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 คู่มือการปฏิบัติงานด้านก่อสร้าง การส่งมอบ-รับมอบโครงการก่อสร้างขนาดกลางเล่มน้ีอยู่ใน
แผนปฏิบัติการจัดการความรู้กรมชลประทาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยแต่ละสํานัก/กอง 
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บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.1 วตัถุประสงค์ 
1.1.1 เพ่ือให้กรมชลประทานมีคู่มือการจัดทําเอกสารการส่งมอบโครงการก่อสร้างให้โครงการ

ชลประทานที่ชัดเจนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/
กระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงาน และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการท่ีมีคุณภาพ และ
บรรลุข้อกําหนด ที่สําคัญของกระบวนการ 

1.1.2 เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการทํางานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้ปฏิบัติงาน พัฒนาให้การทํางาน
เป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับ
บุคคลภายนอก หรือผู้ใช้บริการให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่เพ่ือขอการรับบริการที่
ตรงกับความต้องการ 

1.1.3 เพ่ือการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ และเผยแพร่กระบวนการการส่งมอบ-รับมอบโครงการก่อสร้าง
ภายใต้กรอบกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้องในรูปแบบการฝึกอบรม 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เกร็ดความรู้ต่าง ๆ ให้เกิดการยอมรับและถือปฏิบัติ
ของทุกหน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน ส่วนราชการอ่ืน รวมทั้งประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 1.1.4 เพ่ือกําหนดเป็นหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานงานของคู่มือการปฏิบัติงานการส่งมอบ-รับมอบ
โครงการก่อสร้าง รวมถึงเป็นการพัฒนาในวิชาชีพวิศวกรรมอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานงานของกรมชลประทาน
ต่อไป 

1.2ขอบเขต 
คู่มือการจัดทําเอกสารการส่งมอบโครงการก่อสร้างให้โครงการชลประทาน ฉบับน้ี ครอบคลุม

กระบวนการดําเนินการตั้งแต่การเตรียมความพร้อมในการส่งมอบโครงการก่อสร้าง โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการโอนโครงการก่อสร้างขนาดกลางและโครงการพิเศษให้โครงการ
ชลประทาน พ.ศ.2557 ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2557 หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้างร่วมกับสํานัก
ชลประทานในท้องที่จะประสานงาน ศึกษาข้อมูลด้านต่าง ๆ ประกอบการส่งมอบ-รับมอบ รวมท้ังอาจจะมอบหมาย
หน้าที่คณะหรือบุคคลเพ่ือทําหน้าที่เป็นคณะทํางานภายใต้คณะกรรมการส่งมอบ-รับมอบจนถึงขั้นตอนสุดท้าย 
กล่าวคือ การจัดทําเอกสารรายงานการส่งมอบ-รับมอบเสนออธิบดีกรมชลประทานเพื่อรับทราบหรืออนุมัติ
ต่อไป โดยสามารถสรุปออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 

1.2.1 ขั้นเตรียมความพร้อมการส่งมอบ ได้แก่ การรวบรวมเอกสารข้อมูล ประวัติความเป็นมา 
การศึกษาด้านต่าง ๆ การสํารวจ-ออกแบบรายละเอียด การมีส่วนร่วมของประชาชน การอนุมัติเปิดโครงการ 
เอกสารหลักฐานการจัดกรรมสิทธ์ิที่ดินเพ่ือการชลประทานท้ังที่ดําเนินการเสร็จแล้ว และอยู่ระหว่างดําเนินการ 
รวมทั้งรายงานสรุปแบบงาน-ผลงาน งบประมาณ ระหว่างก่อสร้างต้ังแต่ต้นจนถึงปัจจุบันด้วย 

คู่มือการจัดทําเอกสารการส่งมอบโครงการก่อสร้าง 
ให้โครงการชลประทาน 



 

๔ 

1.2.2 ขั้นการก่อสร้างโครงการ ได้แก่ การก่อสร้างโครงการบันทึกรายงานการก่อสร้างรวมท้ังการแก้ไข
ปัญหาอุปสรรค ระหว่างการก่อสร้าง ภาพถ่ายประกอบการก่อสร้าง เป็นต้น จัดเตรียมแบบรายการรายละเอียด
และขอบเขตงานก่อสร้างที่จะส่งมอบ รวมทั้งเสนอขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการส่งมอบ-รับมอบ 

 1.2.3 ขั้นการส่งมอบ–รับมอบโครงการก่อสร้าง ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของโครงการก่อสร้าง และ
เป็นขั้นตอนสําคัญเพ่ือให้ผู้รับมอบได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดและข้อเสนอแนะต่าง ๆ รวมทั้งเป็นเอกสาร
หลักฐานอ้างอิงในการพิจารณาวางแผน ตรวจสอบ ปรับปรุง และดูแลบํารุงรักษา เพื่อให้การดําเนินงาน
โครงการชลประทานมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชน สังคมและ
เศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมต่อไป 

1.3คําจํากัดความ 
โครงการขนาดใหญ่ หมายถึง โครงการประเภทเขื่อนเก็บกักนํ้าหรืออ่างเก็บนํ้าที่มีขนาดปริมาตรเก็บกัก

นํ้าต้ังแต่ 100 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ มีพ้ืนที่เก็บกักนํ้าต้ังแต่ 15 ตารางกิโลเมตร ขึ้นไป หรือ การชลประทานที่
มีพ้ืนที่ชลประทานต้ังแต่ 80,000 ไร่ ขึ้นไป หมายรวมถึงโครงการที่มีวงเงินค่าก่อสร้างโครงการต้ังแต่ 1,000 ล้าน
บาทขึ้นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด อาทิเช่น เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาทเขื่อนนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
เขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ จังหวัดลพบุรีและสระบุรี เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก เขื่อนแควน้อยบํารุง
แดน จังหวัดพิษณุโลก เป็นต้น 

โครงการขนาดกลาง หมายถึง โครงการชลประทานที่มีขนาดเล็กกว่าโครงการชลประทานขนาดใหญ่ 
โดยมีปริมาตรเก็บกักนํ้าน้อยกว่า 100 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่เก็บกักนํ้าน้อยกว่า 15 ตารางกิโลเมตร 
หรือ การชลประทานท่ีมีพ้ืนที่ชลประทานน้อยกว่า 80,000 ไร่ ซึ่งจะเป็นงานก่อสร้างอาคารชลประทาน
ประเภทต่าง ๆ อาทิ เขื่อนเก็บกักนํ้า เขื่อนทดนํ้า ฝายทดน้ํา โครงการสูบนํ้า ระบบส่งนํ้า และระบบระบายน้ํา 
รวมทั้งงานก่อสร้างทางลําเลียงผลผลิตและงานแปรสภาพลํานํ้า  

โครงการพิเศษหมายถึง โครงการชลประทานที่นอกเหนือจากโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่หรือโครงการ
ก่อสร้างขนาดกลางจัดทําหรือก่อสร้างขึ้นเพ่ือยกระดับระบบชลประทานและแก้ไขปัญหาในด้านชลประทาน เช่น 
สถานีสูบนํ้า ระบบท่อส่งนํ้า เป็นต้น 

โครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนหมายถึง โครงการที่ผสมผสานระหว่าง แผนด้านความมั่นคง
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยการก่อสร้างและพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดเล็กประเภทต่าง ๆ เช่น อ่างเก็บ
นํ้า ฝายทดนํ้าพร้อมระบบส่งนํ้า เพ่ือเก็บกักนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค การเกษตร การประมง และ การปศุสัตว์ 
เป็นต้น ให้กับหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน 

โครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หมายถึงโครงการชลประทานที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดําริ รวมท้ังเป็นโครงการที่ราษฎรถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือและ พระราช
วินิจฉัยรับเป็นโครงการพระราชดําริ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาหรือบรรเทาความเดือดร้อนเก่ียวกับนํ้าจน
สามารถสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานของราษฎรได้เป็นหลัก ซึ่งกรมชลประทานก่อสร้างโครงการชลประทาน
ขนาดต่าง ๆ โดยใช้งบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) ในปีแรก และปีต่อไปใช้งบประมาณปกติ 

โครงการสูบน้ําด้วยไฟฟ้าหมายถึง โครงการท่ีใช้พลังงานไฟฟ้าสูบนํ้าเพ่ือใช้ประโยชน์ในด้าน
เกษตรกรรม เป็นการเร่งรัดขจัดปัญหาความแห้งแล้งในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน โดยการจัดต้ังสถานีสูบนํ้าด้วย
ไฟฟ้าขึ้นที่บริเวณริมฝั่งของแหล่งนํ้า ที่มีนํ้าบริบูรณ์ตลอดทั้งปี 



 

๕ 

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาหมายถึง โครงการขนาดใหญ่ที่ดําเนินการก่อสร้างโดยกรมชลประทาน 
โดยมีขนาดพ้ืนที่ชลประทานมากกว่า 80,000 ไร่ 

โครงการชลประทานหมายถึง โครงการขนาดกลางและโครงการพิเศษท่ีกรมชลประทาน
ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยที่มีพ้ืนที่ชลประทานน้อยกว่า 80,000 ไร่ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หมายถึง องค์กรบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลองค์กรบริหารส่วนตําบล 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดต้ัง  

ตามระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการโอนโครงการก่อสร้างขนาดกลางและโครงการพิเศษให้
โครงการชลประทาน พ.ศ.2557 ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2557 นิยามคําจํากัดความในส่วนที่
เกี่ยวข้องดังนี้ 

โครงการก่อสร้างหมายถึง โครงการก่อสร้างขนาดกลาง และโครงการพิเศษ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ
ของสํานักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง หรือ สํานักชลประทาน หรือ สํานักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดใหญ่ได้รับมอบหมาย 

โครงการชลประทาน  หมายถึง โครงการชลประทานในระดับจังหวัด (โครงการชลประทานหรือ
โครงการระบบส่งนํ้าและบํารุงรักษา) ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสํานักชลประทาน 

ระยะของโครงการ หมายถึง ระยะเวลาในการส่งมอบ–รับมอบ แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ  
- ระยะที่ 1  ระยะทําการก่อสร้าง 
- ระยะที่ 2  ระยะของการส่งนํ้าและบํารุงรักษา 

คณะกรรมการส่งมอบหมายถึง  
- สํานักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง ประกอบด้วย ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้าง หัวหน้ากลุ่ม

งานวิศวกรรม และหัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 
- สํานักชลประทาน ประกอบด้วย ผู้อํานวยการโครงการก่อสร้าง หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม

บริหาร และหัวหน้าโครงการก่อสร้าง 
- สํานักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดใหญ่ ประกอบด้วย ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้าง ผู้อํานวยการ

กลุ่มงานวิศวกรรม และผู้อํานวยการกลุ่มงานก่อสร้าง 
ผู้ส่งมอบ หมายถึง  
- สํานักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง และสํานักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดใหญ่ คือ ผู้อํานวยการ

โครงการก่อสร้าง  
- สํานักชลประทาน คือ หัวหน้าโครงการก่อสร้าง 

คณะกรรมการรับมอบ  ประกอบด้วย ผู้อํานวยการโครงการชลประทาน หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และ
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรนํ้าและปรับปรุงระบบชลประทาน 

ผู้รับมอบ  หมายถึง ผู้อํานวยการโครงการชลประทาน 
ตามระเบยีบกรมชลประทานว่าด้วยการถ่ายโอนภารกิจใหแ้ก่องค์กรปกครองท้องถ่ิน พ.ศ. 2553 

ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2553 นยิามคําจํากดัความในส่วนทีเ่กี่ยวข้องดังนี้  
ภารกิจ  หมายถึง งานกรมชลประทานที่ต้องถ่ายโอนตามกฎหมายว่าด้วยการกําหนดแผนและ

ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ทรัพย์สิน หมายถึง สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ของโครงการตามภารกิจและหมายความรวมถึงสิทธิตาม

สัญญาหรือทรัพย์สินอันเก่ียวกับที่ดินประเภทสิทธิเหนือพ้ืนดิน 
หน่วยงานเจ้าของภารกิจ หมายถึง หน่วยงานก่อสร้างหรือหน่วยงานที่ครอบครองภารกิจ 

 โครงการชลประทาน  หมายถึง โครงการชลประทาน (จังหวัด) โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษา 
โครงการก่อสร้างและโครงการปฏิบัติการคันคูนํ้า 



 

๖ 

การถ่ายโอนภารกิจใหก้ระทาํได้ในขอบเขต ดังน้ี 

(ก) การดูแลบํารุงรักษาปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดเล็ก รวมถึงโครงการจัดทําหรือจัดให้มี
แหล่งนํ้าที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันที่มีลักษณะและข้ันตอนการดําเนินการเช่นเดียวกันกับโครงการชลประทาน
ขนาดเล็ก ให้ถ่ายโอนทั้งทรัพย์สินและอํานาจการบริหารจัดการทั้งหมด ยกเว้นโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ
และโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการดูแลบํารุงรักษาปรับปรุงให้
เสนอกรมชลประทานพิจารณา 

(ข) การดูแลรักษาทางนํ้าชลประทานประเภท 2 ยกเว้นอาคารชลประทาน 

(ค) การดูแลรักษาปรับปรุงโครงการชลประทานระบบท่อ ถ่ายโอนทั้งทรัพย์สินและอํานาจการบริหาร 

(ง) การบํารุงรักษาทางชลประทาน ถ่ายโอนเฉพาะผิวทางจราจรประเภท F6 และหรือผิวทางจราจร
ประเภทอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมในดุลพินิจของกรมชลประทาน 

(จ) โครงการขุดลอกหนองน้ําและคลองธรรมชาติ ที่ไม่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงเส้นทางนํ้า
และการใช้ประโยชน์สัญจรทางนํ้า ถ่ายโอนการจัดทําแผนงาน สํารวจออกแบบ ประมาณราคาจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาดําเนินการ และดูแลบํารุงรักษา 

(ฉ) งานจัดสรรนํ้าในระดับแปลงนาและหรือคันคูนํ้า ถ่ายโอนงานและสิ่งก่อสร้างเฉพาะระบบกระจายนํ้า
เข้าแปลงเกษตรกรรม ยกเว้นอาคารบังคับปากคูส่งนํ้าที่รับนํ้าโดยตรงจากคลองส่งนํ้าชลประทาน 

(ช) การสูบนํ้านอกเขตชลประทาน ถ่ายโอนงานเฉพาะพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน 

(ซ) โครงการถ่ายโอนการสูบนํ้าด้วยไฟฟ้า ถ่ายโอนทรัพย์สินและอํานาจการบริหารจัดการ งาน
บํารุงรักษาคลองส่งนํ้าดาดคอนกรีตทั้งสายหลักและสายซอย งานเก็บเงินค่ากระแสไฟฟ้า และงานประสานจัดต้ัง
สหกรณ์ผู้ใช้นํ้า 

(ฌ) การก่อสร้างและบํารุงรักษาแหล่งนํ้าที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ถ่ายโอนการก่อสร้างแหล่ง
นํ้าที่มีปริมาตรเก็บกักนํ้าน้อยกว่า 2.00 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยกําหนดประเภท ลักษณะ ขนาด และรูปแบบของ
การก่อสร้าง ดังน้ี ประเภทอ่างเก็บนํ้า เขื่อน และทํานบ, ประเภทฝายนํ้าล้น, และประเภทระบบส่งนํ้า 

(ญ) การดูแลการชลประทานขนาดเล็ก ถ่ายโอนการดูแลแหล่งนํ้าในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ที่
ประชาชนใช้ร่วมประโยชน์กัน ได้แก่ อ่างเก็บนํ้า เขื่อนดิน หรือทํานบดิน ที่มีขนาดปริมาตรเก็บกักนํ้าน้อยกว่า 
2.00 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีความสูงน้อยกว่า 15.00 เมตร หรือฝายนํ้าล้นที่มีความสูงไม่เกิน 2.50 เมตร หรือ
คลองส่งนํ้า คันคูนํ้า ระบบส่งนํ้าในแปลงนา และโครงการสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าที่มีพื้นที่รับนํ้าไม่เกิน 2,000 ไร่ 
โดยการถ่ายโอนทั้งทรัพย์สินและอํานาจการบริหารจัดการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการเอง กรณีการ
ก่อสร้างมีลักษณะ ขนาดขอบเขต และรูปแบบนอกเหนือจากน้ี หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการดูแลให้เสนอ
กรมชลประทานพิจารณาตามความเหมาะสม 

คณะกรรมการส่งมอบภารกจิ มีจํานวนอย่างน้อย 4 คน ซึ่งประกอบด้วย 

- ผู้อํานวยการสํานักชลประทาน หรือผู้แทน เป็นประธาน 
- ผู้อํานวยการโครงการชลประทาน (จังหวัด) หรือผูแ้ทน เป็นกรรมการ 
- บุคคลที่ผู้อํานวยการสํานักชลประทานพิจารณาตามความเหมาะสม เป็นกรรมการ 

  -   หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของภารกิจ    เป็นเลขานุการ 
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1.4 หน้าที่ความรับผิดชอบ  
ตามคู่มือการจัดทําเอกสารการส่งมอบโครงการก่อสร้างให้โครงการชลประทาน มีหน่วยงาน/

ผู้รับผิดชอบต่าง ๆที่เก่ียวข้องโดยสรุปดังน้ี  

1.4.1 บคุคล 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 12 ประกอบกับกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรม
ชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2545) และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 สามารถแสดงสายงาน
การบังคับบัญชาของกรมชลประทาน เฉพาะเร่ืองการส่งมอบ–รับมอบโครงการก่อสร้าง ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  แสดงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ ตําแหน่งย่อ บทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

1. อธิบดีกรมชลประทาน อธช. เป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม โดยมีอํานาจหน้าท่ีดังนี ้
- ออกระเบียบกรมฯ ว่าด้วยการส่งมอบ–รับมอบ 
- เป็นผู้อนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการส่งมอบ–รับมอบ 
- รับทราบและ/หรืออนุมัติรายงานการส่งมอบ-รับมอบ  

2. รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง รธส. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการรองจากอธิบดีและช่วยอธิบดีปฏิบัติ
ราชการ โดยมีอํานาจหน้าท่ีเป็นผู้รับมอบอํานาจตามคําสั่งกรมฯ ท่ี ข 
407/2552 ลงวันท่ี 25มีนาคม 2559ในการแต่งต้ังคณะกรรมการส่ง
มอบ–รับมอบเกี่ยวกับราชการของสํานักโครงการขนาดใหญ่ สํานัก
ชลประทานเฉพาะงานของส่วนปฏิบัติการและโครงการก่อสร้าง 
รวมทั้งรับทราบและ/หรืออนุมัติรายงานการส่งมอบ–รับมอบแทน
กรมฯ 

