงการ
ก่อสร้าง ยกตัวอย่างเช่น กําหนดปิดโครงการก่อสร้างในวันที่ 30 กันยายน 2551 แต่สัญญาจะครบกําหนดอายุ
สัญญาในวันที่ 30 มีนาคม 2552 เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานทั้งสัญญาแล้วหน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้างจะ
ดําเนินงานส่งมอบงานให้โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเป็นการต่อเนื่อง กรณีนี้พบว่า งานไม่เรียบร้อยสมบูรณ์ และอยู่
ในระยะการรับประกันความชํารุดบกพร่อง 2 ปี เอกสารต่าง ๆ แบบรายละเอียด คู่มือการปฏิบัติงาน อุปกรณ์และ
อะไหล่สํารองไม่ครบถ้วน ส่งผลกระทบให้คณะกรรมการรับมอบไม่สามารถรับมอบงานได้ทันที ในขณะที่หน่วยงาน
เจ้าของโครงการก่อสร้างจําเป็นต้องเร่งรัดการส่งมอบ เพราะจะต้องโยกย้ายไปปฏิบัติงานที่โครงการอื่น ๆ ทําให้เกิด
ปัญหาการส่งมอบ–รับมอบเป็นอย่างมาก ฉะนั้น เห็นควรหารือร่วมกันของคณะกรรมการส่งมอบ–รับมอบ ตั้งแต่เริ่ม
ทราบปัญหานี้ รวมทั้งให้หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้างกํากับดูแลงานของผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิด
4.2.4 กรณีเป็นโครงการขนาดกลางที่มีระยะเวลาก่อสร้างมากกว่า 1 ปี โดยส่วนใหญ่จะเริ่มเตรียมและ
จัดทําเอกสารการส่งมอบ–รับมอบโครงการก่อสร้าง เมื่อการก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จทําให้อาจต้องซ่อมแซมงานบางส่วน
ที่เสียหายก่อนการส่งมอบ รวมทั้งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ไม่ครบถ้วน ดังนั้น ควรมีการเตรียมการรวบรวมเอกสาร
หลักฐาน ภาพถ่าย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง โดยกําหนดเข้าระเบียบวาระการประชุมประจําเดือนหรือราย
ไตรมาสของหน่วยงานเจ้าของโครงการเพื่อประสานงานและเร่งรัด กรณีจําเป็นอาจประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่
โครงการชลประทานในท้องที่เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการส่งมอบเป็นช่วง ๆ ไป หรือรายปีตามความเหมาะสม
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการดูแลบํารุงรักษาด้วย
4.2.5 กรณีเป็นงานจ้างเหมาร่วมกับงานดําเนินการเองบางส่วนทั้งโครงการขนาดใหญ่หรือขนาดกลางเพื่อ
ป้องกันปัญหาเรื่องงานไม่ถูกต้องและไม่เรียบร้อย ดังนั้น เมื่อสิ้นสุดแต่ละปีงบประมาณควรมีการแต่งตั้งคณะทํางาน
ภายใต้คณะกรรมการส่งมอบ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของงานอีกครั้ง รวมทั้งเป็ นการปรับปรุงกระบวนการ
ขั้นตอนการส่งมอบ–รับมอบให้สอดคล้องกับความเป็นจริงทั้งประเภทและขนาดโครงการ พื้นที่โครงการ วัฒนธรรม
และสังคม
4.2.6 กรณีโครงการขนาดใหญ่หรือขนาดกลาง ควรมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้ปฏิบัติจากโครงการ
ชลประทานจั งหวัด หรือโครงการส่ งน้ําและบํารุงรั กษาร่วมเป็นคณะเจ้ าหน้าที่ ตรวจการจ้างหรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อให้สามารถเข้าใจถึงวิธีการทํางาน วิธีการใช้งานอาคารและอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ
4.2.7ควรมีการจัดเก็บเอกสารส่งมอบ–รับมอบโครงการก่อสร้างอย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้นได้อย่าง
รวดเร็ว รวมทั้งกําหนดให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรง มีบัญชีควบคุม เมื่อมีใครที่ต้องการใช้งานเอกสารต้องมีการจดบันทึก
การยืมและคืนเอกสารทุกครั้ง

๓๔

4.3 ระบบติดตามประเมินผล
การส่งมอบ–รับมอบโครงการก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วย โครงการก่อสร้างขนาดกลาง โครงการพิเศษ และการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะ
มีขั้นตอนการดําเนินงานที่แตกต่างกัน ดังนั้น การติดตามประเมินผลเป็นหน้าที่โดยตรงของผูร้ ับมอบหมายให้ดําเนินการก่อสร้างโครงการนั้น ๆ จะต้องรีบดําเนินการเมื่อ
โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จเพือ่ ที่จะบริหารจัดการน้ําได้ โดยเริ่มเก็บกักน้ําหรือส่งน้ําให้เกษตรกรในพื้นทีโ่ ครงการชลประทานได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
เนื่องจากเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ใช้ในการส่งมอบ–รับมอบโครงการก่อสร้างอาจขาดความสมบูรณ์หรือมีรายละเอียดสําคัญไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ต้องเพิ่มเติม
เพื่อให้หน่วยงานผู้รับมอบโครงการสามารถนําไปใช้ในการบริหารจัดการน้ําได้อย่างสมบูรณ์ โดยกําหนดให้มีระบบติดตามประเมินผลของการส่งมอบ–รับมอบโครงการก่อสร้าง

4.3.1 ระบบติดตามประเมินผลการจัดทําเอกสารการส่งมอบ–รับมอบโครงการขนาดกลางและโครงการพิเศษ
กระบวนการ

มาตรฐาน/คุณภาพงาน

วิธีการติดตามประเมินผล

1. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

-

2. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบ
– รับมอบ

2.จัดทําบันทึกก่อนก่อสร้างแล้วเสร็จ

3. หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทํา
เอกสารการส่งมอบตามรูปแบบมาตรฐาน

3.ประกอบด้วยส่วนสําคัญ 2 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไปของ
โครงการ และรายงานการส่งมอบ-รับมอบ ดัง
รายละเอียดในหน้า 28

1. ตรวจสอบเอกสารการส่งมอบ-รับมอบ
ให้ถูกต้องตามระเบียบกรมชลประทาน
2. จัดส่ง เล่มเอกสารการส่ง มอบ-รับมอบ
พร้อมแฟ้มข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้อง

ผูต้ ดิ ตาม/
ประเมินผล
ผสก., ผอ.พก.
ผส.ชป.
กรรมการส่งมอบ

4. การตรวจสอบเอกสารการส่งมอบ–รับมอบ 4. เอกสารการส่งมอบ-รับมอบ มีความถูกต้อง
ครบถ้วน

คณะกรรมการ
ส่งมอบ–รับมอบ

5. ตรวจสอบภาคสนาม/ทดสอบการใช้งาน 5. ตรวจสอบตําแหน่งที่ตั้ง มิติ ขนาด รูปแบบ และ
ประสิทธิภาพการทํางานว่าเป็นไปตามแบบรูป และ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification)

กรรมการรับมอบ

๓๕

ข้อเสนอแนะ

กระบวนการ

มาตรฐาน/คุณภาพงาน

วิธีการติดตามประเมินผล

ผูต้ ดิ ตาม/
ประเมินผล

6. การประชุมคณะกรรมการส่งมอบ – รับ 6.1 เพื่อพิจารณาดําเนินการตรวจสอบเอกสารด้านต่าง ๆ,
ตรวจสอบภาคสนามและการทดสอบการใช้งานอาคาร
มอบ เพื่อพิจารณาผล/ข้อคิดเห็น
ชลประทาน
6.2 คณะกรรมการส่งมอบ–รับ มอบแก้ไ ขปรั บ ปรุง
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด

คณะกรรมการ
ส่งมอบ–รับมอบ

7. คณะกรรมการส่งมอบ – รับมอบ
ตรวจสอบครั้งสุดท้ายพร้อมสรุป

7. เพื่อพิจารณาเสนอผู้มีอํานาจทราบ

คณะกรรมการ
ส่งมอบ–รับมอบ

8. การจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ําหรือประชุมกลุ่ม
ผู้ใช้น้ํา

8. จั ด ประชุ ม ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ รั บ ทราบข้ อ มู ล ให้ มี
ความรู้ความเข้าใจในการประโยชน์และดูแลบํารุงรักษา

ผู้ส่งมอบ

9. สรุปการส่งมอบ – รับมอบ

9. จั ด ทํ า สรุ ป การส่ ง มอบ-รั บ มอบ ให้ เ ป็ น ไปตาม
ระเบียบหลักเกณฑ์ที่กําหนด

ผสก. , ผอ.พก.
รธส. , รธบ.

10. เสนอกรมฯ เพื่อทราบ

10. รายงานการส่ ง มอบที่ ผู้ อํ า นวยการกองพั ฒ นา
แหล่ ง น้ํ า ขนาดกลาง เสนอกรมแล้ ว ให้ ผู้ ส่ งมอบส่ ง
ต้ น ฉบั บ เก็ บ ที่ สํ า นั ก ชลประทาน สํ า เนาเก็ บ ที่
กองพัฒ นาแหล่ง น้ํ า ขนาดกลาง กองแผนงานและ
สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา

๓๖

ข้อเสนอแนะ

4.3.2 ระบบติดตามประเมินผลการจัดทําเอกสารการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กระบวนการ
1. หน่วยงานเจ้าของภารกิจ
2. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบ
– รับมอบ

มาตรฐาน/คุณภาพงาน

วิธีการติดตามประเมินผล

1. ตรวจสอบเอกสารการส่งมอบ-รับมอบ
ให้ถูกต้องตามระเบียบกรมชลประทาน
2. คณะกรรมการส่งมอบภารกิจ จํานวนไม่น้อยกว่า 4 2. จัดส่งเล่มเอกสารการส่งมอบ-รับ มอบ
คน ซึ่งประกอบด้วย
พร้อมแฟ้มข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้อง
(1) ผู้อํานวยการสํานักชลประทาน หรือผู้แทน เป็น
ประธาน
(2) ผู้อํานวยการโครงการชลประทาน (จังหวัด) หรือ
ผู้แทน เป็นกรรมการ
(3) บุค คลที่ผู้อํา นวยการสํา นัก ชลประทานพิจ ารณา
ตามความเหมาะสม เป็นกรรมการ
(4) หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของภารกิจ เป็นเลขานุการ

ผูต้ ดิ ตาม/
ประเมินผล

คณะกรรมการ
ส่งมอบ

3. หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทํา
เอกสารการส่งมอบตามรูปแบบมาตรฐาน

3. เอกสารการถ่ายโอนภารกิจประกอบด้วย
(1) บันทึกการส่งมอบภารกิจ
(2) บัญชีรายการทรัพย์สิน
(3) ข้อมูลรายละเอียดโครงการ
(4) คู่มือการใช้งาน

หน่วยงานเจ้าของ
ภารกิจ

4. การตรวจสอบเอกสารการส่งมอบ

เอกสารการส่งมอบ-รับมอบมีความถูกต้องครบถ้วน

หน่วยงานเจ้าของ
ภารกิจ

5. ตรวจสอบภาคสนาม/ทดสอบการใช้งาน 5. ตรวจสอบตําแหน่งที่ตั้ง มิติ ขนาด รูปแบบ และ
ประสิทธิภาพการทํางานว่าเป็นไปตามแบบรูป และ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification)
๓๗

คณะกรรมการ
ส่งมอบ , อปท.