3. รองอธิบดีฝ่ายบํารุงรักษา รธบ. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการรองจากอธิบดีและช่วยอธิบดีปฏิบัติ
ราชการ โดยมีอํานาจหน้าท่ีเป็นผู้รับมอบอํานาจตามคําสั่งกรมฯ ท่ี ข 
407/2552 ลงวันท่ี  25มีนาคม 2559เกี ่ยวก ับราชการของ
สํานักงานชลประทานที่ 1-17 ยกเว้นงานของส่วนปฏิบัติการและ
โครงการก่อสร้าง 

4. ผู้อํานวยการสํานักงาน
ชลประทานท่ี 1 - 17 

ผส.ชป.1-17 เป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับสํานักมีอํานาจหน้าท่ีดังนี ้
กรณีการรับโอนโครงการขนาดใหญ่  
1. เป็นผู้แต่งต้ังผู้แทนสํานักชลประทานและผู้อํานวยการโครงการส่งน้ํา
และบํารุงรักษา ทําหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการรับมอบ 
2. เป็นผู้พิจารณากรอบอัตรากําลังโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา
ร่วมกับสํานักโครงการขนาดใหญ่ รวมท้ังมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีฝ่าย
ส่งน้ําเข้าไปประสานงานและศึกษางานของโครงการก่อสร้างเพื่อช่วย
ในการวางแผนการส่งน้ําและบํารุงรักษาในระหว่างก่อสร้าง 
3. เป็นผู้เก็บรักษาต้นฉบับเอกสารรายงานการส่งมอบ-รับมอบท่ี
กรมฯ อนุมัติแล้ว  

กรณีการโอนโครงการขนาดกลางและโครงการพิเศษ 

1. เป ็นผู ้ม ีอํานาจตามระเบียบกรมฯ  ในการอนุม ัต ิแต่ง ตั ้ง
คณะกรรมการส่งมอบ–รับมอบแทนกรมฯ 
2. เป็นผู้มีอํานาจตามระเบียบกรมฯ ในการพิจารณาอนุมัติการ



 

๘ 

หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ ตําแหน่งย่อ บทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

ส่งมอบงานตามท่ีให้คณะกรรมการจัดทํารายงานสรุปการส่งมอบ 
พร้อมท้ังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ตลอดจนรายงานการปิด
งาน (Completion Report) แล้วเสนอกรมฯ เพ่ือทราบ  
3. เป็นผู้เก็บรักษาต้นฉบับเอกสารรายงานการส่งมอบ-รับมอบ ท่ี
ผู้อํานวยการสาํนักชลประทานอนุมัติแล้ว 

กรณีการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1. เป ็นผู ้ม ีอํานาจตามระเบียบกรมฯ  ในการอนุม ัต ิแต่ง ตั ้ง
คณะกรรมการส่งมอบแทนกรมฯ 

2. รับทราบเอกสารการถ่ายโอนภารกิจตามท่ีหน่วยงานเจ้าของ
ภารกิจเสนอ 

3. เป็นผู้เก็บรักษาสําเนาเอกสารรายงานการส่งมอบ-รับมอบ 
4. ภายหลังการถ่ายโอนภารกิจให้สํานักชลประทานช่วยเหลือ
สนับสนุน ให้คําแนะนํา และคําปรึกษาทางเทคนิควิชาการแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินตามท่ีได้รับการร้องขอหรือตามความเหมาะสม 

5. เป็นผู้พิจารณาเสนอกรมชลประทานในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติ
ตามระเบียบนี้ได้ 

5. ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสรา้ง
ชลประทานขนาดกลางท่ี 1-16  
กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง 

ผสก.1-16 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการส่งมอบ–รับมอบตามที่ผู้อํานวยการ
กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลางหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

กรณีโครงการขนาดกลางและโครงการพิเศษ 

1. เป็นผู้เสนอขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการส่งมอบ-รับมอบต่อ
ผู้อํานวยการสํานักชลประทาน 
2. ทําหน้าที่คณะกรรมการส่งมอบและผู้ส่งมอบตามระเบียบ
กรมฯ 
3. ทําหน้าที่คณะกรรมการในการส่งมอบงานและจัดทํารายงาน
สรุปการส่งมอบพร้อมท้ังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ตลอดจน
รายงานการปิดงาน (Completion Report) เสนอผู้อํานวยการสํานัก
ชลประทานเพื่อพิจารณาอนุมัติ แล้วเสนอกรมฯ เพ่ือทราบ 

กรณีการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
1. ทําหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการส่งมอบตามระเบียบกรมฯ 
2. ทําหน้าท่ีหน่วยงานเจ้าของภารกิจจัดทําและส่งเอกสาร 
การถ่ายโอนภารกิจเสนอกรมชลประทานผ่านผู้อํานวยการโครงการ
ชลประทาน (จังหวัด) และผู้อํานวยการสํานักชลประทานทราบ 
พร ้อม ทั ้ง รายงานผู ้ว ่า ราชการจ ังหว ัดทราบด ้วย  เ มื ่อกรม
ชลประทานทราบแล้วให้ส่งต้นฉบับเก็บท่ีกองแผนงาน สําเนาเก็บท่ี
สํานักอุทกวิยาและบริหารนํ้า สํานักชลประทาน และโครงการ
ชลประทาน (จังหวัด) 
3. ภายหลังการถ่ายโอนภารกิจเฉพาะการดูแลรักษาปรับปรุงโครงการ
ชลประทานระบบท่อให้หน่วยงานเจ้าของภารกิจร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินการเปล่ียนแปลงคู่สัญญาตามหนังสือ
สัญญาให้ความยินยอมเข้าใช้ท่ีดิน และหรือเอกสารการเปลี่ยนแปลงผู้
ทรงสิทธิตามหนังสือสัญญาก่อต้ังสิทธิเหนือพ้ืนดินในท่ีดินโดยการจด
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หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ ตําแหน่งย่อ บทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

ทะเบียนโอนสิทธิกับเจ้าพนักงานท่ีดิน 
4. กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ 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 
สํานักชลประทานเพ่ือพิจารณา 

6. หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง  
1-4/1-16 

กส.1-4/1-16 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ เกี่ยวกับการส่งมอบ–รับมอบตามท่ีผู้ อํานวยการ
สํานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

1.4.2 คณะกรรมการ 

1)  กรณีโครงการขนาดกลางและโครงการพเิศษ 

ก. คณะกรรมการส่งมอบ-รับมอบ แต่งต้ังโดยอาศัยระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการโอนโครงการ
ก่อสร้างขนาดกลางและโครงการพิเศษให้โครงการชลประทาน พ.ศ.2557 ตามข้อ 6 ความว่า “การขออนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการส่งมอบ-รับมอบ ให้ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้าง หรือผู้อํานวยการโครงการก่อสร้าง เสนอขอ
อนุมัติต่อผู้อํานวยการสํานักชลประทาน ก่อนก่อสร้างแล้วเสร็จ” 

 ข. การส่งมอบ ดําเนินการตามระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการโอนโครงการก่อสร้างขนาดกลาง
และโครงการพิเศษให้โครงการชลประทาน พ .ศ .2557 ตามข้อ 7 ความว่า “ ในการส่งมอบงานให้
คณะกรรมการจัดทํารายงานสรุปการส่งมอบพร้อมทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ตลอดจนรายงานปิดงาน 
(Completion Report) เสนอผู้อํานวยการสํานักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง หรือ ผู้อํานวยการสํานักพัฒนา
แหล่งนํ้าขนาดใหญ่แล้วแต่กรณี” 
 

สําหรับระยะเวลาในการส่งมอบ–รับมอบโครงการขนาดกลางและโครงการพิเศษ แบ่งออกเป็น 2 
ระยะ คือ 

- ระยะที่ 1  ระยะทําการก่อสร้าง 
- ระยะที่ 2  ระยะของการส่งนํ้าและบํารุงรักษา 

2)  กรณกีารถ่ายโอนภารกจิใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ก. คณะกรรมการส่งมอบ แต่งต้ังตามระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 ตามข้อที่ 8 ความว่า “ให้ผู้อํานวยการสํานักชลประทานมีอํานาจแต่งต้ัง
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  



 

๑๐ 

1.4.3  หน่วยงานสังกดักรมชลประทานทีเ่กี่ยวข้อง 

หน่วยงาน ตําแหน่งย่อ หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

1. กองแผนงาน กผง. 1. โครงการขนาดใหญ่ โครงการขนาดกลางและโครงการพิเศษ ให้
ดําเนินการในเรื่องการตั้งงบประมาณ ครุภัณฑ์และค่าใช้จ่าย
ประจําปีสําหรับงานส่งน้ําและบํารุงรักษา และเสนอกรมอนุมัติ 

2. การถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเม่ือสิ้น
ปีงบประมาณ ให้กองแผนงานสรุปผลการถ่ายโอนภารกิจเสนอกรม
ชลประทานเพ่ือรายงานให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทราบต่อไป 

3. เอกสารการถ่ายโอนภารกิจ เม่ือกรมชลประทานทราบแล้วให้ส่ง
ต้นฉบับเก็บท่ีกองแผนงาน 

2. กองพัสดุ กพด. 1. โครงการขนาดใหญ่ โครงการขนาดกลางและโครงการพิเศษให้
ดําเนินการเรื่องครุภัณฑ์ที่จะขอโอนจากงานก่อสร้างมาใช้งานส่ง
น้ําและบํารุงรักษาของโครงการ และเสนอกรมฯ อนุมัติ 

2. การถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้หน่วยงาน
เจ้าของภารกิจสง่สําเนาบันทึกการส่งมอบภารกิจและบัญชี
รายการทรัพย์สินให้ กองพัสดุ และกองการเงินและบัญชี 
ภายใน 15 วันทําการ หลังจากวันรับมอบเพื่อดําเนินการตัดโอน
บัญชีทรัพย์สินต่อไป 

3. กองการเงินและบัญช ี กงบ. การถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้หน่วยงาน
เจ้าของภารกิจส่งสําเนาบันทึกการส่งมอบภารกจิและบัญชีรายการ
ทรัพย์สินให้กองพัสดุ และกองการเงินและบัญชี ภายใน 15 วันทํา
การ หลังจากวันรับมอบงานเพ่ือดําเนินการตัดโอนบัญชีทรัพย์สิน
ต่อไป 

 

1.4.4  ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนทีเ่กี่ยวข้อง 
1) ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีอํานาจหน้าที่ในส่วนที่เก่ียวข้อง คือ รับทราบสรุปผลการถ่ายโอนภารกิจเมื่อ

สิ้นปีงบประมาณทุก ๆ ปี ตามท่ีกรมชลประทานเสนอ 
2) กระทรวงมหาดไทย (โดยผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอําเภอในท้องที่) มีอํานาจหน้าที่ในส่วนที่

เก่ียวข้อง โดยให้การสนับสนุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องที่ เมื่อมีการส่งมอบ–รับมอบโครงการ
ก่อสร้าง 

3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอํานาจหน้าที่ในส่วนที่เก่ียวข้อง คือ เป็นผู้รับการถ่ายโอนภารกิจจาก
หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของภารกิจ สังกัดกรมชลประทาน รวมท้ังให้การสนับสนุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในท้องที่ เมื่อมีการส่งมอบ–รับมอบโครงการก่อสร้าง 

1.4.5  ส่วนทีเ่กี่ยวข้องในพืน้ที่โครงการกอ่สร้าง 
1) หลักการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชน และผู้ที่

เก่ียวข้องทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาคราชการน้ัน International Association for Public 
Participation ได้แบ่งระดับของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น 5 ระดับ ดังน้ี 

ก. การให้ข้อมูลข่าวสารถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับตํ่าที่สุด แต่เป็นระดับที่สําคัญ
ที่สุด เพราะเป็นก้าวแรกของการที่ภาคราชการจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมในเรื่องต่าง ๆ
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วิธีการให้ข้อมูลสามารถใช้ช่องทางต่าง ๆ เช่น เอกสารสิ่งพิมพ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อต่าง ๆ การจัด
นิทรรศการ จดหมายข่าว การจัดแถลงข่าว การติดป้ายประกาศ และการให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น 

ข. การรับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเท็จจริง
และความคิดเห็นเพ่ือประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การรับฟังความคิดเห็น การสํารวจ
ความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น 

ค. การเกี่ยวข้อง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน หรือร่วมเสนอแนะ
ทางที่นําไปสู่การตัดสินใจเพ่ือสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าข้อมูลความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนจะ
ถูกนําไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบบริหารงานของภาครัฐ เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพิจารณา
ประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ์ การจัดต้ังคณะทํางานเพ่ือเสนอแนะประเด็นนโยบาย เป็นต้น 

ง. ความร่วมมือ เป็นการให้กลุ่มประชาชนผู้แทนภาคสาธารณะมีส่วนร่วม โดยเป็นหุ้นส่วนกับ
ภาครัฐในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ และมีการดําเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเน่ือง เช่น คณะกรรมการที่ฝ่าย
ประชาชนร่วมเป็นกรรมการ เป็นต้น 

จ. การเสริมอํานาจแก่ประชาชน เป็นขั้นที่ให้บทบาทประชาชนในระดับสูงที่สุด โดยให้
ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ เช่น การลงประชามติในประเด็นสาธารณะต่าง ๆ โครงการกองทุนหมู่บ้านที่มอบอํานาจ
ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจทั้งหมด เป็นต้น 

2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ซึ่งอาจได้รับความเดือดร้อนหรือความเสียหายโดยตรงจาก 
การดําเนินงานตามโครงการของรัฐ  
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1.5 ความต้องการของผู้รบับริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
กรมชลประทานได้แบ่งกลุ่มผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของกรมโดยใช้ SIPOV Model 

โดยคํานึงถึงความต้องการและความคาดหวังที่สําคัญ ตลอดจนแนวทางและวิธีการส่ือสารระหว่างกัน  
มีรายละเอียดดังน้ี 
 

1.5.1 กลุ่มผูร้บับรกิารจากการเปดิโครงการก่อสรา้ง 

 
 
 
 
 

กลุ่มผู้รับบริการ บริการท่ีให้ 
ความต้องการ / 
ความคาดหวัง 

แนวทางและวิธีการส่ือสาร
ระหว่างกัน 

1. กลุ่มผู้ใช้น้ํา 
ภาคเกษตรกรรม
จากการเปิด
โครงการก่อสร้าง 

- การสร้างระบบเก็บกัก
น้ํา 
- การสร้างระบบส่งน้ํา

เพื่อเพิ่มพื้นที่
ชลประทาน 
- การสร้างระบบบรรเทา

อุทกภัย 

- ทุกภาคส่วนได้รบัน้ําอย่าง
ทั่วถงึและเป็นธรรม 
- ปริมาณน้ําทีพ่อเพียงและ

ตามเวลาที่ตอ้งการ 

- จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้าํชลประทาน 
เน้นการมีส่วนรว่มของ
ประชาชน 
- การจดัประชุมชีแ้จง การ

ฝึกอบรมดงูานและเวที
ประชาคม การออกพบปะ
เกษตรกร 
- ใช้ส่ือโทรทัศน์/วิทย/ุ

หนังสือพิมพ์ แจกเอกสารการ
ติดต่อดว้ยตนเอง 
- Call Center 1460 

2. กลุ่มผู้ใช้น้ํา 
ภาคอุปโภค - บริโภค 

- ส่งน้ําเพื่อการอปุโภค
บริโภค 
- ส่งน้ําเพื่อการผลิต

ประปา 

- ได้รับน้ําที่มีคุณภาพน้ําที่
ดีในปรมิาณทีเ่พยีงพอ 
และตามเวลาที่ต้องการ 

- เอกสาร 
- การประชุม 
- ตู้รับฟงัความคิดเห็น 
- โทรศัพท/์โทรสาร 
- Call Center 1460 

3. กลุ่มผู้ประสบภัย
จากนํ้า 

- การป้องกันและบรรเทา
ภัยอันเกิดจากนํ้า 

- ระบบป้องกันและบรรเทา
ภัยอันเกดิจากน้าํ 
- การเตือนภัย 

- เอกสาร 
- การประชุม 
- ตู้รับฟงัความคิดเห็น 
- โทรศัพท/์โทรสาร 
- Call Center 1460 

4. กลุ่มใช้น้ํา
ภาคอุตสาหกรรม 

- ส่งน้ําเพื่ออุตสาหกรรม - ได้รับน้าํที่มีคุณภาพน้ําที่
ดีในปรมิาณทีเ่พยีงพอ
และตามเวลาทีต่้องการ 

- เอกสาร 
- การประชุม 
- ตู้รับฟงัความคิดเห็น 
- โทรศัพท/์โทรสาร 
- Call Center 1460 
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1.5.2 ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียจากการเปดิโครงการก่อสรา้ง 

กลุ่มผู้รับบริการ บริการท่ีให้ 
ความต้องการ / 
ความคาดหวัง 

แนวทางและการวิธีสื่อสาร
ระหว่างกัน 

1. บุคคลผู้ถูกเวนคืน
หรือขอใชท้ี่ดินเพื่อ
การชลประทาน 

- จ่ายค่าชดเชยทรัพย์สิน - ได้รับค่าชดเชยทรัพย์สินใน
ราคาที่เป็นธรรมและ
รวดเร็ว 

- เอกสาร 
- การประชุม 
- ตู้รับฟงัความคิดเห็น 
- โทรศัพท/์โทรสาร 
- Call Center 1460 

 

 
สรุปการจัดทําเอกสารการส่งมอบโครงการก่อสร้าง 

ให้โครงการชลประทาน 

การจัดทําเอกสารการส่งมอบโครงการก่อสร้างให้โครงการชลประทานประกอบด้วยขั้นตอนสําคัญ ดังน้ี 

1. การจัดทําเอกสารการส่งมอบ–รับมอบโครงการขนาดกลางและโครงการพิเศษ 
1.1 หน่วยงานเจ้าของโครงการ 
1.2 ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการส่งมอบ – รับมอบ 
1.3 หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทําเอกสารการส่งมอบตามรูปแบบมาตรฐาน 
1.4 การตรวจสอบเอกสารการส่งมอบ – รับมอบ 
1.5 ตรวจสอบภาคสนาม/ทดสอบการใช้งาน 
1.6 การประชุมคณะกรรมการส่งมอบ – รับมอบ เพ่ือพิจารณาผล/ข้อคิดเห็น 
1.7 คณะกรรมการส่งมอบ – รับมอบ ตรวจสอบครั้งสุดทา้ยพร้อมสรุป 
1.8 การจัดต้ังกลุ่มผูใ้ช้นํ้าหรือประชุมกลุ่มผูใ้ช้นํ้า 
1.9 สรุปการสง่มอบ – รับมอบ 
1.10 เสนอกรมฯ เพ่ือทราบ 

 
2. การจัดทําเอกสารการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
 1.1 หน่วยงานเจ้าของภารกิจ 
 1.2 ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการส่งมอบ – รับมอบ 
 1.3 หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทําเอกสารการส่งมอบตามรูปแบบมาตรฐาน 
 1.4 การตรวจสอบเอกสารการส่งมอบ  
 1.5 ตรวจสอบภาคสนาม/ทดสอบการใช้งาน 
 1.6 การประชุมการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.7 คณะกรรมการส่งมอบและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบคร้ังสุดท้ายพร้อมสรุป 
 1.8 การจัดต้ังกลุ่มผูใ้ช้นํ้าหรือประชุมกลุ่มผูใ้ช้นํ้า 
 1.9 สรุปการสง่มอบ – รับมอบ
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1.6 Work Flow การจัดทาํเอกสารการส่งมอบโครงการก่อสร้างให้โครงการชลประทานในภาพรวม 
1.6.1 กระบวนการส่งมอบ–รบัมอบโครงการขนาดกลางและโครงการพเิศษ 

 
ลําดับที่ ผังกระบวนการ เวลา 
   1. 

 
 
   2. 
 
 
 
   3.  
 
 
   4. 
 
 
   5. 
 
 
 
   6. 
 
 
 
 
   7. 
 
 
 
   8.  
 
 
   9. 
 
 
   10. 
 
 

รวมเวลาทั้งหมด 60วัน

 

5 วัน 

20 วัน 

8 วัน 

4 วัน 

3 วัน 

เห็นชอบ 

3 วัน 

7 วัน 

ไม่เห็นชอบ 

1 วัน 

7 วัน 

2 วัน 

ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการส่งมอบ – รับมอบ 

หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทําเอกสาร 
การส่งมอบตามรูปแบบมาตรฐาน 

การตรวจสอบเอกสารการส่งมอบ – รับมอบ 

ตรวจสอบภาคสนาม/ทดสอบการใช้งาน 

 

การประชุมคณะกรรมการส่งมอบ – รับมอบ  
เพ่ือพิจารณาผล/ข้อคิดเห็น 

คณะกรรมการส่งมอบ – รับมอบโครงการ 
ตรวจสอบครั้งสุดท้ายพร้อมสรุป 

การจัดต้ังกลุ่มผู้ใช้น้ําหรือประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ํา 

สรุปการส่งมอบ – รับมอบ 

หน่วยงานเจ้าของ
โครงการ แก้ไขตามมติ

ท่ีประชุม 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เสนอกรมฯ เพ่ือทราบ 
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Work Flow 
ชื่อกระบวนการ :การจัดทําเอกสารการส่งมอบ–รับมอบโครงการขนาดกลางและโครงการพิเศษ 

ลําดบั ผังกระบวนการ 
ระยะ
เวลา 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคณุภาพงาน ผู้รบัผดิชอบ 

 
1. 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 

 
3. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 

 
 
 
5 วัน 

 
 
 
 
 
 
 

20 
วัน 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
ผู้ ส่ ง ม อ บ จั ด ทํ า บั น ทึ ก แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการส่งมอบ-รับมอบ เพื่อให้
ผู้อํานวยการกองพัฒนาแหล่งน้ําขนาด
กลางเสนอขออนุมัติต่อผู้อํานวยการ
สํานักชลประทาน 
 
 
 
ก ร ร มก า ร ส่ ง ม อบ จั ดทํ า เ อ ก ส า ร 
การส่งมอบตามรูปแบบมาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
จัดทําบันทึกก่อนก่อสร้างแล้วเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
ประกอบด้วยส่วนสําคัญ 2 ส่วน คือ 
ข้อมู ลทั่ ว ไปของ โครงการ  และ
ร า ย ง า น ก า ร ส่ ง ม อ บ -รั บ ม อ บ  
ดังรายละเอียดในหน้า 28 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 

ผสก., ผอ.พก. 
ผส.ชป. 

 
 
 
 
 
 

กรรมการส่งมอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ 
 

ขออนุมัติแตง่ตัง้คณะกรรมการ
ส่งมอบ-รับมอบ 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
จัดทําเอกสารการส่งมอบ 
ตามรูปแบบมาตรฐาน 



 

๑๖ 

ลําดบั ผังกระบวนการ 
ระยะ
เวลา 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคณุภาพงาน ผู้รบัผดิชอบ 

 
 
 

4. 
 
 
 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

8 วัน 
 
 
 

4 วัน 
 
 
 
 
 
 
 

1 วัน 
 
 
 
 

7 วัน 
 
 
 

 
 
 
คณะกรรมการส่ งมอบตรวจสอบ
เอกสารการส่งมอบ-รับมอบ  
 
 
กรรมการ รับมอบการตรวจสอบ
ภาคสนาม / ทดสอบการใช้งาน 
 
 
 
 
 
 
การประชุมของคณะกรรมการส่งมอบ-
รับมอบ  
 
 
 
เ สนอข้ อ คิ ด เ ห็ นแ ละข้ อ เ สนอ ให้
หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง 
 
 

 
 
 
เ อกสารการส่ งมอบ -รั บมอบ  มี
ความถูกต้องครบถ้วน 
 
 
ตรวจสอบตําแหน่งที่ ตั้ง มิติ ขนาด 
รูปแบบ  และประสิท ธิภาพการ
ทํางานว่าเป็นไปตามแบบรูป และ
รายละเ อียดคุณลั กษณะเฉพาะ 
(Specification) หรือไม่ 
 
 
 
เพื่อพิจารณาดําเนินการตรวจสอบ
เอกสาร ด้าน ต่าง  ๆ , ตรวจสอบ
ภาคสนามและการทดสอบการใช้งาน
อาคารชลประทาน 
 
คณะกรรมการส่งมอบ–รับมอบแก้ไข
ปรับปรุงเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
กําหนด 
 

 
 
 
คณะกรรมการ 
ส่งมอบ–รับมอบ 

 
 

กรรมการรับมอบ 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ 
ส่งมอบ–รับมอบ 

 
 
 

คณะกรรมการ 
ส่งมอบ–รับมอบ 

 
 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ 
แก้ไขตามมติที่ประชุม 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

การตรวจสอบภาคสนาม /  
ทดสอบการใช้งาน 

 
 

การประชุมคณะกรรมการ 
ส่งมอบ-รับมอบ เพื่อพิจารณาผล/

ข้อคิดเห็น 

การตรวจสอบเอกสาร 
การส่งมอบ-รับมอบ 



 

๑๗ 

ลําดบั ผังกระบวนการ 
ระยะ
เวลา 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคณุภาพงาน ผู้รบัผดิชอบ 

 
 

7. 
 
 
 
 

8. 
 
 
 

9. 
 
 
 
 

10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3 วัน 
 
 
 
 

3 วัน 
 
 
 

2 วัน 
 
 
 
 
7 วัน 

 

 
 
คณะกรรมการส ่งมอบจ ัดทําสร ุป 
การส ่งมอบพร้อมทั้ งข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะตลอดจนรายงานปิดงาน 
 
 
ผู้ส่งมอบจัดประชุมหรือจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ํา 
 
 
 
ผู้ส่งมอบจัดทําสรุปการส่งมอบ-รับมอบ
เพื่อให้กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง
เสนอกรมฯ เพื่อทราบ 
 
 
รธส. และ รธบ. รับทราบโครงการส่ง
มอบ – รับมอบ  

 
 
เพื่อพิจารณาเสนอผู้มีอํานาจทราบ 
 
 
 
 
จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบ
ข้อมูล ให้มีความรู้ความเข้าใจในการ
ประโยชน์และดูแลบํารุงรักษา 
 
จัดทําสรุปการส่งมอบ-รับมอบ ให้
เ ป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่
กําหนด 
 
 
รายงานการส่งมอบที่ผู้ อํานวยการ
กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง เสนอ
กรมแล้ว ให้ผู้ส่งมอบส่งต้นฉบับเก็บที่
สํานักชลประทาน สําเนาเก็บที่กอง
พัฒนาแหล่ง น้ําขนาดกลาง  กอง
แผนงาน และสํานักบริหารจัดการน้ํา
และอุทกวิทยา 

 
 

คณะกรรมการ 
ส่งมอบ–รับมอบ 

 
 
 

ผู้ส่งมอบ 
 
 
 

ผสก. , ผอ.พก. 
 
 
 
 

รธส. , รธบ. 
 

 

เสนอกรมฯ เพือ่ทราบ 
 

สรุปการส่งมอบ-รับมอบ 

คณะกรรมการส่งมอบ- 
รับมอบโครงการ ตรวจสอบ

ครั้งสุดท้ายพรอ้มสรุป 

การจดัตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ําหรอื
ประชุมกลุ่มผู้ใชน้้ํา 



 

๑๘ 

1.6.2 กระบวนการถ่ายโอนใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

ลําดับที่ ผังกระบวนการ เวลา 
 
1.  - 

 
 
2. 5 วัน 

 
 
3. 20วัน 
 
 
4. 8วัน 
 
 

5. 4วัน 
 
  
6. 
 
 
 

7. 3วัน 
 
 

8. 3 วัน 
 
 
9. 2วัน 
 

10. 7 วัน 
 

รวมเวลาทั้งหมด 60วัน

หน่วยงานเจ้าของภารกิจ 

ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการส่งมอบ 

หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทําเอกสาร 
การส่งมอบตามรูปแบบมาตรฐาน 

คณะกรรมการส่งมอบ 
ตรวจสอบเอกสารการส่งมอบ 

ตรวจสอบภาคสนาม/ทดสอบการใช้งาน 

การประชุมการถ่ายโอนให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการส่งมอบและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินตรวจสอบครั้งสุดท้ายพร้อมสรุป 

การจัดต้ังกลุ่มผู้ใช้นํ้า หรือ ประชุมกลุ่มผู้ใช้นํ้า 

หน่วยงานเจ้าของภารกิจ 
แก้ไขตามมติ 
ท่ีประชุม ไม่เห็นชอบ 

7 วัน 

เสนอกรมฯ เพ่ือทราบ 

สรุปการส่งมอบ – รับมอบ 

1 วัน 



 

๑๙ 

Work Flow  
ชื่อกระบวนการ :การจัดทําเอกสารการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

ลําดบั ผังกระบวนการ 
ระยะเ
วลา 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคณุภาพงาน ผู้รบัผดิชอบ 

 
1. 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 

 
 
 
5 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 

 
 
 
ให้ผู้ อํานวยการสํานักชลประทานมี
อํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบ
ภารกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
คณะกรรมการส่งมอบภารกิจ จํานวน
ไม่น้อยกว่า 4 คน ซึ่งประกอบด้วย 
(1) ผู้อํานวยการสํานักชลประทาน 
หรือผู้แทน  เป็นประธาน 
(2) ผู้อํานวยการโครงการชลประทาน 
(จังหวัด) หรือผู้แทน  เป็นกรรมการ 
(3 )  บุคคลที่ ผู้ อํ านวยการสํ า นัก
ชลประทานพิจารณาตามความ
เหมาะสม  เป็นกรรมการ 
(4) หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของภารกิจ  
เป็นเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

คณะกรรมการ 
ส่งมอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หน่วยงานเจ้าของภารกิจ 
 

ขออนุมัติแตง่ตัง้คณะกรรมการ
ส่งมอบ-รับมอบ 



 

๒๐ 

ลําดบั ผังกระบวนการ 
ระยะเ
วลา 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคณุภาพงาน ผู้รบัผดิชอบ 

 
 
 

3. 
 
 
 
 

 
 
 

4. 
 
 
 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

20 วัน 
 
 
 
 
 
 
 

8 วัน 
 
 
 

4 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
หน่วยงานเจ้าของภารกิจจัดทําเอกสาร
การถ่ายโอนภารกิจ  
 
 
 
 
 
 
หน่วยงานเจ้าของภารกิจตรวจสอบ
เอกสารการส่งมอบ-รับมอบ 
 
 
หน่วยงานเจ้าของภารกิจ และองค์กร
ป ก ค ร อ ง ส ่ว น ท ้อ ง ถิ ่น ต ร ว จ ส อ บ
ภาคสนาม/ทดสอบการใช้งาน  
 
 
 
 
 
 

 
 
เ อ ก ส า ร ก า ร ถ ่า ย โ อ น ภ า ร ก ิจ
ประกอบด้วย 
1. บันทึกการส่งมอบภารกิจ 
2. บัญชีรายการทรัพย์สิน 
3. ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
4. คู่มือการใช้งาน 
 
 
เอกสารการส่งมอบ-รับมอบมีความ
ถูกต้องครบถ้วน 
 
 
ตรวจสอบตําแหน่งที่ ตั้ง มิติ ขนาด 
รูปแบบ และประสิทธิภาพการทํางาน
ว่ า เ ป็ น ไ ป ต า ม แ บ บ รู ป  แ ล ะ
รายละ เ อียดคุณลั กษณะเฉพาะ 
(Specification)  
 
 
 
 
 

 
 
 

หน่วยงาน
เจ้าของภารกิจ 

 
 
 
 
 
 

หน่วยงาน
เจ้าของภารกิจ 

 
 

คณะกรรมการ 
ส่งมอบ , อปท. 

 
 
 
 
 
 
 

การตรวจสอบภาคสนาม /  
ทดสอบการใช้งาน 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
จัดทําเอกสารการส่งมอบ 
ตามรูปแบบมาตรฐาน 

การตรวจสอบเอกสาร 
การส่งมอบ-รับมอบ 



 

๒๑ 

ลําดบั ผังกระบวนการ 
ระยะเ
วลา 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคณุภาพงาน ผู้รบัผดิชอบ 

 
 

6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. 
 
 
 
 
 

8. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 วัน 
 
 
 
 

7 วัน 
 
 
 
 

3 วัน 
 
 
 
 
 

3 วัน 
 
 
 
 
 

 
 
การประชุมของคณะกรรมการส่งมอบ-
รับมอบและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
 
เ ส น อข้ อ คิ ด เ ห็ น แ ล ะ ข้ อ เ ส นอ ใ ห้
หน่วยงานเจ้าของภารกิจก่อสร้าง 
 
 
 
คณะกรรมการส่งมอบ  และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําสรุปการส่ง
ม อ บ พ ร้ อ ม ทั้ ง ข้ อ คิ ด เ ห็ น แ ล ะ
ข้อเสนอแนะตลอดจนรายงานปิดงาน 
 
 
ผู้ส่งมอบจัดประชุมหรือจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้
น้ํา 
 
 
 
 
 

 
เพื่อพิจารณาดําเนินการการตรวจสอบ
เอกสารด้านต่าง ๆ การตรวจสอบ
ภาคสนามและการทดสอบการใช้งาน
อาคารชลประทาน 
 
คณะกรรมการส่งมอบแก้ไขปรับปรุง
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 
 
 
เพื่อพิจารณาเสนอผู้มีอํานาจทราบ 
 
 
 
 
 
จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบ
ข้อมูล ให้มีความรู้ความเข้าใจในการ
ใช้ประโยชน์และดูแลบํารุงรักษา 
 
 
 
 

 
 

คณะกรรมการ 
ส่งมอบ , อปท. 

 
 
 

คณะกรรมการ 
ส่งมอบ 

 
 
 

คณะกรรมการ 
ส่งมอบ , อปท. 

 
 
 
 

ผู้ส่งมอบ 
 
 
 
 
 

 
การประชุมการถ่ายโอนให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

คณะกรรมการส่งมอบและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตรวจสอบครั้งสุดท้ายพร้อมสรุป 

การจดัตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ําหรอื
ประชุมกลุ่มผู้ใชน้้ํา 

หน่วยงานเจ้าของ
โครงการ แก้ไขตามมติที่

ประชุม 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 



 

๒๒ 

ลําดบั ผังกระบวนการ 
ระยะเ
วลา 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคณุภาพงาน ผู้รบัผดิชอบ 

 
9. 
 
 
 

10. 

 
 
 
 
 

 
2 วัน 

 
 
 

7 วัน 
 

ผู้ส่งมอบจัดทําสรุปการส่งมอบ-รับมอบ 
เพื่อให้กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง
เสนอกรมฯ เพื่อทราบ 
 
รธส. และ รธบ. รับทราบการส่งมอบ-
รับมอบ 

จัดทําสรุปการส่งมอบ-รับมอบ ให้
เ ป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่
กําหนด 
 
หน่วยงานเจ้าของภารกิจส่งรายงาน 
ประกอบด้วย 
1. เอกสารการถ่ายโอนภารกิจตามข้อ 
7  เสนอผู้อํานวยการสํานักชลประทาน
ผ่านผู้อํานวยการโครงการชลประทาน 
(จังหวัด) ทราบ พร้อมทั้งรายงานผู้ว่า
ราชการจังหวัดทราบด้วย (ต้นฉบับ
พ ร้ อ ม แ ฟ้ ม ข้ อ มู ล เ ก็ บ ที่ สํ า นั ก
ชลประทาน  สํ า เนาเอกสารพร้อม
แฟ้มข้อมูลส่งให้สํานักบริหารจัดการน้ํา
และอุทกวิทยาสําเนาแฟ้มข้อมูลส่งให้
กองแผนงาน โครงการชลประทาน 
(จังหวัด) และสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
เฉพาะภารกิจตามข้อ 6) 
2. บันทึกการส่งมอบภารกิจตามข้อ 7 
(1) และบัญชีรายการทรัพย์สินตามข้อ 
7 (2) ส่งสําเนาให้กองพัสดุและกอง
การเงินและบัญชี ภายใน 15 วันทํา
ก า รห ลั ง จ าก นับ วั น รั บ มอบ  เ พื่ อ
ดําเนินการตัดโอนบัญชีทรัพย์สิน
ต่อไป 

 
คณะกรรมการ 

ส่งมอบ 
 
 

รธส. ,รธบ. 
 