ข้อเสนอแนะ

กระบวนการ

มาตรฐาน/คุณภาพงาน

วิธีการติดตามประเมินผล

ผูต้ ดิ ตาม/
ประเมินผล

6. การประชุมการถ่ายโอนให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

6.1 เพื่อพิจารณาดําเนินการการตรวจสอบเอกสารด้าน
ต่าง ๆ การตรวจสอบภาคสนามและการทดสอบการใช้
งานอาคารชลประทาน
6.2 คณะกรรมการส่งมอบแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาที่กําหนด

คณะกรรมการ
ส่งมอบ , อปท.

7. คณะกรรมการส่งมอบและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบครั้งสุดท้าย
พร้อมสรุป

7. เพื่อพิจารณาเสนอผู้มีอาํ นาจทราบ

คณะกรรมการ
ส่งมอบ , อปท.

8. การจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ําหรือประชุมกลุ่ม
ผู้ใช้น้ํา

8. จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบข้อมูล ให้มี
ความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์และดูแล
บํารุงรักษา

ผู้ส่งมอบ

9. สรุปการส่งมอบ – รับมอบ

9. จัดทําสรุปการส่งมอบ-รับมอบ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบหลักเกณฑ์ที่กําหนด

คณะกรรมการ
ส่งมอบ

10.เสนอกรมฯ เพื่อทราบ

10. หน่วยงานเจ้าของภารกิจส่งรายงาน ประกอบด้วย
1. เอกสารการถ่ า ยโอนภารกิ จ ตามข้ อ 7 เสนอ
ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก ชลประทานผ่ า นผู้ อํ า นวยการ
โครงการชลประทาน (จังหวัด) ทราบ พร้อมทั้งรายงาน
ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ทราบด้ ว ย (ต้ น ฉบั บ พร้ อ ม
แฟ้ ม ข้ อ มู ล เก็ บ ที่ สํ า นั ก ชลประทาน สํ า เนาเอกสาร
พร้อมแฟ้มข้อมูลส่งให้สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทก
วิทยา สําเนาแฟ้มข้อมูลส่งให้กองแผนงาน โครงการ
ชลประทาน (จังหวัด) และสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง
เฉพาะภารกิจตามข้อ 6)
๓๘

รธส. ,รธบ.

ข้อเสนอแนะ

กระบวนการ

มาตรฐาน/คุณภาพงาน

วิธีการติดตามประเมินผล

2. บันทึกการส่งมอบภารกิจตามข้อ 7 (1) และบัญชี
รายการทรัพย์สินตามข้อ 7 (2) ส่งสําเนาให้กองพัสดุ
และกองการเงิ น และบั ญ ชี ภายใน 15 วั น ทํ า การ
หลั ง จากนั บ วั น รั บ มอบ เพื่ อ ดํ า เนิน การตั ด โอนบั ญ ชี
ทรัพย์สินต่อไป

๓๙

ผูต้ ดิ ตาม/
ประเมินผล

ข้อเสนอแนะ

4.4 ประสิทธิภาพของกระบวนการ
4.4.1 ติดตามเร่งรัดให้การส่งมอบ–รับมอบโครงการก่อสร้างที่แล้วเสร็จให้สํานักงานชลประทานและ
โครงการส่งน้ําบํารุงรักษา สามารถดําเนินการต่อได้ตามแผนงานที่กําหนดไว้ (Monitoring System)
4.4.2 เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และร่วมติดตามตรวจสอบผล
การปฏิบัติงาน โดยช่องการรับฟังความคิดเห็นในหลายช่องทาง เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ
4.4.3 ลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนต่าง ๆ ในการทํางานให้ลดลง และมีระยะเวลาของการดําเนินงานในแต่
ละกระบวนงานลดลง
4.4.4 ดําเนินงานตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงด้านกระบวนงาน โดยพิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก
ของเป้าหมายแต่ละแผนงานในประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีการดําเนินการ
4.4.5 จัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต โดยมีเป้าหมายให้มีการจัดบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามภารกิจ
หลักได้ครบถ้วน
4.5 บทสรุป
คู่มือการจัดทําเอกสารการส่งมอบโครงการก่อสร้าง ให้โครงการชลประทานเล่มนี้ประกอบด้วย ขั้นตอน
การส่งมอบ–รับมอบโครงการก่อสร้างที่แล้วเสร็จ ให้สํานักงานชลประทานและโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา โดยมี
Work Flow แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานซึ่งจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้บริหาร วิศวกร นายช่าง และผู้ที่ใช้แนวทางใน
การปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี สามารถลดข้อผิดพลาดและข้อบกพร่องในการจัดทําเอกสาร รวมถึงขั้นตอนในการ
ดํา เนิน งานและความสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้องของเอกสารการกําหนดระยะเวลาไว้ในกระบวนงาน ทําให้สามารถ
เร่งรัดและติดตามผลการปฏิบัติงานได้เป็นรายละเอียดชัดเจน ทราบถึงขั้นตอนที่จะต้องดําเนินการต่อไปและขั้นตอนที่
เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ จั ด เตรี ย มงานไว้ ก่ อ น ทํ า ให้ ก ารดํ า เนิ น งานเป็ น ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเป็ น ไปตามแผนงาน

๔๐

8. เอกสารอ้างอิง
1. กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
- พระราชบัญญัติระเบียบว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
- พระราชบัญญัติระเบียบว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548
2. หนังสือราชการ บันทึกข้อความ คู่มือและเอกสารทางวิชาการ
- เอกสารองค์ประกอบการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)
- คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน
3. ระเบียบ คําสั่งกรมชลประทาน และหรือทีเ่ กี่ยวข้อง
- ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการโอนโครงการก่อสร้างขนาดกลาง และโครงการพิเศษ ให้โครงการ
ชลประทาน พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2557
- ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2553 ประกาศ
ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2553
- ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยหลักเกณฑ์การมีส่ วนร่วมจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าของเกษตรกรในเขต
โครงการประเภทสูบน้ําด้วยไฟฟ้าของกรมชลประทาน พ.ศ. 2556 ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2553
- คําสั่งกรมชลประทาน ที่ 32/2560 เรื่อง การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายก่อสร้าง
สํานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 – 16 กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง
- คํ าสั่ งกรมชลประทาน ที่ ข 407/2560 เรื่ อง มอบหมายอํ านาจหน้ าที่ ใ นการสั่ งและการปฏิ บั ติ
ราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน
- คําสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 535/2560 เรื่อง แก้ไขคําสั่งมอบหมายอํานาจหน้าที่ใ นการสั่ง และ
การปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน
- คําสั่งกองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง ที่ 3/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานจัดทําและดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ของกองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง

9. แบบฟอร์มทีใ่ ช้
9.1 แบบลงทะเบียนการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน
9.2 แบบสํารวจความพึงพอใจ
รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวกที่แนบ
๔๑

ภาคผนวก

๔๒

กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายงานสรุปการส่งมอบ – รับมอบ
โครงการฝายบ้านสะพุง
อ้าเภอน้้าเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
ส้านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8
กองพัฒนาแหล่งน้้าขนาดกลาง
เมษายน 2560

สารบัญ
หน้า
๑ เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบ-รับมอบ

๑-๕

๒ บัญชีรายละเอียดงานที่จะส่งมอบ-รับมอบ

๖

๓ ประวัติความเป็นมาของโครงการ

๗-๒๒

๔ แผน – ผลงานก่อสร้าง

๒๓-๒๕

๕ การใช้เงินงบประมาณค่าก่อสร้างโครงการและข้อมูลสินทรัพย์

๒๖-๒๘

๖ ภาพถ่ายงานที่ส่งมอบ

๒๙-๔๒

๗ แบบก่อสร้าง

๔๓-๕๓

๘ ภาคผนวก

๕๔-๖๔
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1. เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบ-รับมอบ
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2. บัญชีรายละเอียดงานที่จะส่งมอบ – รับมอบ

บัญชีรายละเอียดงานที่สง่ มอบ-รับมอบ
โครงการฝายบ้านสะพุง อาเภอน้าเกลีย้ ง จังหวัดศรีสะเกษ
ลาดับที่
1

รายการ
ก่อสร้างส่วนประกอบอื่น
- งานก่อสร้างป้ายชือ่ โครงการที่บริเวณหัวงาน
- งานก่อสร้างป้ายชือ่ โครงการที่ทางแยกเข้าโครงการ

ปริมาณงาน หน่วย
1
1

แห่ง
แห่ง

2

ทานบดิน ขนาดหลังคันกว้าง 6.00 ม. ยาว 1,145.00 ม. สูง 11.00 ม
- งานท่อลอด กม.0+295
- งานท่อลอด กม.0+685

1

แห่ง

3

ฝาย คสล. ขนาดสันฝายยาว 80.00 ม. สูง 4.00 ม.
พร้อมสะพานคนเดินข้ามฝาย

1

แห่ง

หมายเหตุ

3. ประวัติความเป็นมาของโครงการและ
รายงานพิจารณาโครงการเบื้องต้น

โครงการฝายบ้านสะพุง
อาเภอน้าเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
*************
1. เรื่องเดิม
โครงการฝายบ้านสะพุง อาเภอน้าเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตาบลคูบ
อาเภอน้าเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ได้มีหนังสือที่ ศก 89703/313 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2548 ขอรับการ
สนับสนุนการก่อสร้างฝายกั้นน้า เนื่องมาจากราษฎรได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลนน้าสาหรับการเกษตรและ
อุปโภค-บริโภค จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร
กรมชลประทาน โดยสานักงานชลประทานที่ 8 ได้พิจารณาตรวจสอบพื้นที่สารวจออกแบบเป็น
โครงการประเภทฝายทดน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร และได้เสนอบรรจุไว้
ในแผนงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลาง
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อใช้เป็นแหล่งน้าช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขตตาบลคูบและตาบลใกล้เคียง พื้นที่รับ
ประโยชน์ 5,000 ไร่
2. เพื่อใช้เป็นแหล่งน้าสาหรับอุปโภค-บริโภคของราษฎร จานวน 500 ครัวเรือน และสัตว์เลี้ยง
บริเวณดังกล่าว
3. ที่ตั้งหัวงาน
บ้านสะพุง ตาบลคูบ อาเภอน้าเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
ระวาง 5938 IV พิกัด 48 PVB 0457927 E – 1657242 N

แผนที่มาตราส่วน 1:50,000

4. ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. เป็นแหล่งเก็บกักน้าสาหรับอุปโภค-บริโภค และการเกษตรของราษฎรในเขตตาบลคูบ
และตาบลใกล้เคียง อาเภอน้าเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ จานวน 500 ครัวเรือน พื้นที่รับประโยชน์ 5,000 ไร่
2. แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าสาหรับทาการเกษตร รายได้ผลผลิตสูงขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหา
คุณภาพชีวิตและปัญหาความยากจนของราษฎรในพื้นที่
5. ลักษณะภูมิประเทศ
ห้วยขะยุงมีต้นกาเนิดจากเทือกเขาทางด้านใต้ของอาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ มีลักษณะ
พื้นที่ เป็นภูเขาสูง มีระดับสูงสุดประมาณ 450 ม. (รทก.) และมี ระดับบริเวณเชิงเขาประมาณ 250 ม. (รทก.)
ครอบคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ 15 ของพื้นที่ลุ่มน้าทั้งหมด ลุ่มน้าห้วยขะยุงถัดลงมาทางทิศเหนือจนถึงระดับ
160-170 ม. (รทก.) ลั กษณะพื้ นที่ เป็ นที่ ราบสลั บเนิ นสู งและเนินเตี้ย ครอบคลุ มพื้ นที่ ประมาณร้ อยละ 4.7
ของพื้นที่ลุ่ มน้าทั้งหมด พื้นที่ลุ่มน้าถั ดมาต่อขึ้นไปทางทิศเหนื อมีลั กษณะลาดเทสู่ แม่น้ามูลและมีความลาดเท
น้อยลงเรื่อยๆ จนเป็นราบลุ่มบริเวณริมน้ามูล โดยพื้นที่บริเวณโครงการมีระดับพื้นที่ประมาณ 115-125 ม. (รทก.)
พื้นที่ลุ่ มน้ าส่ วนใหญ่ทาการเกษตรเป็ นหลั ก โดยปลู กข้าวใช้น้าฝนเป็นหลั กสลั บกับการปลู กพื ชไร่และพืชผั ก
เป็นส่วนน้อย

/6.สรุป....