สรุปการส่งมอบ-รับมอบ 

เสนอกรมฯ เพื่อทราบ 
 



 

๒๓ 

บทที่  2 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการส่งมอบ–รับมอบโครงการก่อสร้าง 

การส่งมอบ–รับมอบโครงการก่อสร้าง เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการก่อสร้างโครงการซึ่งเป็นขั้นตอนสําคัญ
เพ่ือให้โครงการชลประทานจังหวัด โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษา และหน่วยงานผู้รับมอบภารกิจ ได้รับทราบถึงข้อมูล
รายละเอียดต่าง ๆ ของอาคารและสิ่งก่อสร้างแต่ละประเภท ผลการดําเนินงานในแต่ละขั้นตอนที่ผ่านมา รวมทั้ง
เอกสารอ้างอิงในการตรวจสอบ ปรับปรุงและบํารุงรักษาของอาคารสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ประกอบกับการส่งมอบ–รับ
มอบโครงการก่อสร้างมีขั ้นตอนและเกี ่ยวข้องกับเจ้าหน้าที ่หลายฝ่ายทั ้งภายในและต่างหน่วยงาน จึงมีความ
จําเป็นต้องเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องให้ทราบ 
 
 



 

๒๔ 

2.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
2.1.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดทําเอกสารการส่งมอบ–รับมอบโครงการขนาดกลางและโครงการพิเศษ 

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน ระเบยีบ เอกสาร บันทกึ 
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช ้ ผู้รบัผดิชอบ เงื่อนไขการปฏบิตัิงาน 

1. หน่วยงานเจ้าของโครงการ 
 
 
2. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการส่ง
มอบ – รับมอบ 
 
 
3. หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทํา
เอกสารการส่งมอบตามรูปแบบ
มาตรฐาน 
 
4. การตรวจสอบเอกสารการส่งมอบ – 
รับมอบ 
 
 
5. ตรวจสอบภาคสนาม/ทดสอบการใช้
งาน 
 
 
 
6. การประชุมคณะกรรมการส่งมอบ – 
รับมอบ เพื่อพิจารณาผล/ข้อคิดเห็น 
 
 
 

1.จัดทําบันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการส่ง
มอบ-รับมอบ ก่อนก่อสร้างแล้วเสร็จ 
 
2. เสนอบันทึกให้ผู้อํานวยการสํานักชลประทาน
อนุมัติคณะกรรมการ 
 
 
3. รวบรวบและจัดทําเอกสารส่งมอบควบคู่ไป
กับการก่อสร้าง 
 
 
4. ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน 
 
 
 
5.ตรวจสอบตําแหน่งที่ตั้ง มิติ ขนาด รูปแบบ 
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) 
 
6. ตรวจสอบเอกสารด้านต่าง ๆ ตรวจสอบ
ภาคสนามและการทดสอบการใช้งานอาคาร
ชลประทานเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอให้
หน่วยงานเจ้ าของโครงการก่อสร้างแก้ ไข
ปรับปรุงเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ตามระเบียบกรมฯ และแผนภูมิ
การส่งมอบ-รับมอบโครงการ
ขนาดกลางและโครงการพิเศษ 
 
 
 
 
ตามระเบียบกรมฯ ข้อ 5 
 
 
 
ตามระเบียบกรมฯ ข้อ 5 
 
 
 
ตามระเบียบกรมฯ ข้อ 5 
 
 
 
 
ตามระเบียบกรมฯ ข้อ 5 
 
 
 
 

ผสก. 
 
 
 
 
 
 

ผสก., วศ 
 
 
 

คณะกรรมการส่งมอบ-
รับมอบ 

 
 

คณะกรรมการส่งมอบ-
รับมอบ 

 
 
 

คณะกรรมการส่งมอบ-
รับมอบ 

 
 
 

การส่งมอบ–รับมอบโครงการ
ก่ อ ส ร้ า ง ข น า ด ก ล า ง  แ ล ะ
โครงการ พิ เศษใ ห้ โครงการ
ชลประทาน กําหนดมาตรฐาน
ระยะเวลาตามผังกระบวนการ
จะใช้เวลาประมาณ 60 วัน 



 

๒๕ 

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน ระเบยีบ เอกสาร บันทกึ 
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช ้ ผู้รบัผดิชอบ เงื่อนไขการปฏบิตัิงาน 

7. คณะกรรมการส่งมอบ – รับมอบ 
ตรวจสอบครั้งสุดท้ายพร้อมสรุป 
 
 
 
 
8. การจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ําหรือประชุม
กลุ่มผู้ใช้น้ํา 
 
 
 
9. สรุปการส่งมอบ – รับมอบ 
 
 
 
10. เสนอกรมฯ เพื่อทราบ 

7. คณะกรรมการการตรวจการจ้างตรวจสอบ
แล้วใช้ได้ ควรจะมีการจดบันทึกและรายงาน
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการส่งมอบ-รับมอบ 
ประกอบการตรวจสอบสภาพภาคสนามไว้ด้วย 
 
 
8. จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบข้อมูล ให้
มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์และดูแล
บํารุงรักษา 
 
 
9. จัดทําสรุปการส่งมอบ-รับมอบให้เป็นไปตาม
ระเบียบหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
 
 
10.รายงานการส่งมอบที่ผู้ อํานวยการกอง
พัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง เสนอกรมแล้ว ให้ผู้
ส่ งมอบส่ง ต้นฉบับเก็บ ที่สํานักชลประทาน 
สําเนาเก็บที่กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง  
กองแผนงาน และสํานักบริหารจัดการน้ําและ
อุทกวิทยา 

ตามระเบียบกรมฯ ข้อ 5 และ
ข้อ 7 
 
 
 
 
ตามระเบียบกรมฯ ข้อ 5 และ
ข้อ 7 
 
 
 
ตามระเบียบกรมฯ ข้อ 5 และ 7 
 
 
 
ตามระเบียบกรมฯ ข้อ 7 
 

คณะกรรมการส่งมอบ-
รับมอบ 

 
 
 
 

ผสก., วศ., กส. 
 
 
 
 

ผสก. 
 
 
 

ผสก. 

  



 

๒๖ 

2.1.2ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดทําเอกสารการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน 
ระเบยีบ เอกสาร บันทกึ 
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช ้

ผู้รบัผดิชอบ เงื่อนไขการปฏบิตัิงาน 

1. หน่วยงานเจ้าของภารกิจ 
 
 
 
2. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการส่ง
มอบ – รับมอบ 
 
 
3. หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทํา
เอกสารการส่งมอบตามรูปแบบ
มาตรฐาน 
 
 
4. การตรวจสอบเอกสารการส่งมอบ  
 
 
5. ตรวจสอบภาคสนาม/ทดสอบการใช้
งาน 
 
 
 
6. การประชุมการถ่ายโอนให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 

1. จัดทําบันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
ส่งมอบ-รับมอบ ก่อนก่อสร้างแล้วเสร็จ 
 
 
2. เสนอบนัทึกให้ผู้อํานวยการสํานักชลประทาน
อนุมัติคณะกรรมการ 
 
 
3. รวบรวบและจัดทําเอกสารส่งมอบควบคู่ไป
กับการก่อสร้าง 
 
 
 
4. ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน 
 
 
5.ตรวจสอบตําแหน่งที่ตั้ง มิติ ขนาด รูปแบบ 
และประสิทธิภาพการทํางานว่าเป็นไปตามแบบ
รูป  และรายละ เอี ยดคุณลั กษณะ เฉพาะ 
(Specification) 
 
6. ตรวจสอบเอกสารด้านต่าง ๆ ตรวจสอบ
ภาคสนามและการทดสอบการใช้งานอาคาร
ชลประทานเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอให้
หน่วยงานเจ้ าของโครงการก่อสร้างแก้ ไข
ปรับปรุงเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ตามระเบียบกรมฯ และแผนภูมิ
การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
ตามระเบียบกรมฯ ข้อ 7 
 
 
 
 
ตามระเบียบกรมฯ ข้อ 8 
 
 
ตามระเบียบกรมฯ ข้อ 9 
 
 
 
 
ตามระเบียบกรมฯ ข้อ 8, 9 
และ10 
 
 
 

ผสก. 
 
 
 
 
 
 
 

ผสก., วศ, กส. 
 
 
 
 

คณะกรรมการส่งมอบ 
 
 

คณะกรรมการส่งมอบ 
 
 
 
 

คณะกรรมการส่งมอบ, 
อปท 

 
 
 

ใ ห้ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส่ ง ม อ บ
ดําเนินการส่งมอบภารกิจให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น
พร้อมพยานรับมอบไม่น้อยกว่า 
2 คน ภายใน 60 วัน หลังจาก
ก่อสร้างแล้วเสร็จ 



 

๒๗ 

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน 
ระเบยีบ เอกสาร บันทกึ 
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช ้

ผู้รบัผดิชอบ เงื่อนไขการปฏบิตัิงาน 

7. คณะกรรมการส่งมอบและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบครั้ง
สุดท้ายพร้อมสรุป 
 
 
8. การจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ําหรือประชุม
กลุ่มผู้ใช้น้ํา 
 
 
9. สรุปการส่งมอบ – รับมอบ 
 
 

7. คณะกรรมการการตรวจการจ้างตรวจสอบ
แล้วใช้ได้ ควรจะมีการจดบันทึกและรายงาน
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการส่งมอบ-รับมอบ 
ประกอบการตรวจสอบสภาพภาคสนามไว้ด้วย 
 
8. จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบข้อมูล ให้
มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์และดูแล
บํารุงรักษา 
 
9. หน่วยงานเจ้าของภารกิจส่งรายงาน 
ประกอบด้วย 
1. เอกสารการถ่ายโอนภารกิจตามข้อ 7  เสนอ
ผู้อํานวยการสํานักชลประทานผ่านผู้อํานวยการ
โครงการชลประทาน (จังหวัด) ทราบ พร้อมทั้ง
รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย (ต้นฉบับ
พร้อมแฟ้มข้อมูลเก็บที่สํานักชลประทาน สําเนา
เอกสารพร้อมแฟ้มข้อมูลส่งให้สํานักบริหาร
จัดการน้ําและอุทกวิทยา สําเนาแฟ้มข้อมูลส่ง
ให้กองแผนงาน โครงการชลประทาน (จังหวัด) 
และสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง เฉพาะภารกิจ
ตามข้อ 6) 
2. บันทึกการส่งมอบภารกิจตามข้อ 7 (1) และ
บัญชีรายการทรัพย์สินตามข้อ 7 (2) ส่งสําเนา
ให้กองพัสดุและกองการเงินและบัญชี ภายใน 
15 วันทําการหลังจากนับวันรับมอบ เ พื่อ
ดําเนินการตัดโอนบัญชีทรัพย์สินต่อไป 

ตามระเบียบกรมฯ ข้อ 8, 9 
และ11 
 
 
 
ตามระเบียบกรมฯ ข้อ 12 และ 
13 
 
 
ตามระเบียบกรมฯ ข้อ 10 
 

คณะกรรมการส่งมอบ, 
อปท 

 
 
 

ผสก., วศ., กส. 
 
 
 

ผสก., ผคป., สชป., และ 
สบค. 

 
 
 
 

 



 

๒๘ 

2.2  การเตรยีมความพร้อมการส่งมอบ 

2.2.1 การแตง่ตั้งคณะกรรมการส่งมอบ–รบัมอบกรณีโครงการก่อสร้างขนาดกลางและโครงการพเิศษ 
ตามระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการโอนโครงการก่อสร้างขนาดกลางและโครงการพิเศษให้

โครงการชลประทาน พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2557 ข้อ 6 การขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการ
ส่งมอบและรับมอบ ให้ผู้อํานวยการโครงการก่อสร้าง หรือ ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้าง เสนอขออนุมัติต่อ
ผู้อํานวยการสํานักชลประทานก่อนก่อสร้างแล้วเสร็จ และ ข้อ 7 ในการส่งมอบงานให้คณะกรรมการจัดทํารายงาน
การสรุปการส่งมอบที่ผู้ อํานวยการสํานักชลประทานเพ่ือพิจารณาอนุมัติแล้วเสนอกรมฯ เพ่ือทราบ สําหรับ
เอกสารรายงานการส่งมอบที่ผู้อํานวยการสํานักชลประทานอนุมัติแล้ว ให้ส่งต้นฉบับเก็บที่สํานักชลประทานในท้องที่และ
สําเนาเก็บที่กองแผนงาน 

2.2.2  การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบกรณีการถ่ายโอนภารกิจใหแ้กอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ตามระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 

ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2553 ข้อ 8 ให้ผู้อํานวยการสํานักชลประทานมีอํานาจแต่งต้ังคณะกรรมการส่งมอบ
ตามที่หัวน้างานเจ้าของภารกิจเสนอ และข้อ 9 ให้คณะกรรมการส่งมอบดําเนินการส่งมอบภารกิจให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมพยานรับมอบไม่น้อยกว่า 2 คน ภายใน 60 วัน หลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จ 

 
2.3  การจัดทาํเอกสารทีต่้องดาํเนินการสง่มอบ 

การจัดทําเอกสารที่ต้องดําเนินการส่งมอบ-รับมอบ ประกอบด้วยส่วนสําคัญ 2 ส่วน กล่าวคือ ข้อมูลทั่วไปของ
โครงการ และรายงานการส่งมอบ-รับมอบ ดังน้ี 

2.3.1  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ ประกอบด้วย 
1) ประวัติความเป็นมาของโครงการ 
2) วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3) แผนทีแ่สดงที่ต้ังของโครงการ 
4) ลักษณะประเภทของโครงการก่อสร้าง 
5) การดําเนินการก่อสร้าง 
6) ราคาค่าก่อสร้าง 
7) ประโยชนทีจ่ะได้รับของโครงการ 
8) รูปถ่ายของงานก่อสร้าง 
9) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการส่งมอบ–รับมอบ 

2.3.2  รายงานการส่งมอบ–รับมอบ 
1) แผนที่โครงการ 
2) รายงานและรายละเอียดของงานก่อสร้าง 
3) แบบก่อสรา้งทั้งหมด (As – Built Drawing) 
4) บัญชีหมายเลขแบบ 
5) เอกสารหลกัฐานการได้มาซึ่งที่ดิน 
6) ปริมาณงานก่อสร้างของโครงการ 
7) บัญชีรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ในอาคารที่ทําการ 
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8) บัญชีรายละเอียดเคร่ืองจักร เครื่องมือต่าง ๆ ที่ติดต้ังในงานก่อสร้าง 
9) รายงานการทดสอบอุปกรณ์และเคร่ืองจักร เครื่องมือต่าง ๆ ที่ติดต้ังในงานก่อสร้าง 
10) อุปกรณ์อะไหล่ของเคร่ืองจักร เครื่องมือต่าง ๆ พร้อมบัญชีรายละเอียด 
11) เอกสารคู่มือการติดต้ัง การใช้งาน และการบํารุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องจักร และเครื่องมือต่าง ๆ 
      ที่ติดต้ังในงานก่อสร้าง 
12) เอกสารรายละเอียดด้านวิศวกรรม 
13) แนวคิดและหลักเกณฑ์กําหนดในการออกแบบ 
14) เอกสารการจัดต้ังกลุ่มผู้ใช้นํ้า 
15) ปัญหาและอุปสรรค 
16) ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข 

 
2.4  การตรวจสอบภาคสนาม / ทดสอบการใช้งาน ควรดําเนินการดังน้ี 

การตรวจสอบภาคสนาม / ทดสอบการใช้งาน เป็นการตรวจสอบตําแหน่งที่ต้ัง มิติ ขนาด รูปแบบ และ
ประสิทธิภาพการทํางานว่าเป็นไปตามแบบรูป และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) หรือไม่ ดังน้ี 

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 อาคารระบายนํ้าล้น อาคารส่งนํ้าลงลํานํ้าเดิม ประตูระบายปากคลองส่งนํ้า เป็นต้น การตรวจสอบสภาพต้อง
ตรวจสอบให้ถูกต้องตามแบบ และ Specification หากมีอะไรคลาดเคลื่อนต้องจดบันทึก และถ่ายรูปไว้เป็น
หลักฐานด้วย 

2.4.2 การทดสอบน้ํา / การทดลองใช้งาน (Test Run) 
หากเป็นอาคารสิ่งก่อสร้างที่จําเป็นจะต้องมีการทดสอบการใช้งาน เพ่ือประเมินประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลของการทํางาน พร้อมหลักฐานการทดสอบการทํางานของอาคารดังกล่าวด้วย เพ่ือเป็นการยืนยันจาก
หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้างต่อคณะกรรมการการส่งมอบ–รับมอบ ในสภาพปัจจุบัน ทั้งน้ีสมควรมอบให้
เจ้าหน้าที่ของโครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษา ซึ่งจะต้องรับมอบโครงการไปดูแลและบํารุงรักษาได้มีส่วนร่วมในการทดสอบ
การใช้งานด้วย เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ รวมทั้งเกร็ดความรู้ต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์สูงสุดในการดูแล 
ควบคุม และใช้ประโยชน์จากโครงการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

2.4.3 การทําสอบการทาํงานของอุปกรณไ์ฟฟา้ เครื่องมือ เครื่องจักรกลตา่ง ๆ 

อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือ และเครื่องจักรกลต่าง ๆ จะต้องมีการตรวจสอบการทํางานตาม 
Specification ที่ระบุการวัดค่าต่าง ๆ เช่น จํานวนรอบประสิทธิภาพ ปริมาณที่วัดได้ ฯลฯ ค่าต่าง ๆ จะต้องถูกต้อง
ตามท่ีเง่ือนไขกําหนดไว้ หากมีความคลาดเคลื่อนจะต้องแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนการรับมอบ ควรจะมีผู้ชํานาญการด้าน
เครื่องกล-ไฟฟ้า มาช่วยตรวจสอบในภาคสนามด้วย เพื่อให้การทดสอบการทํางานของอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือและ
เครื่องจักรกลต่าง ๆ เป็นไปตามเง่ือนไข ถูกต้องครบถ้วน 
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2.4.4 การตรวจวัดปริมาณงานในสนาม 

ควรมีการระบุว่า มีความถูกต้องครบถ้วนตามขนาด คุณภาพ และคุณลักษณะที่กําหนดไว้ใน
แบบก่อสร้าง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) หรือไม่ หากมีประเด็น/หัวข้อที่จําเป็นต้องแก้ไขให้
คณะกรรมการส่งมอบ-รับมอบ ดําเนินการให้มีการบันทึกเป็นหลักฐาน แล้วแจ้งให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงเพ่ิมเติมให้มีความครบถ้วนและถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนดต่อไป 

2.4.5 การตรวจวัดคา่ต่าง ๆ ของเคร่ืองตรวจวัด (Instrument) 
ก่อนการตรวจรับมอบโครงการก่อสร้าง เจ้าของงานควรจะต้องเชิญเจ้าหน้าที่ที่ต้องดูแลบํารุงรักษา 

หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้รับมอบเข้ารับฟังและทดลองการปฏิบัติงานจริง เก่ียวกับขั้นตอนวิธีการใช้ค่าเบ้ืองต้น 
(Initial Parameter) และการบํารุงรักษาเคร่ืองมือตรวจวัดจากเจ้าของงานและบริษัทผู้เสนอขายเครื่องมือตรวจวัด 
เพ่ือให้สามารถใช้และบํารุงรักษาเคร่ืองมือตรวจวัดให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด 

2.4.6 การตรวจวัดปริมาณน้ําเปรียบเทียบในขัน้ตอนการออกแบบรายละเอียด 
หากเป็นโครงการประเภทอ่างเก็บนํ้า ประตูระบายน้ํา เข้าข่ายโครงการชลประทานขนาดใหญ่หรือ

ขนาดกลาง ควรมีการตรวจสอบเทียบอาคารชลประทานต่าง ๆ เพ่ือตรวจสอบวัดค่าปริมาณน้ําที่ไหลผ่าน อาทิเช่น 
อาคารระบายนํ้าลงลํานํ้าเดิม (River Outlet) อาคารระบายนํ้าล้น (Spillway) โดยการตรวจวัดและคํานวณปริมาณนํ้าที่
ผ่านหัวงานใหม่เปรียบเทียบกับการคํานวณจากขั้นตอนการออกแบบ เพ่ือจะได้ใช้เป็นข้อมูลปัจจุบันในการบริหาร
จัดการนํ้าของผู้รับมอบโครงการต่อไป 

2.4.7  ทําการบันทกึปญัหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
คณะกรรมการส่งมอบ-รับมอบ ควรมีการทําบันทึกปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่

ตรวจพบจากการตรวจวัดและตรวจสอบต่าง ๆ ในสนาม เพื่อสรุปนําเสนอให้เจ้าของงานปรับปรุงแก้ไขเล่ม
รายงานการส่งมอบ–รับมอบโครงการ ให้มีความครบถ้วนและถูกต้อง 

2.4.8 การจัดทาํรายงานและข้อเสนอแนะที่จําเปน็ 
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 การนาํเสนอต่อผู้มีอํานาจพิจารณาอนุมัต ิ
เมื่อคณะกรรมการส่งมอบ–รับมอบ ได้ดําเนินการตรวจสอบงานในภาคสนามเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ควรจัดทํารายงานเพ่ือพิจารณาเสนอผู้มีอํานาจทราบและอนุมัติต่อไป 
 

2.5  การประชุมของคณะกรรมการสง่มอบ-รบัมอบ 
เพ่ือพิจารณาดําเนินการดังน้ี 
- การตรวจสอบเอกสารด้านต่าง ๆ  
- การตรวจสอบภาคสนามและการทดสอบการใช้งานอาคารชลประทาน 
- เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้างแก้ไขปรับปรุงเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

โดยการประชุมของคณะกรรมการส่งมอบ–รับมอบ จะจัดประชุมก่ีครั้งก็ได้ แล้วแต่มติที่ประชุมของ
คณะกรรมการส่งมอบ–รับมอบ จนกว่าจะได้ข้อตกลงร่วมกัน 
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2.6  ระบบติดตามและประเมินผล 
ตามระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการโอนโครงการก่อสร้างขนาดกลางและโครงการพิเศษ ให้โครงการ

ชลประทาน พ.ศ. 2557 มีการกําหนดขั้นตอนแผนปฏิบัติการ ออกเป็น 2 ระยะของโครงการ ดังน้ัน การส่งมอบ–รับ
มอบ จึงต้องปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว การติดตามประเมินผลของการส่งมอบ–รับมอบโครงการก่อสร้าง
จะต้องมีรายงานความก้าวหน้าในการดําเนินงาน ต้ังแต่การแต่งต้ังคณะกรรมการส่งมอบ–รับมอบ และขั้นตอนต่าง ๆ 
ที่ได้ดําเนินการตามผังกระบวนการ (Work Flow) โดยรายงานให้ผู้อํานวยการสํานักชลประทาน และรองอธิบดีฝ่าย
ก่อสร้างทราบเช่นกัน 

สําหรับการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีการติดตามประเมินผลตามผัง
กระบวนการ(Work Flow) คณะกรรมการส่งมอบจะต้องรายงานผลการส่งมอบให้ผู้อํานวยการสํานักชลประทาน ผ่าน
ผู้อํานวยการโครงการชลประทานทราบ พร้อมทั้งรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย 

รายงานการส่งมอบ–รับมอบโครงการก่อสร้าง โดยส่วนใหญ่ในอดีตจะจัดทําเมื่อโครงการแล้วเสร็จทําให้
การรวบรวมข้อมูลและการจัดทํารายงานล่าช้าและไม่ครบถ้วน ดังน้ัน ควรมีการรวบรวมเอกสารและวางแผนข้ันตอน
ต่าง ๆ ของการส่งมอบ–รับมอบ ตามแผนปฏิบัติการให้มีความสมบูรณ์ ซึ่งอาจจะมีการติดตามประเมินผล โดย
การกําหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้าของขั้นตอนการส่งมอบ–รับมอบโครงการก่อสร้างรวมอยู่ในการประชุม
ติดตามความก้าวหน้าของงานก่อสร้างประจําเดือน หรือมีการจัดต้ังคณะกรรมการติดตามประเมินผลขึ้นมาอีก 1 ชุด 
เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการส่งมอบ–รับมอบโครงการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ 

2.7  การมีส่วนร่วมของประชาชน 

รายละเอียดขอให้ศึกษาในคู่มือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านพัฒนาแหล่งนํ้า ซึ่งจัดทําโดย
สํานักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน 
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บทที่  3 
มาตรฐานการส่งมอบ–รับมอบโครงการก่อสร้าง 

การส่งมอบ–รับมอบโครงการก่อสร้าง อาจจะมีปัญหาความล่าช้า และการปฏิบัติซึ่งไม่เหมือนกัน เน่ืองจาก
การเตรียมความพร้อมในด้านเอกสาร ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง บุคลากร วัสดุอุปกรณ์พร้อมอะไหล่ผลสํารวจ 
อาจจะมีเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและถูกต้องตลอดจนมาตรฐานการปฏิบัติงานไม่สอดคล้องเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน ดังน้ัน การพิจารณามาตรฐานงานการส่งมอบ–รับมอบโครงการก่อสร้างจึงมีความจําเป็นต้องดําเนินการมี
ส่วนร่วมอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดความเป็นมาตรฐานเดียวกันระดับกรม นอกจากน้ัน ควรมีการจัดต้ังคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลเพ่ือเร่งรัดการดําเนินงานให้เป็นไปตามกรอบเวลาท่ีกําหนด โดยคํานึงถึงประชาชนผู้รับบริการ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ให้สามารถใช้ประโยชน์โครงการได้ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วย 

มาตรฐานงานการส่งมอบ–รับมอบโครงการก่อสร้าง อ้างอิงถึงระเบียบกรมฯ การส่งมอบ–รับมอบโครงการ
ก่อสร้าง และผังกระบวนการตามท่ีได้กล่าวมาแล้ว สามารถสรุปเป็นมาตรฐานด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

 
3.1  มาตรฐานงานด้านระยะเวลา 

กรณีการส่งมอบ–รับมอบโครงการก่อสร้างขนาดกลาง และโครงการพิเศษให้โครงการชลประทาน กําหนด
มาตรฐานระยะเวลาตามผังกระบวนการจะใช้เวลาประมาณ 60 วัน ซึ่งระยะเวลาอาจจะแปรผันขึ้นอยู่กับการ
ตรวจสอบ/ทดสอบภาคสนาม หากต้องมีการแก้ไขอาคารประกอบ/อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ใช้งานได้หรือมีความถูกต้อง
สมบูรณ์ ก็อาจขยายเวลาออกไป 

 
3.2  มาตรฐานงานในเชิงคณุภาพ 

3.2.1 ความถูกต้อง หมายถึง ความถูกต้องของการก่อสร้างที่จะมีการส่งมอบ–รับมอบ จะต้องมีความ
ถูกต้องทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ เช่น ปริมาณงานต้องถูกต้องครบถ้วนตามเอกสารส่งมอบ–รับมอบ รูปแบบ
อาคารและการก่อสร้างถูกต้องตามแบบก่อสร้าง (As built-Drawing) และเงื่อนไขเฉพาะ (Specification) ของ
งานก่อสรา้งน้ัน คุณภาพของงานอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทางด้านวิศวกรรม ไม่มีความชํารุดบกพร่อง เป็นต้น 

3.2.2 ความสมบูรณ์ของข้อมูลและสิ่งก่อสร้าง หมายถึง ความสมบูรณ์ของเอกสารรายละเอียดในการ
ส่งมอบ–รับมอบ เช่น แผนที่, แบบก่อสร้าง, แผนที่ รว.43ก, สําเนาเอกสารสัญญา, การศึกษาโครงการ ฯลฯ 
นอกจากน้ันความสมบูรณ์ของส่ิงก่อสร้างที่จะส่งมอบ–รับมอบ มีการตรวจสอบ / ทดสอบการใช้งานอย่างถูกต้อง
สมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ เช่น เครื่องสูบนํ้า, ระบบควบคุม, ระบบโทรมาตร, ระบบส่งนํ้า เป็นต้น 

3.2.3 ความคุ้มค่าของงาน หมายถึง ความคุ้มประโยชน์ของงานก่อสร้างตามวัตถุประสงค์ ต้องมีการ
ตรวจสอบและทดสอบการใช้งานได้ตามท่ีกําหนด เช่น คลองส่งนํ้า ต้องส่งนํ้าได้ตามปริมาณอัตราการไหลและระดับ
นํ้าสูงสุด (Full Supply Level) ของคลองส่งนํ้า เป็นต้น 

นอกจากน้ีหากการปฏิบัติงานการส่งมอบ–รับมอบโครงการก่อสร้าง ได้มีการปฏิบัติตามผังกระบวนการ 
ขั้นตอนระเบียบวิธีปฏิบัติ มาตรฐานระยะเวลา และการเตรียมความพร้อมที่ดีแล้ว การส่งมอบ–รับมอบโครงการ
ก่อสร้างจะมีความเรียบร้อย เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
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บทที่  4 
แนวทางนําไปสู่ความสําเร็จ 

 
4.1  ปัจจัยแห่งความสําเรจ็ 

จากประสบการณ์ในการส่งมอบ–รับมอบโครงการก่อสร้างที่ผ่านมาน้ัน พอจะสรุปปัจจัยแห่งความสําเร็จ
สําหรับการส่งมอบ–รับมอบโครงการเป็นวลี ดังน้ี 

“ถูกต้อง  ครบถ้วน  มีส่วนร่วม  ใช้งานได้  ไม่สร้างภาระ” 

4.1.1 ถูกต้อง  หมายถึง งานก่อสร้างที่จะส่งมอบน้ัน จะต้องถูกต้องตามแผนก่อสร้าง และมีระบุอยู่ในแบบ
ส่งมอบ (As built-Drawing) มีความสมบูรณ์ตามหลักวิชาการด้านวิศวกรรมการก่อสร้าง 

4.1.2 ครบถ้วน  หมายถึง งานก่อสร้างที่จะส่งมอบน้ัน ต้องครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งขนาด ปริมาณงาน รูปร่าง 
คุณสมบัติทางด้านกายภาพและวิศวกรรม (Specification) มีคุณภาพถูกต้องด้วย 

4.1.3 มีส่วนร่วม  หมายถึง  ในขั้นตอนการส่งมอบ–รับมอบ ควรจะมีการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ต้ังแต่ขั้นตอนการก่อสร้าง เช่น การประชุมร่วมกัน, การไปตรวจสอบงานก่อสร้างร่วมกัน, การรับทราบกระบวนการ
ก่อสร้าง, กระบวนการจัดต้ังกลุ่มผู้ใช้นํ้า, การประชุมกําหนดการเก็บค่านํ้า หรือค่ากระแสไฟฟ้า เป็นต้น เมื่อถึงขั้นตอน
การส่งมอบ คณะกรรมการส่งมอบ–รับมอบ หรือผู้ที่เก่ียวข้อง เช่น ผู้อํานวยการโครงการชลประทาน, หัวหน้า
โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษา, หัวหน้าฝ่ายส่งนํ้าและบํารุงรักษา, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, คณะกรรมการลุ่มนํ้า 
ควรจะมีส่วนร่วมรับทราบข้อมูล มีความเข้าใจร่วมกันถึงสิ่งก่อสร้างที่จะมีการส่งมอบ–รับมอบ เพ่ือป้องกันการขัดแย้ง 
และก่อให้เกิดการยอมรับและการร่วมมือที่ดี 

4.1.4 ใช้งานได้  หมายถึง งานก่อสร้างที่ส่งมอบ ต้องมีความพร้อมสามารถใช้งานได้ดี ตามข้อกําหนด
เง่ือนไขเฉพาะที่ระบุไว้ เช่น เครื่องสูบนํ้าก็ต้องใช้งานได้ตาม Specification ที่กําหนด,  คลองส่งนํ้าก็ต้องใช้งานได้ นํ้า
สามารถส่งได้ตามท่ีออกแบบไว้ เช่น สามารถส่งนํ้าในคลองถึงระดับสูงสุด (Full Supply Level) ได้ นํ้าไม่ล้นคลอง 
เป็นต้น 

4.1.5 ไม่สร้างภาระ  หมายถึง การส่งมอบโครงการก่อสร้างมักจะประสบปัญหาการสร้างภาระให้แก่ผู้รับ
มอบ เช่น ใช้งานไม่เป็น (ยังไม่มีการฝึกอบรมการใช้งาน) บุคลากรไม่เพียงพองบประมาณไม่เพียงพอ, ปัญหา
เรื่องการแบ่งปันนํ้า การเก็บค่ากระแสไฟฟ้า ฯลฯ ดังน้ัน ก่อนการส่งมอบควรมีการประชุมร่วมกันเพ่ือวางแผนในการ
แก้ปัญหา หรือหาแนวทางในการดูแลบํารุงรักษา และดําเนินการส่งนํ้า/ใช้ประโยชน์ของสิ่งก่อสร้างน้ันไว้ล่วงหน้า เพ่ือ
ไม่ให้เป็นการเพ่ิมภาระให้แก่ผู้รับมอบ ซึ่งจะทําให้ผู้รับมอบยินดีที่จะรับมอบงานก่อสร้างน้ัน 

 
4.2  ข้อควรระวัง 

4.2.1 คณะกรรมการส่งมอบควรส่งมอบงานของโครงการก่อสร้างเป็นระยะ ๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงโครงการ
ชลประทานขนาดกลาง ซึ่งมีอาคารชลประทานหลายประเภทงาน ดังน้ัน หากดําเนินการก่อสร้างงานใด ๆ แล้วเสร็จ 
ควรส่งมอบงานน้ัน เพ่ือให้สามารถเพ่ิมความจุเก็บกักนํ้าหรือเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานซึ่งสนับสนุนตัวช้ีวัดของกรม
ชลประทานด้วย ประกอบเม่ือมีการทดลองการใช้งานแล้ว หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นหรือจําเป็นต้องดําเนินการแก้ไข
ปรับปรุงซ่อมแซมแล้ว หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้างจะสามารถดําเนินการแก้ไขในพ้ืนที่ได้ทันท่วงที 

4.2.2 กรณีมีการปรับเปลี่ยนตัวบุคลากรของหน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง ในขณะที่ขั้นตอนการ
ส่งมอบ–รับมอบยังไม่แล้วเสร็จ อดีตที่ผ่านมาพบว่ากรณีน้ีจะประสบบ่อยมาก อันเป็นสาเหตุสําคัญทําให้เกิดปัญหาในการ
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ส่งมอบ–รับมอบ ดังน้ัน ควรกําหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะตัวบุคคลและขอบเขตงานให้ชัดเจน เพ่ือ
ป้องกันการปัดความรับผิดชอบของตัวบุคคลทําให้ไม่สามารถส่งมอบงานได้ หรือเกิดความล่าช้า ฉะน้ัน จึงขอให้
ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้างพิจารณามอบหมายงานให้ชัดเจนและรัดกุมด้วย 

4.2.3 การส่งมอบงานสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง กรณีเป็นงานลําดับสุดท้ายก่อนปิดโครงการก่อสร้าง เช่น 
งานระบบส่งนํ้า (ระบบคลองส่งนํ้าและระบบท่อส่งนํ้า) โดยมีกําหนดครบอายุสัญญาล่วงเลยระยะเวลาปิดโครงการ
ก่อสร้าง ยกตัวอย่างเช่น กําหนดปิดโครงการก่อสร้างในวันที่ 30 กันยายน 2551 แต่สัญญาจะครบกําหนดอายุ
สัญญาในวันที่ 30 มีนาคม 2552 เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานทั้งสัญญาแล้วหน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้างจะ
ดําเนินงานส่งมอบงานให้โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาเป็นการต่อเน่ือง กรณีน้ีพบว่า งานไม่เรียบร้อยสมบูรณ์ และอยู่
ในระยะการรับประกันความชํารุดบกพร่อง 2 ปี เอกสารต่าง ๆ แบบรายละเอียด คู่มือการปฏิบัติงาน อุปกรณ์และ
อะไหล่สํารองไม่ครบถ้วน ส่งผลกระทบให้คณะกรรมการรับมอบไม่สามารถรับมอบงานได้ทันที ในขณะที่หน่วยงาน
เจ้าของโครงการก่อสร้างจําเป็นต้องเร่งรัดการส่งมอบ เพราะจะต้องโยกย้ายไปปฏิบัติงานที่โครงการอ่ืน ๆ ทําให้เกิด
ปัญหาการส่งมอบ–รับมอบเป็นอย่างมาก ฉะน้ัน เห็นควรหารือร่วมกันของคณะกรรมการส่งมอบ–รับมอบ ต้ังแต่เริ่ม
ทราบปัญหานี้ รวมทั้งให้หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้างกํากับดูแลงานของผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิด 

4.2.4 กรณีเป็นโครงการขนาดกลางที่มีระยะเวลาก่อสร้างมากกว่า 1 ปี โดยส่วนใหญ่จะเริ่มเตรียมและ
จัดทําเอกสารการส่งมอบ–รับมอบโครงการก่อสร้าง เมื่อการก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จทําให้อาจต้องซ่อมแซมงานบางส่วน
ที่เสียหายก่อนการส่งมอบ รวมท้ังเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ไม่ครบถ้วน ดังน้ัน ควรมีการเตรียมการรวบรวมเอกสาร
หลักฐาน ภาพถ่าย และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องอย่างต่อเน่ือง โดยกําหนดเข้าระเบียบวาระการประชุมประจําเดือนหรือราย
ไตรมาสของหน่วยงานเจ้าของโครงการเพ่ือประสานงานและเร่งรัด กรณีจําเป็นอาจประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่
โครงการชลประทานในท้องที่เพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับการส่งมอบเป็นช่วง ๆ ไป หรือรายปีตามความเหมาะสม 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการดูแลบํารุงรักษาด้วย 

4.2.5 กรณีเป็นงานจ้างเหมาร่วมกับงานดําเนินการเองบางส่วนทั้งโครงการขนาดใหญ่หรือขนาดกลางเพ่ือ
ป้องกันปัญหาเรื่องงานไม่ถูกต้องและไม่เรียบร้อย ดังน้ัน เมื่อสิ้นสุดแต่ละปีงบประมาณควรมีการแต่งต้ังคณะทํางาน
ภายใต้คณะกรรมการส่งมอบ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของงานอีกครั้ง รวมทั้งเป็นการปรับปรุงกระบวนการ 
ขั้นตอนการส่งมอบ–รับมอบให้สอดคล้องกับความเป็นจริงทั้งประเภทและขนาดโครงการ พ้ืนที่โครงการ วัฒนธรรม
และสังคม 

4.2.6 กรณีโครงการขนาดใหญ่หรือขนาดกลาง ควรมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้ปฏิบัติจากโครงการ
ชลประทานจังหวัด หรือโครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาร่วมเป็นคณะเจ้าหน้าที่ตรวจการจ้างหรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพ่ือให้สามารถเข้าใจถึงวิธีการทํางาน วิธีการใช้งานอาคารและอุปกรณ์เคร่ืองมือต่าง ๆ 

4.2.7ควรมีการจัดเก็บเอกสารส่งมอบ–รับมอบโครงการก่อสร้างอย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้นได้อย่าง
รวดเร็ว รวมทั้งกําหนดให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรง มีบัญชีควบคุม เมื่อมีใครที่ต้องการใช้งานเอกสารต้องมีการจดบันทึก
การยืมและคืนเอกสารทุกคร้ัง 