-26. สรุปรายละเอียดโครงการ
พืน้ ที่รับน้าฝนประมาณ
1,684 กม.2
ประเภทโครงการ
ฝายทดน้า
ลุ่มน้า
มูล-ห้วยขะยุง
ส่วนลาดเทของลาน้า บริเวณหัวงาน
1 : 6,000
ปริมาณน้าฝน-รอบปีเฉลี่ย (สถานีวัดน้าฝน อ.น้าเกลี้ยง)
1,684.00 มม./ปี
จานวนวันที่ฝนตก เฉลี่ยทั้งปี
68.70 วัน
ปริมาณน้าไหลผ่านหัวงานฝายในเกณฑ์เฉลี่ย
397.31 ล้าน ลบ.ม ต่อปี
ลักษณะอาคารหัวงาน : ฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 4.00 เมตร สันฝายยาว 80.00 เมตร
ระดับท้องน้าประมาณ
+ 114.00 ม. (รทก.)
ระดับตลิ่งประมาณ
+ 123.00 ม. (รทก.)
ระดับสันฝายคอนกรีต
+ 119.00 ม. (รทก.)
ระดับหลังทานบดิน
+ 124.50 ม. (รทก.)
ปริมาณน้าที่เก็บกัก
1.50 ล้าน ลบ.ม.
พืน้ ที่รับประโยชน์โดยประมาณ : ฤดูฝน
5,000 ไร่
ฤดูแล้ง
400 ไร่
การอุปโภค-บริโภค
500 ครัวเรือน
ระยะเวลาก่อสร้าง แผนดาเนินการก่อสร้าง ปี 2558 - 2559 ราคาค่าก่อสร้าง 99,949,500 บาท
- ปี 2558 งบประมาณ 39,977,800 บาท
- ปี 2559 งบประมาณ 59,971,700 บาท
7. ความก้าวหน้า
- ออกแบบโดยสานักงานชลประทานที่ 8
- ไม่ต้องจัดซื้อที่ดิน เนื่องจากพื้นที่บริเวณก่อสร้างอยู่ในเขตป่าชุมชนริมลาห้วยขะยุง (สาธารณะ
ประโยชน์) ไม่มีราษฎรเข้าถือครองทาประโยชน์
8. การดาเนินการก่อสร้าง
- งานแล้วเสร็จ 100%

จุดที่ตั้งโครงการ

แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ
โครงการฝายบ้านสะพุง
อ้าเภอน้้าเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ฝายบ้านสะพุง
ต.คูบ อ.น้้าเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ

ฝายบ้านสะพุง
ต้าบลคูบ อ้าเภอน้้าเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
ระวาง 5938 IV พิกัด 48 PVB 0457927 E - 1657242 N (ลาดับชุดที่ L 7018)

รายงานการพิจารณาโครงการเบื้องต้น
โครงการพัฒนาแหล่งน้ํา ฝายบ้านสะพุง
ตําบลคูบ อําเภอน้ําเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

1 เรื่องเดิม
ตามที่ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคูบ (นายสมาน เหลาสิงห์) ได้มีหนังสือ ที่ ศก89703/313 ลง
วันที่ 25 สิงหาคม 2548 เรื่องขอรับการสนับสนุนการก่อสร้างฝายกั้นน้ํา ถึงผู้อํานวยการโครงการก่อสร้าง 2
สํานักชลประทานที่ 8 เนื่องจากราษฎรบ้านสะพุง ต.คูบ อ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ มีความเดือดร้อนจากปัญหา
ภัยแล้งทําให้ไม่มีน้ําเพียงพอในการอุปโภค บริโภค รวมถึงใช้ในการเกษตร การปศุสัตว์และเป็นแหล่งน้ําดิบใน
การผลิตน้ําประปา ตามรายละเอียดที่แนบ
กลุ่ ม วิ ศ วกรรมบริ ห าร สํ า นั ก งานก่ อ สร้ า ง 16 ได้ ร่ ว มกั บ เจ้ า หน้ า ที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พิจารณาความเหมาะสมในเบื้องต้นแล้ว เนื่องจากเป็นการก่อสร้างในลําห้วยขะยุงซึ่งเป็นลําน้ําขนาดใหญ่และ
มีปริมาณน้ํามาก เห็นสมควรดําเนินการลักษณะโครงการชลประทานขนาดกลาง ได้พิจารณาเป็นการก่อสร้าง
ฝายบริเวณช่องลัด และก่อสร้างทํานบดินปิดกั้นลําน้ําเดิม กลุ่มวิศวกรรมบริหารจึงได้จัดทํารายงานพิจารณา
โครงการเบื้องต้นเพื่อประกอบการสํารวจออกแบบต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของรายงาน
วัตถุประสงค์ของการจัดทํารายงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ํา ฝายบ้านสะพุง มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
2.1) เพื่อศึกษาลักษณะและขอบเขตของโครงการที่ควรจะดําเนินการในเบื้องต้น
2.2) เพื่อทราบถึงปัญหาและแนวทางการเปิดโครงการว่าจะสามารถดําเนินการได้หรือไม่
2.3) เพื่อกําหนดประเภทของโครงการว่าควรจะเป็นโครงการประเภทใดรวมถึงพื้นที่รับประโยชน์และ
ราคาก่อสร้างโดยประมาณด้วย
2.4) เพื่อกําหนดขอบเขตการสํารวจ เพื่อนํามาใช้ประกอบการออกแบบต่อไป
3. วัตถุประสงค์โครงการ
วัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาแหล่งน้ํา ฝายบ้านสะพุง ตําบลคูบ อําเภอน้ําเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
3.1) เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรกรรมในเขตตําบลคูบ และบริเวณใกล้เคียง ประมาณ 5,000 ไร่
3.2) เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ําอุปโภค-บริโภคของราษฎรและสัตว์เลี้ยงบริเวณดังกล่าว
3.3) ยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรในบริเวณพื้นที่โครงการได้ในระดับหนึ่ง
3.4) เป็นการอนุรักษ์และรักษาสภาพต้นน้ําลําธารตามธรรมชาติ ทําให้เกิดความชุ่มชื้นแก่พื้นที่บริเวณ
โดยรอบพื้นที่โครงการ
4. ขอบเขตในการศึกษา
การศึกษาและการพิจารณาความเหมาะสมโครงการเบื้องต้นมีขอบเขตการศึกษา ดังนี้
1. ศึกษาลักษณะทั่วไปของภูมิประเทศ และลําน้ําบริเวณที่สร้างโครงการฝายบ้านสะพุง
ตําบลคูบ อําเภอน้ําเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ อย่างคร่าวๆ จากแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 ซึ่งจะทําให้ทราบ
ที่ตั้งโดยประมาณสภาพภูมิประเทศทั่วไปและปริมาณน้ําที่มีตามธรรมชาติ
2. หลังจากเลือกที่ตั้งจากแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 ได้โดยประมาณแล้วจึงออกไปดูสภาพ
ภูมิประเทศจริงเพื่อกําหนดจุดที่ตั้งโครงการและบริเวณที่จะก่อสร้าง

3. คํานวณด้านอุทกวิทยา เช่น ปริมาณน้ําท่ารวมเฉลี่ยทั้งปีที่จะไหลผ่านบริเวณที่จะก่อสร้าง
อาคารหัวงาน เพื่อจะนําไปเปรียบเทียบกับการใช้น้ําของพืชในโครงการ
4. เมื่อเลือกที่ตั้งอาคารหัวงาน ได้แน่นอนแล้ว จะประเมินปริมาณน้ําที่ต้องการใช้งานสําหรับ
การเพาะปลูก ให้สอดคล้องกับอัตราการใช้น้ําในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่โครงการ รวมถึงพิจารณาปริมาณน้ํา
ต้นทุนประกอบด้วย
5. คํานวณและออกแบบเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเพื่อกําหนดลักษณะ และขนาด
ของอาคาร เพื่อใช้ในการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
6. กําหนดขอบเขตสํารวจเบื้องต้น
5. สภาพทั่วไป
5.1 ที่ตั้งโครงการ จากแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 และเครื่องตรวจสอบพิกัด (GPS) พบว่าจุด ที่ตั้ง
โครงการพัฒนาแหล่งน้ํา ฝายบ้านสะพุง ในแผนที่ 1:50,000 ตั้งอยู่ที่พิกัด 48 PVB 0457927 E - 1657242 N
ระวาง 5938 IV ลําดับชุด L 7018 บ้านสะพุง ตําบลคูบ อําเภอน้ําเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
5.2 สภาพภูมิประเทศ
ห้วยขะยุงมีต้นกําเนิดจากเทือกเขาทางใต้ของอําเภอกันทราลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ มีลักษณะพื้นที่เป็น
ภูเขาสูง มีระดับสูงสุดประมาณ 450 ม. (รทก.) และมีระดับเชิงเขาประมาณ 250 ม. (รทก.) ครอบคลุมพื้นที่
ประมาณร้อยละ 15 ของพื้นที่ลุ่มน้ําทั้งหมด ลุ่มน้ําห้วยขะยุงถัดลงมาทางทิศเหนือจนถึงระดับ 160-170 ม. (รทก.)
ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบสลับเนินสูงและเนินเตี้ย ครอบคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ 4.7 ของพื้นที่ลุ่มน้ําทั้งหมด พื้นที่
ลุ่มน้ําถัดมาต่อถัดไปทางทิศเหนือมีลักษณะลาดเทสู่แม่น้ํามูลและมีความลาดเทน้อยลงเรื่อยๆ จนเป็นที่ราบลุ่ม
บริเวณริมน้ํามูล โดยพื้นที่บริเวณโครงการมีระดับพื้นที่ประมาณ 115-125 ม. (รทก.) พื้นที่ลุ่มน้ําส่วนใหญ่ทํา
การเกษตรเป็นหลัก โดยปลูกข้าวใช้น้ําฝนเป็นหลักสลับกับการปลูกพืชไร่และพืชผักเป็นส่วนน้อย
อาณาเขตการติดต่อ
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่อ
ติดต่อ
ติดต่อ
ติดต่อ

ตําบลจาน อําเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
ตําบลน้ําเกลี้ยง อําเภอน้ําเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
ตําบลบก อําเภอโนนคูน จังหวัดศรีสะเกษ
ตําบลตองปิด อําเภอน้ําเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