 



 

๓๕ 

4.3 ระบบตดิตามประเมินผล 

การส่งมอบ–รับมอบโครงการก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วย โครงการก่อสร้างขนาดกลาง โครงการพิเศษ และการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะ
มีขั้นตอนการดําเนินงานที่แตกต่างกัน ดังนั้น การติดตามประเมินผลเป็นหน้าที่โดยตรงของผูร้ับมอบหมายให้ดําเนินการก่อสร้างโครงการนั้น ๆ จะต้องรีบดําเนินการเมื่อ
โครงการก่อสรา้งแล้วเสร็จเพื่อที่จะบรหิารจดัการน้ําได้ โดยเริ่มเก็บกักน้ําหรือส่งน้ําให้เกษตรกรในพื้นทีโ่ครงการชลประทานได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

เนื่องจากเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ใช้ในการส่งมอบ–รับมอบโครงการก่อสร้างอาจขาดความสมบูรณ์หรือมีรายละเอียดสําคัญไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ต้องเพิ่มเติม
เพื่อให้หน่วยงานผู้รับมอบโครงการสามารถนําไปใช้ในการบริหารจัดการน้ําได้อย่างสมบูรณ์ โดยกําหนดให้มีระบบติดตามประเมินผลของการส่งมอบ–รับมอบโครงการก่อสร้าง  
 

4.3.1 ระบบติดตามประเมินผลการจัดทําเอกสารการส่งมอบ–รับมอบโครงการขนาดกลางและโครงการพิเศษ 

กระบวนการ มาตรฐาน/คณุภาพงาน วิธีการตดิตามประเมินผล 
ผูต้ดิตาม/ 
ประเมินผล 

ข้อเสนอแนะ 

1. หน่วยงานเจ้าของโครงการ 
 
2. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบ 
– รับมอบ 
 
3. หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทํา
เอกสารการส่งมอบตามรูปแบบมาตรฐาน 
 
 
4. การตรวจสอบเอกสารการส่งมอบ–รับมอบ 
 
 
 
5. ตรวจสอบภาคสนาม/ทดสอบการใช้งาน 
 
 
 

- 
 
2.จัดทําบันทึกก่อนก่อสร้างแล้วเสร็จ 
 
 
3.ประกอบด้วยส่วนสําคัญ 2 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไปของ
โครงการ และรายงานการส่งมอบ-รับมอบ ดัง
รายละเอียดในหน้า 28 
 
4. เอกสารการส่งมอบ-รับมอบ มีความถูกต้อง
ครบถ้วน 
 
 
5. ตรวจสอบตําแหน่งที่ตั้ง มิติ ขนาด รูปแบบ และ
ประสิทธิภาพการทํางานว่าเป็นไปตามแบบรูป และ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification)  
 

1. ตรวจสอบเอกสารการส่งมอบ-รับมอบ
ให้ถูกต้องตามระเบียบกรมชลประทาน 
2. จัดส่งเล่มเอกสารการส่งมอบ-รับมอบ 
พร้อมแฟ้มข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้อง 

 
 

ผสก., ผอ.พก. 
ผส.ชป. 

 
กรรมการส่งมอบ 

 
 
 

คณะกรรมการ 
ส่งมอบ–รับมอบ 

 
 

กรรมการรับมอบ 
 
 
 

 



 

๓๖ 

กระบวนการ มาตรฐาน/คณุภาพงาน วิธีการตดิตามประเมินผล 
ผูต้ดิตาม/ 
ประเมินผล 

ข้อเสนอแนะ 

6. การประชุมคณะกรรมการส่งมอบ – รับ
มอบ เพื่อพิจารณาผล/ข้อคิดเห็น 
 
 
 
 
7. คณะกรรมการส่งมอบ – รับมอบ 
ตรวจสอบครั้งสุดท้ายพร้อมสรุป 
 
8. การจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ําหรือประชุมกลุ่ม
ผู้ใช้น้ํา 
 
9. สรุปการส่งมอบ – รับมอบ 
 
 
 
10. เสนอกรมฯ เพื่อทราบ 
 

6.1 เพื่อพิจารณาดําเนินการตรวจสอบเอกสารด้านต่าง ๆ, 
ตรวจสอบภาคสนามและการทดสอบการใช้งานอาคาร
ชลประทาน 
6.2  คณะกรรมการส่งมอบ–รับมอบแก้ไขปรับปรุง
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 
7. เพื่อพิจารณาเสนอผู้มีอํานาจทราบ 
 
 
8. จัดประชุมผู้ ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบข้อมูล ให้มี
ความรู้ความเข้าใจในการประโยชน์และดูแลบํารุงรักษา 
 
9. จัดทําสรุปการส่งมอบ-รับมอบ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
 
 
10. รายงานการส่งมอบที่ผู้อํานวยการกองพัฒนา
แหล่งน้ําขนาดกลาง เสนอกรมแล้ว ให้ผู้ส่งมอบส่ง
ต้นฉบั บเก็ บ ที่ สํ านั กชลประทาน  สํ า เนา เก็ บ ที่ 
กองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง กองแผนงานและ
สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา 

คณะกรรมการ 
ส่งมอบ–รับมอบ 

 
 
 
 

คณะกรรมการ 
ส่งมอบ–รับมอบ 

 
ผู้ส่งมอบ 

 
 

ผสก. , ผอ.พก. 
 
 

รธส. , รธบ. 

 

  



 

๓๗ 

4.3.2 ระบบตดิตามประเมินผลการจัดทําเอกสารการถ่ายโอนใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กระบวนการ มาตรฐาน/คณุภาพงาน วิธีการตดิตามประเมินผล 
ผูต้ดิตาม/ 
ประเมินผล 

ข้อเสนอแนะ 

1. หน่วยงานเจ้าของภารกิจ 
 
2. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบ 
– รับมอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทํา
เอกสารการส่งมอบตามรูปแบบมาตรฐาน 
 
 
 
 
 
4. การตรวจสอบเอกสารการส่งมอบ  
 
 
5. ตรวจสอบภาคสนาม/ทดสอบการใช้งาน 
 
 
 

 
 
2. คณะกรรมการส่งมอบภารกิจ จํานวนไม่น้อยกว่า 4 
คน ซึ่งประกอบด้วย 
(1) ผู้อํานวยการสํานักชลประทาน หรือผู้แทน  เป็น
ประธาน 
(2) ผู้อํานวยการโครงการชลประทาน (จังหวัด) หรือ
ผู้แทน  เป็นกรรมการ 
(3) บุคคลที่ผู้อํานวยการสํานักชลประทานพิจารณา
ตามความเหมาะสม  เป็นกรรมการ 
(4) หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของภารกิจ  เป็นเลขานุการ 
 
3. เอกสารการถ่ายโอนภารกิจประกอบด้วย 
(1) บันทึกการส่งมอบภารกิจ 
(2) บัญชีรายการทรัพย์สิน 
(3) ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
(4) คู่มือการใช้งาน 
 
 
เอกสารการส่งมอบ-รับมอบมีความถูกต้องครบถ้วน 
 
 
5. ตรวจสอบตําแหน่งที่ตั้ง มิติ ขนาด รูปแบบ และ
ประสิทธิภาพการทํางานว่าเป็นไปตามแบบรูป และ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification)  
 

1. ตรวจสอบเอกสารการส่งมอบ-รับมอบ
ให้ถูกต้องตามระเบียบกรมชลประทาน 
2. จัดส่งเล่มเอกสารการส่งมอบ-รับมอบ 
พร้อมแฟ้มข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 

คณะกรรมการ 
ส่งมอบ 

 
 
 
 
 
 

หน่วยงานเจ้าของ
ภารกิจ 

 
 
 
 
 

หน่วยงานเจ้าของ
ภารกิจ 

 
คณะกรรมการ 
ส่งมอบ , อปท. 

 
 

 



 

๓๘ 

กระบวนการ มาตรฐาน/คณุภาพงาน วิธีการตดิตามประเมินผล 
ผูต้ดิตาม/ 
ประเมินผล 

ข้อเสนอแนะ 

6. การประชุมการถ่ายโอนให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
7. คณะกรรมการส่งมอบและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบครั้งสุดท้าย
พร้อมสรุป 
 
8. การจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ําหรือประชุมกลุ่ม
ผู้ใช้น้ํา 
 
 
9. สรุปการส่งมอบ – รับมอบ 
 
 
10.เสนอกรมฯ เพื่อทราบ 

6.1 เพื่อพิจารณาดําเนินการการตรวจสอบเอกสารด้าน
ต่าง ๆ การตรวจสอบภาคสนามและการทดสอบการใช้
งานอาคารชลประทาน 
6.2 คณะกรรมการส่งมอบแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 
7. เพื่อพิจารณาเสนอผู้มีอํานาจทราบ 
 
 
 
8. จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบข้อมูล ให้มี
ความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์และดูแล
บํารุงรักษา 
 
9. จัดทําสรุปการส่งมอบ-รับมอบ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
 
10. หน่วยงานเจ้าของภารกิจส่งรายงาน ประกอบด้วย 
1. เอกสารการถ่ายโอนภารกิจตามข้อ 7  เสนอ
ผู้ อํานวยการสํานักชลประทานผ่านผู้ อํานวยการ
โครงการชลประทาน (จังหวัด) ทราบ พร้อมทั้งรายงาน
ผู้ ว่ า ราชการจั งห วัดทราบด้ วย  ( ต้นฉบับพ ร้อม
แฟ้มข้อมูลเก็บที่สํานักชลประทาน สําเนาเอกสาร
พร้อมแฟ้มข้อมูลส่งให้สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทก
วิทยา สําเนาแฟ้มข้อมูลส่งให้กองแผนงาน โครงการ
ชลประทาน (จังหวัด) และสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
เฉพาะภารกิจตามข้อ 6) 

คณะกรรมการ 
ส่งมอบ , อปท. 

 
 
 
 

คณะกรรมการ 
ส่งมอบ , อปท. 

 
 

ผู้ส่งมอบ 
 
 
 

คณะกรรมการ 
ส่งมอบ 

 
รธส. ,รธบ. 

 



 

๓๙ 

กระบวนการ มาตรฐาน/คณุภาพงาน วิธีการตดิตามประเมินผล 
ผูต้ดิตาม/ 
ประเมินผล 

ข้อเสนอแนะ 

2. บันทึกการส่งมอบภารกิจตามข้อ 7 (1) และบัญชี
รายการทรัพย์สินตามข้อ 7 (2) ส่งสําเนาให้กองพัสดุ
และกองการเงินและบัญชี ภายใน 15 วันทําการ
หลังจากนับวันรับมอบ เพื่อดําเนินการตัดโอนบัญชี
ทรัพย์สินต่อไป 

 



 

๔๐ 

4.4  ประสทิธิภาพของกระบวนการ 

4.4.1  ติดตามเร่งรัดให้การส่งมอบ–รับมอบโครงการก่อสร้างที่แล้วเสร็จให้สํานักงานชลประทานและ
โครงการส่งนํ้าบํารุงรักษา สามารถดําเนินการต่อได้ตามแผนงานที่กําหนดไว้ (Monitoring System) 

4.4.2  เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และร่วมติดตามตรวจสอบผล
การปฏิบัติงาน โดยช่องการรับฟังความคิดเห็นในหลายช่องทาง เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ 

4.4.3  ลดรอบระยะเวลาของข้ันตอนต่าง ๆ ในการทํางานให้ลดลง และมีระยะเวลาของการดําเนินงานในแต่
ละกระบวนงานลดลง 

4.4.4  ดําเนินงานตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงด้านกระบวนงาน โดยพิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
ของเป้าหมายแต่ละแผนงานในประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีการดําเนินการ 

4.4.5  จัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต โดยมีเป้าหมายให้มีการจัดบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามภารกิจ
หลักได้ครบถ้วน 

 
4.5  บทสรปุ 

คู่มือการจัดทําเอกสารการส่งมอบโครงการก่อสร้าง ให้โครงการชลประทานเล่มน้ีประกอบด้วย ขั้นตอน
การส่งมอบ–รับมอบโครงการก่อสร้างที่แล้วเสร็จ ให้สํานักงานชลประทานและโครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษา โดยมี 
Work Flow แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานซึ่งจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้บริหาร วิศวกร นายช่าง และผู้ที่ใช้แนวทางใน
การปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี สามารถลดข้อผิดพลาดและข้อบกพร่องในการจัดทําเอกสาร รวมถึงขั้นตอนในการ
ดําเนินงานและความสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้องของเอกสารการกําหนดระยะเวลาไว้ในกระบวนงาน ทําให้สามารถ
เร่งรัดและติดตามผลการปฏิบัติงานได้เป็นรายละเอียดชัดเจน ทราบถึงขั้นตอนที่จะต้องดําเนินการต่อไปและขั้นตอนที่
เ ก่ี ยวข้อง เพื่ อจั ด เต รียมงานไ ว้ ก่อน  ทํ า ให้การ ดํ า เ นินงานเป็น ไปอ ย่าง ต่อ เ น่ือง เ ป็นไปตามแผนงาน



 

๔๑ 

8. เอกสารอ้างอิง 
1. กฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบัตา่ง ๆ 

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  
- พระราชบัญญัติระเบียบว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
- พระราชบัญญัติระเบียบว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2545 
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550 
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรว่ีาด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 

2. หนังสือราชการ บนัทกึข้อความ คู่มือและเอกสารทางวิชาการ 
- เอกสารองค์ประกอบการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)  
- คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน 

3. ระเบยีบ คาํสั่งกรมชลประทาน และหรือทีเ่กี่ยวข้อง 
- ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการโอนโครงการก่อสร้างขนาดกลาง และโครงการพิเศษ ให้โครงการ

ชลประทาน พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2557 
- ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2553 ประกาศ 

ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2553 
- ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยหลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าของเกษตรกรในเขต

โครงการประเภทสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าของกรมชลประทาน พ.ศ. 2556 ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2553 
- คําสั่งกรมชลประทาน ที่ 32/2560 เรื่อง การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายก่อสร้าง

สํานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 – 16 กองพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง 
- คําสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 407/2560 เรื่อง มอบหมายอํานาจหน้าที่ในการสั่งและการปฏิบัติ

ราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน 
- คําสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 535/2560 เรื่อง แก้ไขคําสั่งมอบหมายอํานาจหน้าที่ในการสั่งและ

การปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน 
 -  คําสั่งกองพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง ที่ 3/2560 เรื่อง แต่งต้ังคณะทํางานจัดทําและดําเนินการตาม

แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ของกองพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง 

9. แบบฟอร์มทีใ่ช ้
 9.1 แบบลงทะเบียนการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 9.2  แบบสํารวจความพึงพอใจ 

  รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวกที่แนบ 
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ภาคผนวก 
 

 



















 
 

 
 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 
 
 
 

 

 
 
 

รายงานสรปุการส่งมอบ – 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. บัญชีรายละเอยีดงานที่จะสง่มอบ – รับมอบ 

 

 

 

 

 

 

 



ล าดบัที่ รายการ ปรมิาณงาน หน่วย หมายเหตุ

1 ก่อสรา้งสว่นประกอบอ่ืน
- งานกอ่สร้างป้ายชือ่โครงการที่บริเวณหัวงาน 1 แห่ง
- งานกอ่สร้างป้ายชือ่โครงการที่ทางแยกเข้าโครงการ 1 แห่ง

2 ท านบดิน  ขนาดหลังคันกวา้ง  6.00  ม. ยาว  1,145.00  ม. สูง  11.00  ม 1 แห่ง
- งานท่อลอด กม.0+295
- งานท่อลอด กม.0+685

3 ฝาย คสล.  ขนาดสันฝายยาว  80.00  ม.  สูง 4.00 ม.   1 แห่ง
พร้อมสะพานคนเดินข้ามฝาย

บญัชีรายละเอียดงานที่สง่มอบ-รบัมอบ
โครงการฝายบา้นสะพุง  อ าเภอน้ าเกลีย้ง  จงัหวัดศรสีะเกษ



 

 

 

 

 

 

 

 

3. ประวัติความเปน็มาของโครงการและ 
รายงานพจิารณาโครงการเบื้องต้น 

 

 

 

 

 

 



โครงการฝายบ้านสะพุง 
อ าเภอน้ าเกลี้ยง  จังหวัดศรีสะเกษ 

************* 

1.  เรื่องเดิม 

โครงการฝายบ้านสะพุง  อ าเภอน้ าเกลี้ยง  จังหวัดศรีสะเกษ  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบ  
อ าเภอน้ าเกลี้ยง  จังหวัดศรีสะเกษ  ได้มีหนังสือที่ ศก 89703/313  ลงวันที่ 25  สิงหาคม  2548  ขอรับการ
สนับสนุนการก่อสร้างฝายกั้นน้ า เนื่องมาจากราษฎรได้รับความเดือดร้อน  ขาดแคลนน้ าส าหรับการเกษตรและ
อุปโภค-บริโภค  จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร 

กรมชลประทาน โดยส านักงานชลประทานที่ 8  ได้พิจารณาตรวจสอบพ้ืนที่ส ารวจออกแบบเป็น
โครงการประเภทฝายทดน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร และได้เสนอบรรจุไว้ 
ในแผนงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลาง 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือใช้เป็นแหล่งน้ าช่วยเหลือพ้ืนที่การเกษตรในเขตต าบลคูบและต าบลใกล้เคียง  พ้ืนที่รับ

ประโยชน์  5,000  ไร่ 

2. เพ่ือใช้เป็นแหล่งน้ าส าหรับอุปโภค-บริโภคของราษฎร  จ านวน  500 ครัวเรือน  และสัตว์เลี้ยง
บริเวณดังกล่าว 

3.  ที่ตั้งหัวงาน 

บ้านสะพุง  ต าบลคูบ  อ าเภอน้ าเกลี้ยง  จังหวัดศรีสะเกษ  แผนที่มาตราส่วน 1:50,000  
ระวาง  5938 IV  พิกัด  48 PVB  0457927 E – 1657242  N 

4.  ประโยชน์ที่จะได้รับ 

1.  เป็นแหล่งเก็บกักน้ าส าหรับอุปโภค-บริโภค  และการเกษตรของราษฎรในเขตต าบลคูบ
และต าบลใกล้เคียง อ าเภอน้ าเกลี้ยง  จังหวัดศรีสะเกษ  จ านวน  500  ครัวเรือน  พ้ืนที่รับประโยชน์  5,000 ไร่ 

2.  แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าส าหรับท าการเกษตร  รายได้ผลผลิตสูงขึ้น  เพ่ือแก้ไขปัญหา
คุณภาพชีวิตและปัญหาความยากจนของราษฎรในพ้ืนที่ 