5.3 สภาพภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปบริเวณพื้นที่โครงการอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อิทธิพลของลมมรสุมทั้งสองนี้มีผลต่อสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย กล่าวคือ
ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม มีหย่อมความกดอากาศทางซีกโลกใต้เคลื่อนตัวผ่านมหาสมุทรอินเดีย ทางทะเล
อันดามันผ่านพื้นที่คาบสมุทรทางตอนใต้ไปแทนที่หย่อมความกดอากาศต่ําทางซีกโลกเหนือ ทําให้เกิดลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ พัดผ่านทะเลและมหาสมุทร พัดพาความชื้นจากทะเลเข้าสู่ฝั่งกลายสภาพเป็นฝนตกในภาคพื้น
ทวีปลมมรสุมนี้จะทําให้เกิดฝนตกโดยทั่วไปในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงตุลาคม จากนั้นช่วงปลายเดือนตุลาคมถึง
กุมภาพันธ์ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดพาเอาความหนาวเย็นและความแห้งแล้ง จากภาคพื้นทวีปทางทิศ
เหนือเข้ามาในประเทศไทยทําให้อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้งโดยทั่วไป และช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนเป็น
ช่วงที่มีอากาศร้อนมากที่สุด อันเนื่องมาจากลมทางทิศใต้จากอ่าวไทย พัดเข้าสู่ภาคพื้นทวีป สามารถแบ่งได้
เป็น 3 ฤดู ทิศทางการพัดผ่านของลมมรสุม
ฤดูฝน
เริ่มตั้งแต่ เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม
ฤดูหนาว
เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์
ฤดูร้อน
เริ่มตั้งแต่ เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม

สถานีตรวจวัดอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ตั้งอยู่ในพื้นทีจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ สถานี
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จากค่าเฉลี่ยของสถิติข้อมูลภูมิอากาศที่สถานีตรวจอากาศ ใน
คาบ 30 ปี (พ.ศ. 2514-2543) พอสรุปค่าเฉลี่ย รายปีของตัวแปรภูมิอากาศที่สําคัญได้ดังนี้
อุณหภูมิเฉลี่ยรายปี

27.4

องศาเชลเซียส

ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายปี

71.0

เปอร์เซ็นต์

เมฆปกคลุมเฉลี่ยรายปี

7.3

หน่วย (0-10)

ความเร็วลมเฉลี่ยรายปี

1.04

น็อต

ปริมาณการระเหยจากถาดเฉลี่ยรายปี

1,840.8

มิลลิเมตร

5.4 สภาพลําน้ํา
ห้วยขะยุง มีต้นกําเนิดจากเทือกเขาด้านใต้ของ อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไหลผ่านอําเภอ
กันทรลักษณ์ ไปบรรจบกับแม่น้ํามูลก่อนถึงสบชี-มูล เล็กน้อย มีความยาวลําน้ําประมาณ 175 กม. โดยมีห้วย
ทาเป็นลําน้ําสาขามีความยาวประมาณ 160 กมง พื้นที่ลุ่มน้ําประมาณ 3,347 ตร.กม. มีประมาณน้ําท่าตาม
ธรรมชาติประมาณปีละ 1,466 ล้าน ลบ.ม. หรือประมาณร้อยละ 7.53 ของปริมาณน้ําท่าตามธรรมชาติทั้งหมด
ของลุ่มน้ํามูล
5.5 การคมนาคม
จากตัวเมืองจังหวัดศรีสะเกษ เดินทางโดยถนนลาดยางสาย 226 ระยะทางประมาณ 27 กม. และจาก
ถนนสายศรีสะเกษ (สาย 226) เลี้ยวซ้ายสู่เส้นทาง 2085 ระยะทางประมาณ 20 กม. ถึงบ้านสะพุง ตําบลคูบ
5.6 สภาพเศรษฐกิจสังคมและการเกษตร
ในอดีตมี 2 ตายาย ออกไปทําไร่ข้าวในบริเวณป่าติดกับหมู่บ้าน ได้พบลูกกวาง 1 ตัว จึงอุ้มเข้าหมู่บ้าน
ก่อนจะเข้าหมู่บ้านกลัวคนอื่นจะต่อว่า เลยนําไม้มาทําแร้วครอบลูกกวางไว้ข้างหนองน้ําและเข้ามาในหมู่บ้าน
ชาวบ้านทราบและพากันแตกตื่นออกมาดูแต่ไม่เห็นลูกกวางเห็นแต่แร้วครอบอยู่ ภาษาส่วยเรียกครอบว่า “คูบ”
จึงเรียกตําบลคูบมาจนทุกวันนี้ ปัจจุบันตําบลคูบอยู่ในการปกคอง แบ่งเขตการปกครองออก 1,635 หลังคาเรือน
ราษฎรในเขต ต.คูบ โดยส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพด้วยการเกษตรเป้นในลักษณะการเกษตรแบบพึ่งพาน้ําฝน
เป้นหลัก โดยในฤดูฝนจะเพาะปลูกข้าวนาปี และได้รับผลผลิตอยู่ในเกณฑ์เ)ลี่ยประมาณ 400 กิ โลกรัม/ไร่
หลังจากการปลูกข้าวนาปีราษฎรในเขต ต.คูบ จะปลูกถั่วลิสงและถั่วเขียวผิวมันสําหรับเป็นรายได้เสริม การปลูก
ข้าวในฤดูฝนจะเริ่มประมาณกลางเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฏาคม และเก็บเกี่ยวในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน
ส่วนในฤดูแล้งจะปลูกถั่วลิสง ในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคม สําหรับอาชีพเสริม คือ กล่มหัตถกรรม-ผ้า
5.7 ประชากรและการปกครอง
ตําบลคูบมี จํานวนประชากรในเขต อบต. 9,450 คน และจํานวนหลังคาเรือน 1,635 หลังคาเรือน มี
จํานวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านสร้างแก้ว หมู่ 2 บ้านคูบ หมู่ 3 บ้านเขิน หมู่ 4 บ้านหนองแวง
หมู่ 5 บ้านน้ําเกลี้ยง หมู่ 6 บ้านสะพุง หมู่ 7 บ้านโพนงาม หมู่ 8 บ้านโนนเชียงสี หมู่ 9 บ้านคุมใต้
5.8 การสาธารณูปโภค
จํานวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าและโทรศัพท์สาธารณะใช้ในเขต อบต. 1,635 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100

5.9 สภาพธรณีวิทยาทั่วไป
จากแผนที่รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทยของกรมทรัพยากรธรณี พ.ศ. 2549 พื้นที่ลุ่มน้ํามูลอยู่ระห่าง
จากรอยเลื่อนท่าแขกประมาณ 400-500 กิโลเมตร ทางด้านเหนือ และจากแผนที่เสี่ยงแผ่นดินไหวของประเทศ
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2548) ของกรมทรัพยากรธรณี จัดลุ่มน้ํามูลอยู่ในเขต 0 ซึ่งมีความรุนแรง
แผ่นดินไหวในระดับน้อยกว่า III เมอร์คัลลี่ ตรวจวัดด้วยเครื่องมือเท่านั้น ไม่มีความเสี่ยงและไม่จําเป็นต้อง
ออกแบบอาคารรับอันตรายจากแผ่นดินไหว
จากบริเวณจุดที่ตั้ง ฝายบ้านสะพุง และลักษณะทางธรณีวิทยาเบื้องต้น จากแผนที่ธรณีวิทยาจังหวัด
ศรีสะเกษ ของกรมทรัพยากรธรณี พบว่าจุดที่ตั้งฝายอยู่บนชั้นหินตะกอนและหินแปร ชนิด Ktms หรือเรียกว่า
หน่วยหินมหาสารคาม ซึ่งลักษณะชั้นหินประกอบด้วย หินทรายแป้งสีน้ําตาลแดง หินเคลย์และหินทราย มักพบ
เกลือหินโปรแตสยิปซัม และแอนไฮโดรแทรก ส่วนใหญ่จะไม่มีผลการรั่วซึมของน้ํา
สรุปและข้อเสนอแนะ
ในเบื้องต้นฝายสะพุง มีการกักเก็บน้ําสูงประมาณ 4 เมตร ในเบื้องต้นจําเป็นต้องทําการสํารวจ
ทางธรณีวิทยา เพื่อประกอบการพิจารณาชั้นรายละเอียดออกแบบ โดยการวางอาคารฝาย ควรวางอยู่บนชั้น
หินทึบน้ํา เพื่อสามารถกักเก็บน้ําได้ตามวัตถุประสงค์และเพิ่มความปลอดภัยทางด้านวิศวกรรม
5.10 สภาพแหล่งน้ําปัจจุบัน
โครงการพัฒนาแหล่งน้ําที่สร้างแล้วเสร็จในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ํา
โครงการพัฒนาแหล่งน้ําที่ได้สร้างเสร็จแล้วในพื้นที่ลุ่มน้ําลําชีน้อย ประกอบด้วย โครงการชลประทาน
ขนาดกลาง จํานวน 6 แห่ง โครงการชลประทานขนาดเล็ก จํานวน 80 แห่ง และโครงการสูบน้ําด้วยไฟฟ้า
จํานวน 15 แห่ง สามารถเก็บกักน้ําได้ประมาณ 72.77 ล้าน ลบ.ม. ส่งน้ําช่วยพื้นที่ในเขตชลประทานประมาณ
39,550 ไร่ และพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 45,100 ไร่ ตลอดทั้งเพื่อการอุปโภค-บริโภคในพื้นที่ลุ่มน้ําดังกล่าว
ดังแสดงในตาราง 05-16
ตาราง 5-1 แสดงรายละเอียดโครงการพัฒนาแหล่งน้ํา ที่ได้ดําเนินการก่อสร้างไว้แล้วในพื้นที่ลุ่มน้ําห้วยขะยุง
ลําดับ
ที่

1
2
3
4
5
6
7
15

หมายเหตุ

โครงการ

อ่างฯ ห้วยตามาย
อ่างฯ ห้วยด่านไอ
ฝายบ้านกระมอล
ฝายบ้านน้ําเย็น
ฝายบ้านขะยูง
ฝายบ้านเวาะ
โครงการชลประทานขนาดเล็ก
จํานวน 80 โครงการ
โครงการสูบน้ําด้วยไพฟ้า
จํานวน 15 แห่ง
รวม

ความจุ
(ล้าน ม3.)

พื้นที่ชลประทาน /
พื้นที่รับประโยชน์
(ไร่)

พื้นที่คันคูน้ํา
(ไร่)

หมายเหตุ

37.29
8.00
1.50
1.30
1.90
2.30
20.18

25,000
4,500*
อุปโภค-บริโภค
อุปโภค-บริโภค
อุปโภค-บริโภค
อุปโภค-บริโภค
46,600*

-

ชป ขนาดกลาง ศก
ชป ขนาดกลาง ศก
ชป ขนาดกลาง ศก
ชป ขนาดกลาง ศก
ชป ขนาดกลาง ศก
ชป ขนาดกลาง ศก
ชป ขนาดเล็ก_ศก._อบ

-

14,550

-

52.29/20.18

39,550/45,100*

-

* พื้นที่รับประโยชน์ที่ยังไม่มีระบบส่งน้ํา

6. สภาพอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา
6.1 สภาพน้ําฝน ปริมาณน้ําฝนที่ตกในบริเวณพื้นที่โครงการ ได้จากสถิติของข้อมูลน้ําฝน ประจํา
สถานีอําเภอน้ําเกลี้ยง ตั้งแต่ปี ค.ศ.1975-2004 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1,388.40 มม./ปี จะมีฝนตกชุกในเดือน
สิงหาคม ถึง เดือนกันยายน ของทุกปี
ตารางที่ 6-1 แสดงปริมาณฝนเฉลี่ย ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1975-2004 ประจําสถานีอําเภอน้ําเกลี้ยง (มม.)
เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

49.3 153.3 235.5 218.9 227.6 290.0 101.0 28.4 0.3 1.1

7.1

มี.ค.

รวม

26.1 1,388.4

6.2 การศึกษาน้ําท่า
จากการคํา นวณน้ํา ท่า ที่เ กิด ในพื้น ที่โ ครงการได้คํา นวณจากรายงานหลักฉบับ สมบูร ณ์ งานจ้า งที่
ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมงานจ้า งบริห ารโครงการที่ก่อสร้า งแล้ว เสร็จ ปี 2548 ได้ศึกษาลักษณะ
การเกิดปริมาณน้ําท่าโดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ําท่ารายปีเฉลี่ยกับพื้นที่ลุ่มน้าํ พบว่า
ปริมาณน้ําท่าเฉลี่ยของลุ่มน้ําลําห้วยขะยุง ซึ่งเป็นลําสาขาของแม่น้ํามูล มีค่าความสัมพันธ์ดังนี้
Qm = 0.3668 A 0.9406 (R2 = 0.9404)
Qm = ปริมาณน้าํ ท่ารายปี (ล้าน ม.3)
A = พื้นที่รับน้าํ ฝน (กม.2)
จากการศึกษาพบว่า ปริมาณน้ํา ท่า ที่เ กิด ขึ้น บริเ วณหัว งานในรอบปีเ ฉลี่ย ที่มีพื้น ที่รับ น้ํา ประมาณ
1,684 ตร.กม. มีค่าประมาณ 397.31 ล้าน ม.3/ปี
ตารางที่ 6-2 แสดงปริมาณน้ําท่ารายเดือน ที่เกิดขึ้นบริเวณหัวงานรอบปีเฉลี่ย (ล้าน ม.3)
เดือน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

%การแพร่กระจาย
รายเดือน
ปริมาณน้ําท่า
รายเดือน

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

รวม

0.20 0.42 1.76 4.89

10.0

30.37

40.28 10.70 1.50 0.17 0.08 0.07

100

0.78 1.69 6.99 19.45 39.75 120.65 160.64 42.53 4.16 0.66 0.32 0.29 397.31

6.3 การศึกษาอุทกวิทยาน้ําหลาก
จากการคํานวณปริมาณน้ํานองสูงสุด ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นบริเวณหัวงานฝายบ้านสะพุง ที่รอบปีการเกิด
ซ้ําต่างๆได้อาศัยหลักการแจกแจงความถี่ของการเกิดซ้ําโดยคํานวณจากสูตร Empirical ที่มีการศึกษาไว้ในเขต
ลําน้ํามูล พื้นที่ลุ่มน้ําห้วยขะยุง คํานวณได้ค่าปริมาณน้ํานองสูงสุด รอบปีเฉลี่ย รอบ 10 ปี รอบ 50 ปี และ รอบ
100 ปี ประมาณ 119.22 ม.3/วินาที, 291.90 ม.3/วินาที, 319.24 ม.3/วินาที และ 358.98 ม.3/วินาที
ตามลําดับ

7. การพิจารณาโครงการเบื้องต้น
7.1 สาเหตุและสภาพปัญหาในพื้นที่โครงการ
จากปริมาณน้ําท่าที่เกิดขึ้นบริเวณลําห้วยขะยุงจะมีปริมาณมาก ประมาณ 70% ของปริมาณน้ําท่ารายปี
เฉลี่ย จะเกิดขึ้นระหว่างเดือนกันยายนและเดือนตุลาคมของทุกปี และจากปัญหาดังกล่าวทําให้ราษฎรของบ้าน
สะพุง ตําบลคูบ มีความเดือดร้อนไม่สามารถมีน้ําไว้ใช้ทําประโยชน์ได้ตลอดทั้งปี จากปัญหาภัยแล้งทําให้ไม่มีน้ํา
เพียงพอในการอุปโภค-บริโภค รวมถึงใช้ในการเกษตร การปศุสัตว์ และเป็นแหล่งน้ําดิบในการผลิตน้ําประปา
7.2 แนวทางการแก้ไขปัญหา
จากสาเหตุและสภาพปัญ หาในข้อ 7.1 และจากการตรวจสอบสภาพพื้นที่ในสนามแล้ว พบว่า มี
แนวทางในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร สํานักงานก่อสร้าง 16 ได้พิจารณาความเหมาะสมแล้ว
เนื่องจากเป็นการก่อสร้างในลําห้วยขะยุง ซึ่งเป็นลําน้ําขนาดใหญ่ และมีปริมาณน้ํามาก เห็นสมควรดําเนินการ
ลักษณะโครงการชลประทานขนาดกลาง ได้พิจารณาเป็นการก่อสร้างฝายบริเวณช่องลัด และก่อสร้างทํานบดิน
ปิดกั้นลําน้ําเดิม
7.3 การประเมินความต้องการใช้น้ํา
สํ า หรับ การศึก ษาครั ้ง นี ้ไ ด้ใ ช้ป ฏิท ิน การปลูก พืช แบบมาตรฐานในเขต ชลประทานภาค
ตะวันออกเฉีย งเหนือ พบว่า การปลูกข้า วในฤดูฝ นจะเริ่มประมาณเดือนมิถุน ายนถึงเดือนกรกฎาคม และ
เก็บเกี่ยวในเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม ส่วนในฤดูแล้งจะปลูกพืชไร่ ซึ่งพื้นที่บริเวณ ตํา บลบ้า นเก่า และ
บริเวณใกล้เคียง จะปลูกพืชไร่ เช่น มันสําปะหลัง อ้อย ฯ ในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมีน าคม ซึ่งคาดว่า
จะมีการปลูกพืชในฤดูฝนคือ ปลูกข้า วประมาณ 500 ไร่ สํา หรับ ฤดูแล้งปลูกมัน สํา ปะหลังประมาณ 300
ไร่ จากแผนการปลูกพืชดังกล่าวจะนํามาใช้คํานวณหาความต้องการใช้น้ําของพืชต่อไป
ปริมาณการใช้น้ํา ของพืช (Crop Water Requirement หรือ Consumptive Use, Et)
เนื ่อ งจากเป็น การปลูก ข้า วแบบปัก ดํา ปริม าณการใช้น้ํา ของพืช (Et) คํา นวณโดยด้ว ยวิธ ี Penman
Monteith ค่า kc และค่า ETo แสดงไว้ใน
Et =kc*ETo
เมื่อ
Et = ปริมาณการใช้น้ําของพืช (มม.)
kc = สัมประสิทธิ์การใช้น้ําของพืช (Penman Monteith)
ETo = ปริมาณการใช้น้ําของพืชอ้างอิง (มม.) (Penman Monteith)
ปริมาณฝนใช้การได้ หมายถึง ส่วนของฝนที่ตกลงมาแล้วพืชสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
หรือเป็นส่วนของน้ําฝนที่ทดแทนปริมาณน้ําชลประทานที่ต้องส่งให้แก่พืช ทั้งนี้เพราะน้ําฝน ที่ตกในแปลง
เพาะปลูกนั้นบางครั้งคราวไม่อาจเป็นประโยชน์แก่พืชได้ทั้งหมด ดังนั้น กรณีแปลงนาปริมาณฝนใช้การได้
คือ ปริมาณฝนที่ตกในแปลงนาแล้วไม่เกิดการไหลล้นออก ส่วนปริมาณฝนใช้การได้ของพืช ไร่จ ะพิจ ารณา
เฉพาะส่วนของฝนที่ซึมลงไปในดินเป็นความชื้นในดินที่พืชสามารถนําไปใช้ได้เท่านั้น
การที่นํา น้ํา ฝนมาใช้แ ทนน้ํา ชลประทานได้ม ากหรือ น้อ ยขึ้น อยู่กับ องค์ป ระกอบที่สํา คัญ
คือ ปริมาณฝนที่ต กในแต่ล ะช่ว งเวลา ปริมาณการใช้น้ํา ของพืช อัต ราการรั่ว ซึมในแปลงนา ความเคยชิน
ของชาวนาต่อการเก็บน้ําไว้ในแปลงนา ความสูงของคันนา
ความต้อ งการน้ํา ชลประทาน (Irrigation Water Requirement) หาได้โ ดยการหัก
ปริมาณฝนใช้การได้ออกจากปริมาณการใช้น้ําของพืชแล้วหารด้วยประสิทธิภาพชลประทาน ซึ่งแสดงไว้ใน
โดยกําหนดให้

- ประสิทธิภาพการส่งน้ํา (Conveyance Efficiency , Ec)

เท่ากับ 80%

- ประสิทธิภาพของคูส่งน้ํา (Field Canal Efficiency , Eb)

เท่ากับ 80%

- ประสิทธิภาพการให้น้ํา (Application Efficiency , Ea) เท่ากับ 65%
ดังนั้นประสิทธิภาพชลประทานเท่ากับ 0.80*0.80*0.65 = 0.416
ที่มา : หนัง สือคู่มือการชลประทานระดับไร่นา ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร สถาบันเทคโนโลยีแ ห่ง เอเซีย

สํา หรับ ตารางการคํา นวณรายละเอีย ดความต้องการน้ํา ของพืช รายเดือ นแสดงในตาราง
จากนั้น นํา ความต้อ งการใช้น้ํา ของพืช มาเปรีย บเทีย บกับ ปริม าณน้ํา ต้น ทุน ที่มีอ ยู่ จะเห็น ได้ว่า น้ํา ต้น ทุน
พอเพีย งที่จ ะส่งน้ํา ให้แ ก่พื้น ที่เ พาะปลูก คือ ปริมาณน้ํา ต้น ทุน เฉลี่ย มากกว่า หรือเท่า กับ ความต้องการน้ํา
ของพืช จะเห็น ได้ดัง แสดงในตารางแสดงการเปรีย บเทีย บปริม าณน้ํา ท่า และปริม าณการใช้น้ํา ของพืช
จําแนกรายเดือน
ตารางที่ 7-1 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณน้ําท่าและปริมาณการใช้น้ําของพืชจําแนกรายเดือน

ลําดับ
1. ปริมาณน้ําท่า (ล้าน ลบ.ม.)
2.ปริมาณการใช้น้ําของพืช
(ลบ.ม./ไร่)

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

0.78

1.69

6.99

19.45

39.75

120.65 160.044 42.53

4.16

0.66

0.32

0.29

146.7

185.7

524.3

492.1

541.1

411.6

125.7

251.0

593.9

745.1

0.00

0.00

7.4 การพิจารณาลักษณะโครงการ
ข้อมูลวิศวกรรมโครงการเบื้องต้น
จุดที่ตั้ง : ตําบลคูบ อําเภอน้ําเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
หรือแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 48 PVB 0326147 E - 1644881 N ระวาง 5638 I ลําดับชุด L 7018
พืน้ ที่รับน้ําฝนประมาณ
1,684
กม.2
ประเภทโครงการ
ฝายทดน้ํา
ลุ่มน้ํา
มูล-ห้วยขะยุง
ส่วนลาดเทของลําน้ํา บริเวณหัวงาน
1: 6,000
ปริมาณน้ําฝน-รอบปีเฉลี่ย (สถานี วัดน้ําฝน อ.น้ําเกลี้ยง) 1,684.0
มม./ปี
จํานวนวันที่ฝนตก เฉลี่ยทั้งปี
68.70
วัน
ปริมาณน้ําไหลผ่านหัวงานฝายยางในเกณฑ์เฉลี่ย
391.31
ล้าน ม.3ต่อปี
ลักษณะอาคารหัวงาน: ฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง ประมาณ 4.00 เมตร กว้าง ประมาณ 80.00 เมตร
ระดับท้องน้ําประมาณ
+ 114.00
ม.(รทก.)
ระดับตลิ่งประมาณ
+ 123.00
ม.(รทก.)
ระดับสันฝายคอนกรีต
+ 119.00
ม.(รทก.)
ระดับหลังทํานบดิน
+ 124.00
ม.(รทก.)
ปริมาณน้ําที่เก็บกัก
1.50
ล้านลูกบาศก์เมตร
พื้นที่รับประโยชน์โดยประมาณ : ฤดูฝน
5,000
ไร่
ฤดูแล้ง
400
ไร่
การอุปโภค-บริโภค

500

ครัวเรือน

7.5 การประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ตารางที่ 7-2 แสดงรายละเอียดประมาณการราคาก่อสร้าง
ลําดับ
ที่
1.
2.
3.
3.