5.  ลักษณะภูมิประเทศ 

ห้วยขะยุงมีต้นก าเนิดจากเทือกเขาทางด้านใต้ของอ าเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  มีลักษณะ
พ้ืนที่ เป็นภูเขาสูง  มีระดับสูงสุดประมาณ  450 ม. (รทก.)  และมีระดับบริเวณเชิงเขาประมาณ 250 ม. (รทก.)  
ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณร้อยละ  15  ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าทั้งหมด  ลุ่มน้ าห้วยขะยุงถัดลงมาทางทิศเหนือจนถึงระดับ 
160-170 ม. (รทก.)  ลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ราบสลับเนินสูงและเนินเตี้ย  ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 4.7   
ของพื้นที่ลุ่มน้ าทั้งหมด  พ้ืนที่ลุ่มน้ าถัดมาต่อขึ้นไปทางทิศเหนือมีลักษณะลาดเทสู่แม่น้ ามูลและมีความลาดเท
น้อยลงเรื่อยๆ  จนเป็นราบลุ่มบริเวณริมน้ ามูล  โดยพ้ืนที่บริเวณโครงการมีระดับพ้ืนที่ประมาณ  115-125 ม. (รทก.)  
พ้ืนที่ลุ่มน้ าส่วนใหญ่ท าการเกษตรเป็นหลัก  โดยปลูกข้าวใช้น้ าฝนเป็นหลักสลับกับการปลูกพืชไร่และพืชผัก 
เป็นส่วนน้อย  
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6.  สรุปรายละเอียดโครงการ 

พ้ืนที่รับน้ าฝนประมาณ             1,684 กม.2 
ประเภทโครงการ      ฝายทดน้ า 
ลุ่มน้ า       มูล-ห้วยขะยุง 
ส่วนลาดเทของล าน้ า  บริเวณหัวงาน     1 : 6,000 
ปริมาณน้ าฝน-รอบปีเฉลี่ย (สถานีวัดน้ าฝน  อ.น้ าเกลี้ยง)     1,684.00 มม./ปี 
จ านวนวันที่ฝนตก  เฉลี่ยทั้งปี            68.70 วัน 
ปริมาณน้ าไหลผ่านหัวงานฝายในเกณฑ์เฉลี่ย    397.31   ล้าน ลบ.ม ต่อปี 
ลักษณะอาคารหัวงาน : ฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 4.00 เมตร สันฝายยาว  80.00 เมตร   
ระดับท้องน้ าประมาณ         + 114.00 ม. (รทก.) 
ระดับตลิ่งประมาณ         + 123.00 ม. (รทก.) 
ระดับสันฝายคอนกรีต         + 119.00 ม. (รทก.) 
ระดับหลังท านบดิน         + 124.50 ม. (รทก.) 
ปริมาณน้ าที่เก็บกัก                1.50 ล้าน ลบ.ม. 
พ้ืนที่รับประโยชน์โดยประมาณ : ฤดูฝน             5,000 ไร่ 
          ฤดูแล้ง               400 ไร่ 
การอุปโภค-บริโภค                 500 ครัวเรือน 

ระยะเวลาก่อสร้าง  แผนด าเนนิการก่อสร้าง ป ี 2558 - 2559  ราคาค่าก่อสร้าง  99,949,500  บาท 
-  ปี 2558 งบประมาณ  39,977,800  บาท  
-  ปี 2559 งบประมาณ  59,971,700  บาท  

7.  ความก้าวหน้า 

- ออกแบบโดยส านักงานชลประทานที่ 8   
- ไม่ต้องจัดซื้อที่ดิน เนื่องจากพ้ืนที่บริเวณก่อสร้างอยู่ในเขตป่าชุมชนริมล าห้วยขะยุง (สาธารณะ

ประโยชน์) ไม่มีราษฎรเข้าถือครองท าประโยชน์   

8.  การด าเนินการก่อสร้าง  

-  งานแล้วเสร็จ  100%  
 
 



จุดที่ตั้งโครงการ 

 
แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ 
โครงการฝายบ้านสะพุง   

อ้าเภอน้้าเกลี้ยง  จังหวัดศรีสะเกษ 





ฝายบ้านสะพุง
ต้าบลคูบ   อ้าเภอน้้าเกลี้ยง    จังหวัดศรีสะเกษ

ระวาง  5938 IV  พิกัด  48  PVB 0457927 E - 1657242 N (ล าดับชุดที ่L 7018)

ฝายบ้านสะพุง 
ต.คูบ อ.น้้าเกลี้ยง  จ.ศรีสะเกษ 





รายงานการพิจารณาโครงการเบื้องต้น 
 โครงการพัฒนาแหล่งน้ํา ฝายบ้านสะพุง 

ตําบลคูบ   อําเภอน้ําเกลี้ยง  จังหวัดศรีสะเกษ 

��� 

1  เรื่องเดิม 

ตามท่ี นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคูบ (นายสมาน  เหลาสิงห์) ได้มีหนังสือ ท่ี ศก89703/313 ลง
วันท่ี 25  สิงหาคม  2548 เรื่องขอรับการสนับสนุนการก่อสร้างฝายก้ันน้ํา ถึงผู้อํานวยการโครงการก่อสร้าง 2 
สํานักชลประทานท่ี 8 เนื่องจากราษฎรบา้นสะพุง  ต.คูบ อ.น้ําเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ มีความเดือดร้อนจากปัญหา
ภัยแล้งทําให้ไม่มีน้ําเพียงพอในการอุปโภค บริโภค รวมถึงใช้ในการเกษตร การปศุสัตว์และเป็นแหล่งน้ําดิบใน
การผลิตน้ําประปา ตามรายละเอียดท่ีแนบ 

กลุ่มวิศวกรรมบริหาร สํานักงานก่อสร้าง 16 ได้ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน  
พิจารณาความเหมาะสมในเบื้องต้นแล้ว  เนื่องจากเป็นการก่อสร้างในลําห้วยขะยุงซึ่งเป็นลําน้ําขนาดใหญ่และ
มีปริมาณน้ํามาก  เห็นสมควรดําเนินการลักษณะโครงการชลประทานขนาดกลาง ได้พิจารณาเป็นการก่อสร้าง
ฝายบริเวณช่องลัด และก่อสร้างทํานบดินปิดก้ันลําน้ําเดิม กลุ่มวิศวกรรมบริหารจึงได้จัดทํารายงานพิจารณา
โครงการเบื้องต้นเพ่ือประกอบการสํารวจออกแบบต่อไป 

2.  วัตถุประสงค์ของรายงาน 
วัตถุประสงค์ของการจัดทํารายงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ํา ฝายบ้านสะพุง มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี ้
2.1)  เพ่ือศึกษาลักษณะและขอบเขตของโครงการท่ีควรจะดําเนินการในเบื้องต้น 
2.2)  เพ่ือทราบถึงปัญหาและแนวทางการเปิดโครงการว่าจะสามารถดําเนินการได้หรือไม่ 
2.3)  เพ่ือกําหนดประเภทของโครงการว่าควรจะเป็นโครงการประเภทใดรวมถึงพ้ืนท่ีรับประโยชน์และ 

ราคาก่อสร้างโดยประมาณด้วย 
2.4)  เพ่ือกําหนดขอบเขตการสํารวจ เพ่ือนํามาใช้ประกอบการออกแบบต่อไป 

3.  วัตถุประสงค์โครงการ  
วัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาแหล่งน้ํา ฝายบ้านสะพุง ตําบลคูบ อําเภอน้ําเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 

มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี ้
3.1) เพ่ือใช้เป็นแหล่งน้ําเพ่ือการเกษตรกรรมในเขตตําบลคูบ และบริเวณใกล้เคียง ประมาณ 5,000 ไร ่
3.2) เพ่ือใช้เป็นแหล่งน้ําอุปโภค-บริโภคของราษฎรและสัตว์เลี้ยงบริเวณดังกล่าว 
3.3) ยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการได้ในระดับหนึ่ง 
3.4) เป็นการอนุรักษ์และรักษาสภาพต้นน้ําลําธารตามธรรมชาติ ทําให้เกิดความชุ่มชื้นแก่พ้ืนท่ีบริเวณ

โดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ 

4.  ขอบเขตในการศึกษา 
การศึกษาและการพิจารณาความเหมาะสมโครงการเบื้องต้นมีขอบเขตการศึกษา ดังนี้ 
 1. ศึกษาลักษณะท่ัวไปของภูมิประเทศ และลําน้ําบริเวณท่ีสร้างโครงการฝายบ้านสะพุง 

ตําบลคูบ  อําเภอน้ําเกลี้ยง  จังหวัดศรีสะเกษ อย่างคร่าวๆ จากแผนท่ีมาตราส่วน 1:50,000 ซึ่งจะทําให้ทราบ
ท่ีตั้งโดยประมาณสภาพภูมิประเทศท่ัวไปและปริมาณน้ําท่ีมีตามธรรมชาต ิ

 2. หลังจากเลือกท่ีตั้งจากแผนท่ีมาตราส่วน 1:50,000 ได้โดยประมาณแล้วจึงออกไปดูสภาพ
ภูมิประเทศจริงเพ่ือกําหนดจุดท่ีตั้งโครงการและบริเวณท่ีจะก่อสร้าง 



 3. คํานวณด้านอุทกวิทยา เช่น ปริมาณน้ําท่ารวมเฉลี่ยท้ังปีท่ีจะไหลผ่านบริเวณท่ีจะก่อสร้าง 
อาคารหัวงาน เพ่ือจะนําไปเปรียบเทียบกับการใช้น้ําของพืชในโครงการ 

 4. เม่ือเลือกท่ีตั้งอาคารหัวงาน ได้แน่นอนแล้ว จะประเมินปริมาณน้ําท่ีต้องการใช้งานสําหรับ
การเพาะปลูก ให้สอดคล้องกับอัตราการใช้น้ําในกิจกรรมต่างๆในพ้ืนท่ีโครงการ รวมถึงพิจารณาปริมาณน้ํา
ต้นทุนประกอบด้วย 

 5. คํานวณและออกแบบเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเพ่ือกําหนดลักษณะ และขนาด
ของอาคาร เพ่ือใช้ในการประมาณราคาค่าก่อสร้าง 

 6. กําหนดขอบเขตสํารวจเบื้องต้น 

5.  สภาพท่ัวไป 

5.1 ท่ีตั้งโครงการ  จากแผนท่ีมาตราส่วน 1:50,000 และเครื่องตรวจสอบพิกัด (GPS) พบว่าจุด ท่ีตั้ง
โครงการพัฒนาแหล่งน้ํา ฝายบ้านสะพุง  ในแผนท่ี 1:50,000 ตั้งอยู่ท่ีพิกัด 48 PVB 0457927 E - 1657242 N 
ระวาง 5938 IV ลําดับชุด L 7018 บ้านสะพุง  ตําบลคูบ  อําเภอน้ําเกลี้ยง  จังหวัดศรีสะเกษ 

5.2 สภาพภูมิประเทศ 
ห้วยขะยุงมีต้นกําเนิดจากเทือกเขาทางใต้ของอําเภอกันทราลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ มีลักษณะพ้ืนท่ีเป็น

ภูเขาสูง มีระดับสูงสุดประมาณ 450 ม. (รทก.) และมีระดับเชิงเขาประมาณ 250 ม. (รทก.) ครอบคลุมพ้ืนท่ี
ประมาณร้อยละ 15 ของพ้ืนท่ีลุ่มน้ําท้ังหมด ลุ่มน้ําห้วยขะยุงถัดลงมาทางทิศเหนือจนถึงระดับ 160-170 ม. (รทก.) 
ลักษณะพ้ืนท่ีเป็นท่ีราบสลับเนินสูงและเนินเตี้ย ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณร้อยละ 4.7 ของพ้ืนท่ีลุ่มน้ําท้ังหมด พ้ืนท่ี
ลุ่มน้ําถัดมาต่อถัดไปทางทิศเหนือมีลักษณะลาดเทสู่แม่น้ํามูลและมีความลาดเทน้อยลงเรื่อยๆ จนเป็นท่ีราบลุ่ม
บริเวณริมน้ํามูล โดยพ้ืนท่ีบริเวณโครงการมีระดับพ้ืนท่ีประมาณ 115-125 ม. (รทก.) พ้ืนท่ีลุ่มน้ําส่วนใหญ่ทํา
การเกษตรเป็นหลัก โดยปลูกข้าวใช้น้ําฝนเป็นหลักสลับกับการปลกูพืชไร่และพืชผักเป็นส่วนน้อย 

อาณาเขตการติดต่อ 

ทิศเหนือ  ติดต่อ  ตําบลจาน อําเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 
ทิศใต้   ติดต่อ  ตําบลน้ําเกลี้ยง อําเภอน้ําเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 
ทิศตะวันออก  ติดต่อ  ตําบลบก อําเภอโนนคูน จังหวัดศรีสะเกษ 
ทิศตะวันตก  ติดต่อ  ตําบลตองปิด อําเภอน้ําเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 

5.3 สภาพภูมิอากาศ 
สภาพภูมิอากาศโดยท่ัวไปบริเวณพ้ืนท่ีโครงการอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลม

มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อิทธิพลของลมมรสุมท้ังสองนี้มีผลต่อสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย กล่าวคือ 
ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม มีหย่อมความกดอากาศทางซีกโลกใต้เคลื่อนตัวผ่านมหาสมุทรอินเดีย ทางทะเล
อันดามันผ่านพ้ืนท่ีคาบสมุทรทางตอนใต้ไปแทนท่ีหย่อมความกดอากาศต่ําทางซีกโลกเหนือ ทําให้เกิดลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ พัดผ่านทะเลและมหาสมุทร พัดพาความชื้นจากทะเลเข้าสู่ฝั่งกลายสภาพเป็นฝนตกในภาคพ้ืน
ทวปีลมมรสุมนี้จะทําให้เกิดฝนตกโดยท่ัวไปในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงตุลาคม จากนั้นช่วงปลายเดือนตุลาคมถึง
กุมภาพันธ์ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดพาเอาความหนาวเย็นและความแห้งแล้ง จากภาคพ้ืนทวีปทางทิศ
เหนือเข้ามาในประเทศไทยทําให้อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้งโดยท่ัวไป และช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนเป็น
ช่วงท่ีมีอากาศร้อนมากท่ีสุด อันเนื่องมาจากลมทางทิศใต้จากอ่าวไทย พัดเข้าสู่ภาคพ้ืนทวีป  สามารถแบ่งได้
เป็น  3  ฤดู  ทิศทางการพัดผ่านของลมมรสุม   

  ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่  เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม 
  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่  เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ ์
  ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่  เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 



 สถานีตรวจวัดอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาท่ีตั้งอยู่ในพ้ืนทีจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ สถานี
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จากค่าเฉลี่ยของสถิติข้อมูลภูมิอากาศท่ีสถานีตรวจอากาศ ใน
คาบ 30 ปี (พ.ศ. 2514-2543) พอสรุปค่าเฉลี่ย รายปีของตัวแปรภูมิอากาศท่ีสําคัญได้ดังนี ้

 อุณหภูมิเฉลี่ยรายป ี   27.4  องศาเชลเซียส 

 ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายป ี  71.0  เปอร์เซ็นต ์

 เมฆปกคลุมเฉลี่ยรายป ี   7.3  หน่วย (0-10) 

 ความเร็วลมเฉลี่ยรายป ี   1.04  น็อต 

 ปริมาณการระเหยจากถาดเฉลี่ยรายป ี 1,840.8  มิลลิเมตร 

5.4 สภาพลําน้ํา 
ห้วยขะยุง มีต้นกําเนิดจากเทือกเขาด้านใต้ของ  อําเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  ไหลผ่านอําเภอ

กันทรลักษณ์ ไปบรรจบกับแม่น้ํามูลก่อนถึงสบชี-มูล เล็กน้อย มีความยาวลําน้ําประมาณ 175 กม. โดยมีห้วย
ทาเป็นลําน้ําสาขามีความยาวประมาณ 160 กมง พ้ืนท่ีลุ่มน้ําประมาณ 3,347 ตร.กม. มีประมาณน้ําท่าตาม
ธรรมชาติประมาณปีละ 1,466 ล้าน ลบ.ม. หรือประมาณร้อยละ 7.53 ของปริมาณน้ําท่าตามธรรมชาติท้ังหมด
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

ก่อนจะเข้าหมู่บ้านกลัวคนอ่ืนจะต่อว่า เลยนําไม้มาทําแร้วครอบลูกกวางไว้ข้างหนองน้ําและเข้ามาในหมู่บ้าน
ชาวบ้านทราบและพากันแตกตื่นออกมาดูแต่ไม่เห็นลูกกวางเห็นแต่แร้วครอบอยู่ ภาษาส่วยเรียกครอบว่า “คูบ” 
จึงเรียกตําบลคูบมาจนทุกวันนี้ ปัจจุบันตําบลคูบอยู่ในการปกคอง แบ่งเขตการปกครองออก 1,635 หลังคาเรือน 
ราษฎรในเขต ต.คูบ โดยส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพด้วยการเกษตรเป้นในลักษณะการเกษตรแบบพ่ึงพาน้ําฝน
เป้นหลัก โดยในฤดูฝนจะเพาะปลูกข้าวนาปี และได้รับผลผลิตอยู่ในเกณฑ์เ)ลี่ยประมาณ 400 กิโลกรัม/ไร่ 
หลังจากการปลูกข้าวนาปีราษฎรในเขต ต.คูบ จะปลูกถ่ัวลิสงและถ่ัวเขียวผิวมันสําหรับเป็นรายได้เสริม การปลูก
ข้าวในฤดูฝนจะเริ่มประมาณกลางเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฏาคม และเก็บเก่ียวในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 
ส่วนในฤดูแล้งจะปลูกถ่ัวลิสง ในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคม สําหรับอาชีพเสริม คือ กล่มหัตถกรรม-ผ้า 

5.7 ประชากรและการปกครอง 
ตําบลคูบมี จํานวนประชากรในเขต อบต. 9,450 คน และจํานวนหลังคาเรือน 1,635 หลังคาเรือน มี

จํานวนหมู่บ้านท้ังสิ้น 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 บ้านโนนเชียงส ีหมู่ 9 บ้านคุมใต ้

5.8 การสาธารณูปโภค 
จํานวนครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าและโทรศัพท์สาธารณะใช้ในเขต อบต. 1,635 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100  
 
 
 
 
 



5.9 สภาพธรณีวิทยาท่ัวไป 
 จากแผนท่ีรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทยของกรมทรัพยากรธรณี พ.ศ. 2549 พ้ืนท่ีลุ่มน้ํามูลอยู่ระห่าง
จากรอยเลื่อนท่าแขกประมาณ 400-500 กิโลเมตร ทางด้านเหนือ และจากแผนท่ีเสี่ยงแผ่นดินไหวของประเทศ 
(ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2548) ของกรมทรัพยากรธรณี จัดลุ่มน้ํามูลอยู่ในเขต 0 ซึ่งมีความรุนแรง
แผ่นดินไหวในระดับน้อยกว่า III เมอร์คัลลี่ ตรวจวัดด้วยเครื่องมือเท่านั้น ไม่มีความเสี่ยงและไม่จําเป็นต้อง
ออกแบบอาคารรับอันตรายจากแผ่นดินไหว 
 จากบริเวณจุดท่ีตั้ง ฝายบ้านสะพุง และลักษณะทางธรณีวิทยาเบื้องต้น จากแผนท่ีธรณีวิทยาจังหวัด 
ศรีสะเกษ ของกรมทรัพยากรธรณี พบว่าจุดท่ีตั้งฝายอยู่บนชั้นหินตะกอนและหินแปร ชนิด Ktms หรือเรียกว่า
หน่วยหินมหาสารคาม ซึ่งลักษณะชั้นหินประกอบด้วย หินทรายแป้งสีน้ําตาลแดง หินเคลย์และหินทราย มักพบ
เกลือหินโปรแตสยิปซัม และแอนไฮโดรแทรก ส่วนใหญ่จะไม่มีผลการรั่วซึมของน้ํา 
 สรุปและข้อเสนอแนะ 
 ในเบื้องต้นฝายสะพุง มีการกักเก็บน้ําสูงประมาณ 4 เมตร ในเบื้องต้นจําเป็นต้องทําการสํารวจ
ทางธรณีวิทยา เพ่ือประกอบการพิจารณาชั้นรายละเอียดออกแบบ โดยการวางอาคารฝาย ควรวางอยู่บนชั้น
หินทึบน้ํา เพ่ือสามารถกักเก็บน้ําได้ตามวัตถุประสงค์และเพ่ิมความปลอดภัยทางด้านวิศวกรรม  

5.10 สภาพแหล่งน้ําปัจจุบัน 
โครงการพัฒนาแหล่งน้ําท่ีสรา้งแล้วเสร็จในบริเวณพื้นท่ีลุ่มน้ํา   
โครงการพัฒนาแหล่งน้ําท่ีได้สร้างเสร็จแล้วในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําลําชีน้อย ประกอบด้วย โครงการชลประทาน

ขนาดกลาง จํานวน 6 แห่ง โครงการชลประทานขนาดเล็ก จํานวน 80 แห่ง และโครงการสูบน้ําด้วยไฟฟ้า 
จํานวน 15 แห่ง  สามารถเก็บกักน้ําได้ประมาณ 72.77 ล้าน ลบ.ม. ส่งน้ําช่วยพ้ืนท่ีในเขตชลประทานประมาณ 
39,550 ไร่ และพ้ืนท่ีรับประโยชน์ประมาณ 45,100 ไร่ ตลอดท้ังเพ่ือการอุปโภค-บริโภคในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําดังกล่าว 
ดังแสดงในตาราง 05-16 
ตาราง 5-1   แสดงรายละเอียดโครงการพัฒนาแหล่งน้ํา ที่ได้ดําเนินการก่อสร้างไว้แล้วในพ้ืนที่ลุ่มน้ําห้วยขะยุง 
 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ 
ความจุ 

(ล้าน ม3.) 