รายการ
ก่อสร้างฝายและอาคารประกอบ
ทํานบดินปิดกั้นลําน้ําเดิม
ก่อสร้างส่วนประกอบอื่น
ค่าดําเนินการงานด้านวิศวกรรมและ
Contingencies (10%)
รวม

ปริมาณงาน
1 แห่ง
L.S.
L.S.
L.S.

ราคาค่าก่อสร้าง
(บาท)
66,000,000
5,000,000
10,000,000
9,000,000
90,000,000

7.6 ผลประโยชน์ของโครงการ
สํานักงานก่อสร้าง 16 ได้นํารายงานเบื้องต้นในการพิจารณาโครงการพัฒนาแหล่งฝายบ้านสะพุง
ตําบลคูบ อําเภอน้ําเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
1. นํารายงานเบื้องต้นในการพิจารณาโครงการไปดําเนินการสํารวจ ออกแบบ และได้จัดเข้าแผนงาน
ก่อสร้าง
2. เป็นแนวทางในการจัดทําประมาณการโครงการ
3. นําข้อมูลบางส่วนไปประกอบในการพิจารณาและเสนอหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าดําเนินการ
ก่อสร้าง
4. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับหลังจากที่ได้ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
4.1 เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรกรรม ของราษฎรในเขตตําบลคูบ อําเภอน้ําเกลี้ยง
จังหวัดศรีสะเกษ พื้นที่รับประโยชน์ ประมาณ 5,000 ไร่
4.2 เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ําสําหรับการอุปโภค – บริโภคของราษฎรและสัตว์เลี้ยงของ ตําบลคูบ
ประมาณ 500 ครัวเรือน
7.7 ผลกระทบของโครงการ
จากการพิจารณาโครงการในเบื้องต้น อาจมีความจําเป็นต้องใช้พื้นที่ เพื่อการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ
ดังนั้น ในชั้นต้นนี้ เห็นควรให้โครงการชลประทานที่รับผิดชอบในการก่อสร้าง ประสานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เ ป็น เจ้าของพื้นที่ และชี้แจงทําความเข้าใจกับ ราษฎรในพื้น ที่ ที่เ กี่ย วข้องเพื่อขอใช้ที่ดินในการ
ก่อสร้างฝายทดน้ําและอาคารประกอบ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําโครงการเข้าสู่ที่ประชุม เพื่อขอ
ความเห็นชอบโครงการและทําหนังสือยืนยันไปที่โครงการชลประทานที่รับผิดชอบ เพื่อทราบและเก็บไว้เป็น
หลักฐานต่อไป
7.8 การมีส่วนร่วมของประชาชน
การดํา เนิน งานพัฒ นาแหล่งน้ํา จะก่อให้เ กิด ทั้ง ผลประโยชน์และผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่ในพื้น ที่
โครงการและพื้น ที่ใ กล้เ คีย ง การสร้า งความเข้า ใจอัน ดีร ะหว่า งเจ้า ของโครงการและราษฎรในบริเ วณ
ดังกล่าวจึงเป็นสิ่งสําคัญและมีความจําเป็นอย่างยิ่ง เจ้าของโครงการจะต้องดําเนินงานด้านมวลชนสัมพันธ์
ซึ่ง ประกอบด้ว ยการประชาสัม พัน ธ์โ ครงการ เพื่อ ให้ป ระชาชนได้เ ข้า ใจถึง วัต ถุป ระสงค์ เหตุผ ลความ
จําเป็น รายละเอียดโครงการและแผนการดําเนิน งานอย่า งถูกต้อง รวมทั้งจะต้องเปิด โอกาสให้ป ระชาชน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการให้มากที่สุด เพื่อเป็นการลดข้อขัดแย้งจากความเข้า ใจไม่ต รงกัน ความไม่รู้

ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดการต่อต้านจากชุมชนได้ในภายหลัง นอกจากนี้การเปิดโอกาสให้บุคคลทั่ว ไปได้เ ข้า มา
มีส่วนร่วมแสดงทัศนคติและให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านพัฒนาแหล่งน้ํา
ในการดําเนินงาน จําเป็นจะต้องได้ดําเนินการด้านประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพัน ธ์ และการมีส่ว น
ร่ว ม โดยมีกิจ กรรมการประชาสัม พัน ธ์และการมีส่ว นร่ว ม 2 กิจ กรรม เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของ
มวลชนในพื้น ที่และทํา ให้โ ครงการประสบความสํา เร็จ และสามารถทํา ประโยชน์ให้กับ คนในพื้น ที่ได้ต าม
วัตถุประสงค์ โดยปราศจากความขัดแย้งในการดําเนินงาน
7.9 การวิเคราะห์ความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการเบื้องต้น
การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ เป็นขั้นตอนการตรวจสอบความเหมาะสมของโครงการในเชิง
เศรษฐศาสตร์ภายหลังจากการตรวจสอบในเชิงวิศวกรรมแล้ว ซึ่งความเหมาะสมในเชิงเศรษฐศาสตร์เป็นการ
เปรียบเทียบผลได้ผลเสียว่ามีมากน้อยเพียงใด ดังนั้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการลงทุนหรือการนําทรัพยากร
ของประเทศที่มีอยู่จํากัดมาใช้เพื่อดําเนินการโครงการฯ จะก่อให้เกิดผลตอบแทนต่อระบบเศรษฐกิจสังคมรวม
สูงสุด หรือคุ้มค่ากับมูลค่าโอกาสที่เสียไป
การวิเคราะห์ใช้วิธี Discounted Cash Flow Technique ซึ่งเป็นการตัดลดกระแสรายได้และ
ค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตมาเป็นมูลค่าปัจจุบันทั้งหมด เพื่อขจัดปัญหาความแตกต่างกันของมูลค่า
เงินในเวลาที่ต่างกัน (Time Value of Money) อันจะทําให้การเปรียบเทียบผลประโยชน์กันต้นทุนเป็นไป
อย่างถูกต้อง โครงการพัฒนาที่มีความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ควรจะยอมรับได้เมื่อผลการวิเคราะห์ผ่าน
เกณฑ์ที่กําหนดไว้ดังต่อไปนี้
1. อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อค่าลงทุน (Benefit-Cost Ratio) ควรมีค่ามากกว่า 1
2. มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (Net Present Value หรือ NPV) ณ ระดับอัตราค่า เสียโอกาส
ร้อยละ 12 ต่อปี ควรมีค่ามากกว่า 0
3. อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการ (Internal Rate Return หรือ IRR) ควรมีค่า
มากกว่าอัตราส่วนลด 12 เปอร์เซ็นต์
นอกจากเกณฑ์การยอมรับทั้ง 3 ข้อดังกล่าวข้างต้นแล้วยังได้นําเกณฑ์การพิจารณาของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาโครงการด้วย ซึ่งมี
รายละเอียด คือ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้กําหนดเกณฑ์การพิจารณา
อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการภาครัฐไว้ที่ 8-12 เปอร์เซ็นต์ และถ้าหากเป็นโครงการ
ประเภทที่ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจต่ํากว่าเกณฑ์ที่กําหนดดังกล่าว แต่เป็นโครงการที่มีความจําเป็นต้อง
ดําเนินการและเพื่อสนองนโยบายเป็นกรณีพิเศษ เช่น เพื่อช่วยกระตุ้นคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสให้มีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นโครงการในลักษณะเช่นนี้ควรพิจารณาสนับสนุนได้
จากการวิเ คราะห์ทางด้า นเศรษฐศาสตร์ของโครงการฝายบ้า นสะพุง เป็น โครงการที่มีความ
เหมาะสมต่อการลงทุน โดยอัตราทอน (Discount Rate) ที่ 12 % สรุปได้ดังนี้ รายละเอียดการวิเคราะห์ดูได้
จากภาคผนวก
1. อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อค่าลงทุน (Benefit-Cost Ratio)
เท่ากับ 1.081
2. มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV)
เท่ากับ 8.469 ล้านบาท
3. อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการ (IRR)
เท่ากับ 13.337%
7.10 สรุปและข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาข้อมูล และรายละเอียดสภาพภูมิประเทศจริง ของโครงการทั้งจาก แผนที่ 1:50,000
ของกรมแผนที่ทหาร ประกอบกับการเดินทางไปตรวจสอบสภาพพื้นที่จริงในสนาม และสอบถามข้อมูลพร้อม
รายละเอียดต่างๆ จากราษฎรประกอบการพิจารณาโครงการ โดยพิจารณาจากสภาพทางอุทกวิทยา และสภาพ
ภูมิประเทศ พบว่ามีแนวทางที่จะพัฒนาแหล่งน้ําประเภทฝายทดน้ําพร้อมอาคารประกอบ จํานวน 1 แห่ง

จุดที่ตั้งโครงการฝายบ้านสะพุง บ้านสะพุง ตําบลคูบ อําเภอน้ําเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ หรือที่
พิกัดประมาณ 48 PVB 0457927 E – 1657242 N ระวาง 5938 IV ลําดับชุด L7018 ให้เป็นโครงการพัฒนา
แหล่งน้ําขนาดกลาง มีพื้นที่รับน้ําเหนือจุดที่ตั้ง หัวงาน 1,684 ตารางกิโลเมตร จํานวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยทั้งปี
68.70 วัน ฝนเฉลี่ยทั้งปี 1,388.4 มิลลิเมตร ปริมาณน้ําท่าไหลผ่านบริเวณหัวงาน 397.31 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี
ราคาค่าก่อสร้างประมาณ 90 ล้านบาท ระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ 2 ปี ผลประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้นจากการดําเนินโครงการเป็นเงินปีละ 14.3 ล้านบาท การคิดอายุโครงการคิดเพียง 25 ปี
อัตราดอกเบี้ย (Discount Rate) ที่ใช้ในการประเมินผลทางเศรษฐกิจกําหนดให้ใช้อัตราดอกเบี้ย 8%, 10%,
และ 12% ตามลําดับ อัตราผลประโยชน์กับการลงทุน(Benefit-Cost Ratio, B/C ) มีค่า 1.403, 1.225, 1.081
ตามลําดับ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value หรือ NPV) มีค่า 43.960, 23.930, 8.469 ล้านบาท
ตามลําดับ อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการ (IRR) มีค่าเท่ากับ 13.337 %
เมื่อก่อ สร้า งโครงการแล้ว เสร็จ สมบูร ณ์ จะสามารถช่ว ยเหลือ พื้น ที่ทางการเกษตรในฤดูฝ น
ประมาณ 5,000 ไร่ ทั้งนี้ยังเป็นแหล่งน้ําสํา หรับใช้ ในการอุปโภค-บริโภคของราษฎรในพื้นที่ รวม 500
ครัวเรือน ประชากร ประมาณ 1,000 คน
ข้อเสนอแนะ
ในระดับพื้นที่ควรมีการนัดผู้นําชุมชนและราษฎรในพื้นที่ ที่ ได้รับผลประโยชน์มาร่วมพิจารณาด้วย
เพราะจะทําให้โครงการที่จะเกิดขึ้นมีประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด ไม่มีผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม เมื่อราษฎรที่ได้รับผลประโยชน์ได้ร่วมตัดสินใจในการพิจารณาตั้งแต่ต้นจะทําให้เขาเหล่านั้นเกิด
ความรักและหวงแหน ช่วยกันดูแลและบํารุงรักษาอาคารชลประทาน ทําให้อายุการใช้งานของโครงการนานขึ้น
จากการพิจารณาโครงการในเบื้องต้น อาจมีความจําเป็นต้องใช้พื้นที่ เพื่อการก่อสร้างฝายพร้อมอาคาร
ประกอบต่างๆ ดังนั้น ในชั้นต้นนี้ เห็นควรให้ โครงการชลประทานที่รับผิดชอบในการก่อสร้าง ประสานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าของพื้นที่ และชี้แจงทําความเข้าใจกับราษฎรในพื้นที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอใช้ที่ดิน
ในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําและอาคารประกอบ ดังกล่าว โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําโครงการเข้าสู่ที่
ประชุม เพื่อขอความเห็นชอบโครงการพร้อมทําหนังสือการร้องขอโครงการและยืนยันการเสียสละที่ดินเพื่อ
ก่อสร้างโครงการ ไปที่โครงการชลประทานที่รับผิดชอบ เพื่อทราบและเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป
8. ขอบเขตการสํารวจโครงการ
เพื่อให้มีรายละเอียดสภาพภูมิประเทศสําหรับใช้ในการจัดทํารายงานวางโครงการและออกแบบต่อไปให้
ฝ่ายสํารวจภูมิประเทศ ส่วนวิศวกรรมบริหาร ดําเนินการสํารวจ ดังนี้
1 สํารวจ Site Plan บริเวณหัวงานฝาย มาตราส่วน 1 : 500 ประมาณ 300 ไร่
2 สํารวจรูปตัดเหนือน้ําและท้ายน้ํา ความยาวรวม 3.00 กม. โดยสํารวจทุก 100 ม. ปีกข้างละ 100 ม.
3 ในการสํารวจสภาพภูมิประเทศนั้น ขอให้ฝ่ายสํารวจเก็บรายละเอียดสภาพภูมิประเทศให้ชัดเจน
มากที่สุด เช่น ระดับน้ํานองปีประวัติการณ์ โดยใช้เป็นระดับน้ําทะเลปานกลาง (รทก.)
- ในการสํารวจสภาพภูมิประเทศนั้น ขอให้ฝ่ายสํารวจเก็บรายละเอียดสภาพภูมิประเทศให้ชัดเจนมาก
ที่สุด เช่น ระดับน้ํานองปีประวัติการณ์ ระดับที่ราษฎรต้องการกักเก็บ ฯลฯ

4. แผน – ผลงานก่อสร้าง

ปริมาณงานก่อสร้าง
โครงการบ้านสะพุง อาเภอน้าเกลีย้ ง จังหวัดศรีสะเกษ
ลา
ดับ
รายละเอียดงาน
ที่
1 กิจกรรมเบือ้ งต้นและงานส่วนประกอบ
งานก่อสร้างป้ายชือ่ โครงการทีบ่ ริเวณหัวงาน
งานก่อสร้างป้ายชือ่ โครงการทีท่ างแยกเข้าโครงการ
งานถางป่าปรับพืน้ ทีบ่ ริเวณหัวงาน

ปริมาณงาน

หน่วย

1.00
2.00
30.00

แห่ง
แห่ง
ไร่

2 กิจกรรมทานบดิน ขนาดหลังคันกว้าง 6.00 ม. ยาว 1,145.00 ม. สูง 11.00 ม.
งานดินขุดลอกหน้า
9,960.00
งานดินขุดร่องแกนพร้อมขนย้ายและเกลีย่ ตบแต่ง
1,500.00
งานดินขุดลอกหน้า BLANKET พร้อมขนย้ายและเกลีย่ ตบแต่ง
1,760.00
งานดินถมทับหน้า BLANKET 85%
1,080.00
งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครือ่ งจักร 95%
56,160.00
งานลูกรังบดอัดแน่น
1,710.00
งานหินเรียง TOE DRAIN
140.00
งานหินทิง้ TOE DRAIN
230.00
งานกรวดทรายรองพืน้ TOE DRAIN
350.00
งานหินเรียงยาแนวหัวคันดิน
60.00
งานหลักคอนกรีต ขนาด 0.20x0.20x1.30 ม.
513.00
งานคอนกรีตหัวคันดิน
10.00
งานทานบดินชัว่ คราว พร้อมรือ้ ย้าย
1.00
งานท่อลอด กม.0+295
1.00
งานท่อลอด กม.0+685
1.00
งานปลูกหญ้าลาดทานบดิน
14,290.00

ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ต้น
ลบ.ม.
งาน
แห่ง
แห่ง
ตร.ม.

ปีงบประมาณ
2558
1.00
2.00
30.00

-

3 กิจกรรมฝาย คสล. ขนาดสันฝายยาว 80.00 ม. สูง 4.00 ม. พร้อมสะพานคนเดินข้ามฝาย จานวน 1 แห่ง
งานดินขุดบ่อก่อสร้างพร้อมขนย้ายและเกลีย่ ปรับแต่ง
160,400.00 ลบ.ม.
105,660.00
งานระเบิดหิน พร้อมขนทิง้ และเกลีย่ ปรับแต่ง
47,500.00 ลบ.ม.
28,000.00
งานย่อยหินโดยวิธกี ารเจาะกระแทกด้วยเครือ่ งจักร พร้อมขนทิง้
1,140.00 ลบ.ม.
1,140.00
งานดินขุด และถากแต่งบ่อก่อสร้างด้วยแรงคน
1,590.00 ลบ.ม.
570.00
งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครือ่ งจักร 95%
13,800.00 ลบ.ม.
งานดินถมข้างอาคารด้วยแรงคน
1,810.00 ลบ.ม.
880.00
งานลูกรังบดอัดแน่น
560.00 ลบ.ม.
งานคอนกรีตล้วนปรับแต่งบ่อก่อสร้าง
360.00 ลบ.ม.
360.00
งานคอนกรีตหยาบ
670.00 ลบ.ม.
350.00
งานคอนกรีตล้วนปนหินใหญ่
990.00 ลบ.ม.
งานคอนกรีตเสริมเหล็ก (เบา)
6,358.00 ลบ.ม.
3,470.00
งานไม้แบบ
326.67 ลบ.ม.
132.30
ค่าแรงต่อ - รือ้ ไม้แบบ
10,889.00 ตร.ม.
4,410.00
งานแผ่นยางกันน้าซึม ชนิด "B"
480.00
ม.
310.00
งาน ELASTIC FILLER หนา 1 ซม.
320.00 ตร.ม.
230.00
งานหินเรียง
8,790.00 ลบ.ม.
งาน GEOTEXTILES
22,740.00 ตร.ม.
งานหินก่อ
97.00 ลบ.ม.
งานรูระบายน้าซึม
84.00
แห่ง
40.00
งานราวกันตกท่อเหล็กอาบสังกะสี  2"
146.00
ท่อน
งานเหล็ก L 2"x2"x0.125 พร้อมเหล็กยึด ยาว 6.00 ม.
7.00
ท่อน
งานไม้นงั่ ร้าน-ค้ายัน สะพานคนเดินข้ามฝาย
1.00
งาน
-

ปีงบประมาณ
2559
-

9,960.00
1,500.00
1,760.00
1,080.00
56,160.00
1,710.00
140.00
230.00
350.00
60.00
513.00
10.00
1.00
1.00
1.00
14,290.00

54,740.00
19,500.00
1,020.00
13,800.00
930.00
560.00
320.00
990.00
2,888.00
194.37
6,479.00
170.00
90.00
8,790.00
22,740.00
97.00
44.00
146.00
7.00
1.00

ปริมาณงานก่อสร้าง
โครงการบ้านสะพุง อาเภอน้าเกลีย้ ง จังหวัดศรีสะเกษ
ลา
ดับ
ที่

รายละเอียดงาน
งานร่องระบายน้า
งานเสาระดับน้า ยาว 3.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
งานสูบน้าเพือ่ ลดระดับน้า
งานขนย้ายเครือ่ งจักรกล
งานปลูกหญ้าลาดหูฝาย
งานเครือ่ งยกพร้อมเพลา และบานระบาย ขนาด  1.20x1.20 ม.
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตามแบบหมายเลข 31026 และ 47525

ปริมาณงาน

หน่วย

1.00
3.00
8.00
2.00
7,160.00
1.00

งาน
ต้น
เดือน
เทีย่ ว
ตร.ม.
ชุด

ปีงบประมาณ
2558
4.00
1.00
-

ปีงบประมาณ
2559
1.00
3.00
4.00
1.00
7,160.00
1.00

แผน-ผลการปฏิบัติงานก่อสร้าง

ที่

รายการ

ปริมาณ

จานวนเงิน

% งาน

งานดาเนินการเอง
1 กิจกรรมเบื้องต้นและงานส่วนประกอบ
2 กิจกรรมทานบดิน
3 กิจกรรมฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก

1 แห่ง
1 แห่ง
1 แห่ง

139,000 0.14
6,557,000 6.56
93,253,500 93.30

โครงการฝายบ้านสะพุง อาเภอน้าเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
ปีงบประมาณ 2558

ปีงบประมาณ 2559

ตค.57 พย.57 ธค.57 มค.58 กพ.58 มีค.58 เมย.58 พค.58 มิย.58 กค.58 สค.58 กย.58 ตค.58 พย.58 ธค.58 มค.59 กพ.59 มีค.59 เมย.59 พค.59 มิย.59 กค.59 สค.59 กย.59
ผลงาน
100.00 %
-

0.06
0.80
-

0.04
3.92
4.62
-

0.02
7.20
6.38
-

7.53
7.42
-

8.14
8.80
-

6.81
8.06
-

0.04
4.54
4.17
-

0.04
0.92
0.14
-

0.08
0.14
-

0.14
-

-

-

7.16
7.22
-

0.22
0.14
7.86
8.53
-

0.80 1.64
0.74 1.03
8.23 10.35
8.05 11.61
-

2.40
3.19
5.56
6.01
-

0.58
4.54
4.51
-

0.23
2.50
3.31
-

1.86
0.35
-

0.36
0.46
1.99
3.49
-

0.34
1.02
3.38
0.34
-

หมายเหตุ
100

-

90

-

80

-

70
60
50
40
30
20
10
0

รวมแผนงาน
แผนงานสะสม
รวมผลงาน
ผลงานสะสม

99,949,500 100

-

0.86

3.92

7.20

7.96

5.11

2.74

1.86

-

0.86

4.78 11.98 19.51 27.65 34.46 39.00 39.92 40.00 40.00 40.00 40.00 47.16 55.24 64.27 76.26 84.22

89.33

92.07

93.93

0

0

4.66

9.20

4.51

3.31

0.35

0

0

4.66 11.06 18.48 27.28 35.34 39.55 39.73 39.87 40.00 40.00 40.00 47.22 55.89 64.68 77.32 86.52

91.03

94.34

94.69

6.40

7.53

7.42

8.14

8.80

6.81

8.06

4.54

4.21

0.92

0.18

0.08

0.14

-

-

0.13

-

40.02

-

-

7.16

7.22

8.08

8.67

9.03 11.99

8.79 12.64

2.35

3.72

แผน

96.28 100.00
3.95

1.36

98.64 100.00

100.00
100.05

ผล

5. การใช้เงินงบประมาณค่าก่อสร้างโครงการ
และข้อมูลสินทรัพย์

แผนการใช้เงินงบประมาณก่อสร้างโครงการ (Master Plan)
ระยะเวลาดาเนินการก่อสร้าง
พืน้ ทีช่ ลประทาน
ลาดับที่
1
2
3
3.3
3.3.1
(1)

(2)
(3)
3.3.2
(1)
(2)
3.3.3
(1)

2

ปี

5,000

ไร่

(2558-2559)

รายการ / งาน
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
ทีด่ นิ สิง่ ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น
ค่าเตรียมงานเบือ้ งต้น
จ้างเหมา
ดาเนินการเอง
- ถางป่าปรับพืน้ ทีห่ วั งาน
- ทีท่ าการบ้านพักชัว่ คราว
- ทีท่ าการบ้านพักถาวร
- ล้อมรั้วบริเวณหัวงาน
- ป้อมยาม
- เสาธง
- ระบบไฟฟ้า - ประปา
- ถนนเข้าหัวงานและภายในโครงการ
-ถนนทดแทนน้าท่วมพร้อมอาคารประกอบ
-ถนนบารุงรักษาด้านท้ายเขือ่ น
ถางป่าบริเวณอ่างเก็บน้า
ค่าปิดงานก่อสร้าง
ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้าง
จ้างเหมา
ดาเนินการเอง
บูรณะสิง่ ก่อสร้าง
บูรณะถนน
ค่าก่อสร้างแหล่งน้า
โครงการฝายบ้านสะพุง
จ้างเหมา
ค่าควบคุมงานจ้างเหมา
ดาเนินการเอง
เผื่อเหลือเผื่อขาด
รวมเงินสะสมงบลงทุน

ราคาโครงการ
ปริมาณ
งาน

ไร่
หลัง
หลัง
ม.
หลัง
เสา
งาน
งาน
งาน
งาน
งาน
งาน

งาน
กม.

ประเภทโครงการ ฝายทดน้า
งบประมาณ
รวม(บาท)
ปี 2557
99,949,500
99,949,500
99,949,500
99,949,500
99,949,500
99,949,500
-

99,949,500

ปี 2558

บาท

โครงการฝายบ้านสะพุง

ความจุอ่างเก็บน้า
แผนการใช้เงินงบประมาณ (บาท)
ปี 2559
ปี 2560

ล้าน ลบ.ม.

อาเภอน้าเกลีย้ ง จังหวัดศรีสะเกษ

ปี 2561

หมายเหตุ

ปี 2562

39,977,800
39,977,800
-

59,971,700
59,971,700
-

-

-

-

39,977,800
39,977,800
39,977,800
39,977,800

59,971,700
59,971,700
59,971,700

-

-

-

59,971,700

รายงานข้อมูลสินทรัพย์ เมือ่ จบสิน้ งาน/โครงการ
รหัสหน่วยงาน

0703

แหล่งของเงิน

5811320,5911320

ศูนย์ต้นทุน

0700300222

รหัสงบประมาณ

0700322004420208,0700322002420216

อ้าเภอน้้าเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

0700300633

กิจกรรมหลัก

070033300J0953

ชื่อหน่วยงาน

ส้านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8

กอง/สานัก

พัฒนาแหล่งน้้าขนาดกลาง

หน่วยเบิกจ่าย

0700300633

รหัสพืน้ ที่

3300,3200

ชื่องาน/โครงการ

ฝายบ้านสะพุง
จังหวัด สุรินทร์

0700333200K0955
กิจกรรมย่อย

3300J0957216
3200K0954279

รหัสสินทรัพย์งานระหว่างทาทีไ่ ด้จากระบบ GFMIS
หมวดสินทรัพย์

1208

800000022942

รายการสินทรัพย์ที่เกิดขึ้น (ระบุรายละเอียดให้ชดั เจน)

รหัสบัญชีแยกประเภท (G/L)

รหัสสินทรัพย์ถาวร (เดิม)
ปริมาณ

หน่วยนับ

1

แห่ง

ราคาต่อหน่วย

จานวนเงิน

1211010102

อายุการ วันที่คณะกรรมการ รหัสสินทรัพย์ถาวรที่ได้จาก
ใช้งาน ตรวจรับ/ตรวจการจ้าง
ระบบ GFMIS

โครงการฝายบ้านสะพุง
อาเภอน้าเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
งบประมาณปี 2558
งบประมาณปี 2559

39,977,810.96
59,971,682.15

50 ปี

30 ก.ย. 59

รวมจานวนเงินทัง้ สิ้น 99,949,493.11 ห้าสิบแปดล้านสี่หมื่นเจ็ดพันหกสิบสี่บาทสามสิบเจ็ดสตางค์
หมายเหตุ

รายงานสถานภาพและความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ส้านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 กองพัฒนาแหล่งน้าขนาดกลาง
โครงการต่อเนื่อง
การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้า

ล้าดับที่
1

โครงการ / จังหวัด

39,977,800
59,971,700

ประเภทโครงการ
ฝายหัวงานและอาคารประกอบ
- ความจุ
1.50
ล้าน ลบ.ม.
- พื้นที่ส่งน้า
ไร่
- พื้นที่ได้รับประโยชน์ 5,000
ไร่

บาท
บาท

สรุปสถานภาพโครงการ

ผลการด้าเนินงาน

สถานที่ด้าเนินการ
อาเภอน้าเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ไร่ [P] ไม่มีเอกสารสิทธิ์

ไร่

ลุ่มน้าหลัก

4

มูล
ลุ่มน้าย่อย

สัญญาเลขที่
อายุสัญญา

ห้วยขะยุง
ล้าน้า
ห้วยขยุง
ผู้ร้องขอโครงการ / วันที่ขอ

ผู้รับจ้าง -

ผลการด้าเนินงาน

- องค์การบริหารส่วนตาบลคูบ ได้มีหนังสือที่ ศก.89703/

[ ] ยังไม่ได้ออกแบบ

313 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2548 ขอรับการสนับสนุนงบ

[ ] อยู่ระหว่างการออกแบบ

-

ได้ผลงาน
[P] ออกแบบเสร็จแล้ว

[
[

วัน

] ยังไม่ได้ดาเนินการ
] อยู่ระหว่างดาเนินการ ได้ผลงาน

%

[ ] ดาเนินการเสร็จแล้ว
4. การรังวัดแบ่งแยกแปลงกรรมสิทธิ์
[ ] ยังไม่ได้ดาเนินการ
[ ] อยู่ระหว่างดาเนินการ ได้ผลงาน
[

ลักษณะการด้านินงาน
[P] ดาเนินการเอง
[ ] จ้างเหมา

ประกาศ TOR
ประกาศประกวดราคา
ยืน่ เอกสารด้านเทคนิค
ประกาศประกวดราคา
สานักงบประมาณ
กระทรวง
ลงนามในสัญญาเลขที่
ลงวันที่
วันที่
วงเงิน
อายุสัญญา
เริ่มอายุสัญญา
สิ้นสุดสัญญา

การจัดหาที่ดนิ
1. กรมฯ อนุมัติวนั เริ่มดาเนินการโครงการก่อสร้าง วันที่ 18 ธ.ค.2556
2. ประกาศกรมฯ วันเริ่มดาเนินการก่อสร้างโครงการฯ 3. การสารวจปักหลักเขต

3

ประมาณก่อสร้างฝายกั้นน้าในลาห้วยขะยุง

ประเภทการจัดหาที่ดนิ
- ที่ดินของเอกชน
[ ] มีเอกสารสิทธิ์
หมายเหตุ

- เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ป่าชุมชน

ลักษณะการด้าเนินงาน
[P] ดาเนินการเอง
[ ] จ้างเหมาออกแบบ

6

แบบ กพ.ผง.04/56

ฝายบ้านสะพุง จังหวัดศรีสะเกษ

ปี 2558 จานวน
ปี 2559 จานวน

5

ความก้าวหน้าของโครงการ
ทีด่ นิ

ออกแบบ

- ระยะเวลาดาเนินการ 2 ปี (2558-2559)
- ราคาค่าก่อสร้างโครงการ
99,949,500 บาท
- ระบบส่งน้าและอาคารประกอบ
งบประมาณทั้งสิ้น
99,949,500 บาท

2

โครงการเปิดใหม่
P การจัดหาแหล่งน้าและเพิ่มพืนที่ชลประทาน

-

1. เรื่องเดิม
องค์การบริหารส่วนตาบลคูบ ได้มีหนังสือที่ ศก.89703/313 ลงวันที่ 25
สิงหาคม 2548 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างฝายกั้นน้าในลา ห้วยขะยุง เนื่องจากราษฎรได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลนแหล่งน้าสาหรับการ
เกษตรและอุปโภค-บริโภค จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร
2. วัตถุประสงค์หลักโครงการ
- เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกและการเกษตรในเขตตาบลคูบ จานวน
5,000 ไร่ โดยก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก และอาคารประกอบ
3. ผลตอบแทนโครงการ
- ค่า Internal Rate of Return (IRR) =

วัน

[
[
[

- รายงาน RR

ผลงานความก้าวหน้าอื่นๆ
%

5. ความเป็นไปได้ของโครงการ

- ราษฎรมีความต้องการ

] ดาเนินการเสร็จแล้ว

5. การตรวจสอบทรัพย์สิน
%

- อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) =
4. รายงาน RR, PR , FS, IEE, EIA

6. อื่นๆ

] ยังไม่ได้ดาเนินการ
] อยู่ระหว่างดาเนินการ ได้ผลงาน
] ดาเนินการเสร็จแล้ว

%

6. การจ่ายเงิน
[
[
[
หมายเลขแบบ
สชป.8-06781 ถึง สชป.8-06788

] ยังไม่ได้ดาเนินการ
] อยู่ระหว่างดาเนินการ จ่ายแล้ว
] ดาเนินการเสร็จแล้ว

-

บาท

(0%)

ผลงานปี 2558
ผลงานปี 2559
ผลงานทังโครงการ

40.00 %
60.00 %
100.00 %

-

-

6. ภาพถ่ายงานทีส่ ่งมอบ

โครงการฝายบ้านสะพุง
อ้าเภอน้้าเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ภาพก่อนด้าเนินการก่อสร้าง

โครงการฝายบ้านสะพุง
อ้าเภอน้้าเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ภาพก่อนด้าเนินการก่อสร้าง

โครงการฝายบ้านสะพุง
อ้าเภอน้้าเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ภาพระหว่างด้าเนินการก่อสร้าง

โครงการฝายบ้านสะพุง
อ้าเภอน้้าเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ภาพระหว่างด้าเนินการก่อสร้าง

โครงการฝายบ้านสะพุง
อ้าเภอน้้าเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ภาพระหว่างด้าเนินการก่อสร้าง

โครงการฝายบ้านสะพุง
อ้าเภอน้้าเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ภาพระหว่างด้าเนินการก่อสร้าง

โครงการฝายบ้านสะพุง
อ้าเภอน้้าเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ภาพระหว่างด้าเนินการก่อสร้าง

โครงการฝายบ้านสะพุง
อ้าเภอน้้าเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ภาพระหว่างด้าเนินการก่อสร้าง

โครงการฝายบ้านสะพุง
อ้าเภอน้้าเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ภาพระหว่างด้าเนินการก่อสร้าง

โครงการฝายบ้านสะพุง
อ้าเภอน้้าเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ภาพระหว่างด้าเนินการก่อสร้าง

โครงการฝายบ้านสะพุง
อ้าเภอน้้าเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ภาพระหว่างด้าเนินการก่อสร้าง

โครงการฝายบ้านสะพุง
อ้าเภอน้้าเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ภาพระหว่างด้าเนินการก่อสร้าง

โครงการฝายบ้านสะพุง
อ้าเภอน้้าเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ก่อสร้างแล้วเสร็จ

โครงการฝายบ้านสะพุง
อ้าเภอน้้าเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ก่อสร้างแล้วเสร็จ

7. แบบก่อสร้าง

8. ภาคผนวก
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ภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับงานพัฒนาแหล่งน้า
โครงการฝายบ้านสะพุง อ้าเภอน้าเกลียง จังหวัดศรีสะเกษ
วันศุกร์ ที่ 8 สิงหาคม 2557
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