พื้นท่ีชลประทาน / 
พื้นท่ีรับประโยชน ์

(ไร)่ 

พื้นท่ีคันคูน้ํา 
(ไร)่ 

หมายเหตุ 

1 อ่างฯ ห้วยตามาย 37.29 25,000 - ชป ขนาดกลาง ศก 
2 อ่างฯ ห้วยด่านไอ 8.00 4,500* - ชป ขนาดกลาง ศก 
3 ฝายบ้านกระมอล 1.50 อุปโภค-บริโภค - ชป ขนาดกลาง ศก 
4 ฝายบ้านน้ําเย็น 1.30 อุปโภค-บริโภค - ชป ขนาดกลาง ศก 
5 ฝายบ้านขะยูง 1.90 อุปโภค-บริโภค - ชป ขนาดกลาง ศก 
6 ฝายบ้านเวาะ 2.30 อุปโภค-บริโภค - ชป ขนาดกลาง ศก 
7 โครงการชลประทานขนาดเล็ก  

จํานวน 80 โครงการ 
20.18 46,600* - ชป ขนาดเล็ก_ศก._อบ 

15 โครงการสูบน้ําด้วยไพฟ้า 
จํานวน 15 แห่ง 

 - 14,550  -  

 รวม 52.29/20.18 39,550/45,100* -  
 
หมายเหตุ      *  พ้ืนท่ีรับประโยชน์ท่ียังไม่มีระบบส่งน้ํา 

 

 

 



6.  สภาพอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา 

6.1 สภาพน้ําฝน ปริมาณน้ําฝนท่ีตกในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ ได้จากสถิติของข้อมูลน้ําฝน ประจํา
สถานีอําเภอน้ําเกลี้ยง ตั้งแต่ปี ค.ศ.1975-2004 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1,388.40 มม./ปี จะมีฝนตกชุกในเดือน
สิงหาคม ถึง เดือนกันยายน ของทุกปี  

ตารางท่ี 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. มี.ค. รวม 

49.3 153.3 235.5 218.9 227.6 290.0 101.0 28.4 0.3 1.1 7.1 26.1 1,388.4 

 
6.2 การศึกษาน้ําท่า  

จากการคํานวณน้ําท่าที่เกิดในพื้นที่โครงการได้คํานวณจากรายงานหลักฉบับสมบูรณ์ งานจ้างท่ี
ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมงานจ้างบริหารโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ปี 2548 ได้ศึกษาลักษณะ
การเกิดปริมาณน้ําท่าโดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ําท่ารายปีเฉลี่ยกับพ้ืนท่ีลุ่มน้าํ พบว่า
ปริมาณน้ําท่าเฉลี่ยของลุ่มน้ําลําห้วยขะยุง ซึ่งเป็นลําสาขาของแม่น้ํามูล มีค่าความสัมพันธ์ดังนี้ 

   Qm = 0.3668 A 
0.9406    (R2 = 0.9404) 

   Qm = ปริมาณน้าํท่ารายปี (ล้าน ม.3) 
   A   = พ้ืนท่ีรับน้าํฝน (กม.2) 

จากการศึกษาพบว่าปริมาณน้ําท่าที่เกิดขึ้นบริเวณหัวงานในรอบปีเฉลี่ย ที่มีพื้นที่รับน้ําประมาณ 
1,684 ตร.กม. มีค่าประมาณ 397.31 ล้าน ม.3/ปี  

ตารางท่ี 6-2  แสดงปริมาณน้ําท่ารายเดือน ท่ีเกิดข้ึนบริเวณหัวงานรอบปีเฉลี่ย (ล้าน ม.3) 

เดือน เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. รวม 

%การแพร่กระจาย 

รายเดือน 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 

ปริมาณนํ้าท่า 

รายเดือน 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 ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนบริเวณหัวงานฝายบ้านสะพุง ท่ีรอบปีการเกิด
ซ้ําต่างๆได้อาศัยหลักการแจกแจงความถ่ีของการเกิดซ้ําโดยคํานวณจากสูตร Empirical ท่ีมีการศึกษาไว้ในเขต
ลําน้ํามูล พ้ืนท่ีลุ่มน้ําห้วยขะยุง คํานวณได้ค่าปริมาณน้ํานองสูงสุด รอบปีเฉลี่ย รอบ 10 ป ี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. การพิจารณาโครงการเบ้ืองต้น 

7.1 สาเหตุและสภาพปัญหาในพื้นท่ีโครงการ 
จากปริมาณน้ําท่าท่ีเกิดข้ึนบริเวณลําห้วยขะยุงจะมีปริมาณมาก ประมาณ 70% ของปริมาณน้ําท่ารายปี

เฉลี่ย จะเกิดข้ึนระหว่างเดือนกันยายนและเดือนตุลาคมของทุกปี และจากปัญหาดังกล่าวทําให้ราษฎรของบ้าน  
สะพุง ตําบลคูบ มีความเดือดร้อนไม่สามารถมีน้ําไว้ใช้ทําประโยชน์ได้ตลอดท้ังปี จากปัญหาภัยแล้งทําให้ไม่มีน้ํา
เพียงพอในการอุปโภค-บริโภค รวมถึงใช้ในการเกษตร การปศุสัตว์ และเป็นแหล่งน้ําดิบในการผลิตน้ําประปา 

7.2 แนวทางการแก้ไขปัญหา 
จากสาเหตุและสภาพปัญหาในข้อ 7.1 และจากการตรวจสอบสภาพพ้ืนท่ีในสนามแล้ว พบว่ามี

แนวทางในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร สํานักงานก่อสร้าง 16 ได้พิจารณาความเหมาะสมแล้ว
เนื่องจากเป็นการก่อสร้างในลําห้วยขะยุง ซึ่งเป็นลําน้ําขนาดใหญ่ และมีปริมาณน้ํามาก เห็นสมควรดําเนินการ 
ลักษณะโครงการชลประทานขนาดกลาง ได้พิจารณาเป็นการก่อสร้างฝายบริเวณช่องลัด และก่อสร้างทํานบดิน
ปิดก้ันลําน้ําเดิม 

7.3 การประเมินความต้องการใช้น้ํา 
 สําหร ับการศึกษาครั ้งนี ้ได ้ใช ้ปฏ ิท ินการปลูกพืชแบบมาตรฐานในเขต ชลประทานภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าการปลูกข้าวในฤดูฝนจะเริ่มประมาณเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม และ
เก็บเก่ียวในเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม ส่วนในฤดูแล้งจะปลูกพืชไร่ ซึ่งพ้ืนท่ีบริเวณ  ตําบลบ้านเก่าและ
บริเวณใกล้เคียง จะปลูกพืชไร่ เช่น มันสําปะหลัง อ้อย ฯ ในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคม ซึ่งคาดว่า
จะมีการปลูกพืชในฤดูฝนคือ ปลูกข้าวประมาณ 500 ไร่ สําหรับ ฤดูแล้งปลูกมันสําปะหลังประมาณ 300 
ไร่ จากแผนการปลูกพืชดังกล่าวจะนํามาใช้คํานวณหาความต้องการใช้น้ําของพืชต่อไป  

 ปริมาณการใช้น้ําของพืช (Crop Water Requirement หรือ Consumptive Use, Et)
เนื ่องจากเป็นการปลูกข้าวแบบปักดําปริมาณการใช้น้ําของพืช(Et) คํานวณโดยด้วยวิธี Penman 
Monteith ค่า kc  และค่า  ETo  แสดงไว้ใน 

    Et =kc*ETo 
เม่ือ 
      Et  = ปริมาณการใช้น้ําของพืช (มม.) 
    kc  = สัมประสิทธิ์การใช้น้ําของพืช  (Penman Monteith) 
   ETo = ปริมาณการใช้น้ําของพืชอ้างอิง (มม.)  (Penman Monteith) 

 ปริมาณฝนใช้การได้ หมายถึง ส่วนของฝนท่ีตกลงมาแล้วพืชสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 
หรือเป็นส่วนของน้ําฝนท่ีทดแทนปริมาณน้ําชลประทานท่ีต้องส่งให้แก่พืช ท้ังนี้เพราะน้ําฝน  ท่ีตกในแปลง
เพาะปลูกนั้นบางครั้งคราวไม่อาจเป็นประโยชน์แก่พืชได้ทั้งหมด ดังนั้นกรณีแปลงนาปริมาณฝนใช้การได้ 
คือ ปริมาณฝนท่ีตกในแปลงนาแล้วไม่เกิดการไหลล้นออก ส่วนปริมาณฝนใช้การได้ของพืชไร่จะพิจารณา
เฉพาะส่วนของฝนท่ีซึมลงไปในดินเป็นความชื้นในดินท่ีพืชสามารถนําไปใช้ได้เท่านั้น 

 การที่นําน้ําฝนมาใช้แทนน้ําชลประทานได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่สําคัญ 
คือ ปริมาณฝนที่ตกในแต่ละช่วงเวลา ปริมาณการใช้น้ําของพืชอัตราการรั่วซึมในแปลงนา ความเคยชิน
ของชาวนาต่อการเก็บน้ําไว้ในแปลงนา ความสูงของคันนา 

 ความต้องการน้ําชลประทาน (Irrigation Water Requirement) หาได้โดยการหัก
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 
ท่ีมา : หนังสือคู่มือการชลประทานระดับไร่นา  ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร  สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย 

 สําหรับตารางการคํานวณรายละเอียดความต้องการน้ําของพืชรายเดือนแสดงในตาราง 
จากนั้นนําความต้องการใช้น้ําของพืชมาเปรียบเทียบกับปริมาณน้ําต้นทุนที่มีอยู่ จะเห็นได้ว่าน้ําต้นทุน
พอเพียงที่จะส่งน้ําให้แก่พื้นที่เพาะปลูก คือ ปริมาณน้ําต้นทุนเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับความต้องการน้ํา
ของพืช จะเห็นได้ดังแสดงในตารางแสดงการเปรียบเทียบปริมาณน้ําท่าและปริมาณการใช้น้ําของพืช
จําแนกรายเดือน 

ตารางที ่7-1 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณน้ําท่าและปริมาณการใช้น้ําของพืชจําแนกรายเดือน 
 

ลําดับ เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. 

1. ปริมาณน้ําท่า (ลา้น ลบ.ม.) 0.78 1.69 6.99 19.45 39.75 120.65 160.044 42.53 4.16 0.66 0.32 0.29 

2.ปริมาณการใช้น้ําของพืช          
(ลบ.ม./ไร่) 

146.7 185.7 524.3 492.1 541.1 411.6 0.00 0.00 125.7 251.0 593.9 745.1 

 

7.4 การพิจารณาลักษณะโครงการ 
ข้อมูลวิศวกรรมโครงการเบ้ืองต้น 
จุดท่ีตั้ง : ตําบลคูบ อําเภอน้ําเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 
หรือแผนท่ีมาตราส่วน 1:50,000 48 PVB 0326147 E - 1644881 N ระวาง 5638 I ลําดับชุด L 7018 
พ้ืนท่ีรับน้ําฝนประมาณ     1,684   กม.2 

 ประเภทโครงการ      ฝายทดน้ํา                                           
 ลุ่มน้ํา       มูล-ห้วยขะยุง  

ส่วนลาดเทของลําน้ํา บริเวณหัวงาน                1: 6,000 
ปริมาณน้ําฝน-รอบปีเฉลี่ย (สถานี วัดน้ําฝน อ.น้ําเกลี้ยง) 1,684.0            มม./ป ี
จํานวนวันท่ีฝนตก เฉลี่ยท้ังปี         68.70    วัน 
ปริมาณน้ําไหลผ่านหัวงานฝายยางในเกณฑ์เฉลี่ย        391.31    ล้าน ม.3ต่อป ี
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.) 
ปริมาณน้ําท่ีเก็บกัก            1.50   ล้านลูกบาศก์เมตร 
พ้ืนท่ีรับประโยชน์โดยประมาณ : ฤดูฝน                5,000   ไร ่
                                        ฤดูแล้ง           400   ไร ่

การอุปโภค-บริโภค          500   ครัวเรือน 

 

 



 

7.5 การประมาณราคาค่าก่อสร้าง 

ตารางท่ี 7-2 แสดงรายละเอียดประมาณการราคาก่อสร้าง 
 

ลําดับ
ท่ี 

รายการ ปริมาณงาน 
ราคาค่าก่อสร้าง 

(บาท) 
1. ก่อสร้างฝายและอาคารประกอบ  1 แห่ง 66,000,000 
2. ทํานบดินปิดก้ันลําน้ําเดิม L.S. 5,000,000 
3. ก่อสร้างส่วนประกอบอ่ืน L.S. 10,000,000 
3. ค่าดําเนินการงานด้านวิศวกรรมและ 

Contingencies (10%) 
L.S. 9,000,000 

 รวม  90,000,000 

7.6 ผลประโยชน์ของโครงการ 
สํานักงานก่อสร้าง 16 ได้นํารายงานเบื้องต้นในการพิจารณาโครงการพัฒนาแหล่งฝายบ้านสะพุง 

ตําบลคูบ อําเภอน้ําเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 
1. นํารายงานเบื้องต้นในการพิจารณาโครงการไปดําเนินการสํารวจ ออกแบบ และได้จัดเข้าแผนงาน

ก่อสร้าง  
2. เป็นแนวทางในการจัดทําประมาณการโครงการ  
3. นําข้อมูลบางส่วนไปประกอบในการพิจารณาและเสนอหน่วยราชการท่ีเก่ียวข้องก่อนเข้าดําเนินการ

ก่อสร้าง 
4. ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับหลังจากท่ีได้ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 

4.1 เพ่ือใช้เป็นแหล่งน้ําเพ่ือการเกษตรกรรม ของราษฎรในเขตตําบลคูบ อําเภอน้ําเกลี้ยง
จังหวัดศรีสะเกษ  พ้ืนท่ีรับประโยชน์ ประมาณ 5,000 ไร่  

4.2 เพ่ือใช้เป็นแหล่งน้ําสําหรับการอุปโภค – บริโภคของราษฎรและสัตว์เลี้ยงของ ตําบลคูบ 
ประมาณ 500 ครัวเรือน  

7.7 ผลกระทบของโครงการ 
จากการพิจารณาโครงการในเบื้องต้น  อาจมีความจําเป็นต้องใช้พ้ืนท่ี  เพ่ือการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ  

ดังนั้น ในชั้นต้นนี้ เห็นควรให้โครงการชลประทานท่ีรับผิดชอบในการก่อสร้าง ประสานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินท่ีเป็นเจ้าของพ้ืนท่ี  และชี้แจงทําความเข้าใจกับราษฎรในพ้ืนท่ี  ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือขอใช้ท่ีดินในการ
ก่อสร้างฝายทดน้ําและอาคารประกอบ  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนําโครงการเข้าสู่ท่ีประชุม  เพ่ือขอ
ความเห็นชอบโครงการและทําหนังสือยืนยันไปท่ีโครงการชลประทานท่ีรับผิดชอบ  เพ่ือทราบและเก็บไว้เป็น
หลักฐานต่อไป 

7.8 การมีส่วนร่วมของประชาชน 
การดําเนินงานพัฒนาแหล่งน้ําจะก่อให้เกิดทั้งผลประโยชน์และผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่ในพื้นท่ี

โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง การสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างเจ้าของโครงการและราษฎรในบริเวณ
ดังกล่าวจึงเป็นสิ่งสําคัญและมีความจําเป็นอย่างยิ่ง เจ้าของโครงการจะต้องดําเนินงานด้านมวลชนสัมพันธ์
ซึ่งประกอบด้วยการประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ เหตุผลความ
จําเป็น รายละเอียดโครงการและแผนการดําเนินงานอย่างถูกต้อง รวมทั้งจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการให้มากท่ีสุด เพ่ือเป็นการลดข้อขัดแย้งจากความเข้าใจไม่ตรงกัน ความไม่รู้ 



ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดการต่อต้านจากชุมชนได้ในภายหลัง นอกจากนี้การเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้เข้ามา
มีส่วนร่วมแสดงทัศนคติและให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านพัฒนาแหล่งน้ํา 

ในการดําเนินงาน จําเป็นจะต้องได้ดําเนินการด้านประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์ และการมีส่วน
ร่วม โดยมีกิจกรรมการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม 2 กิจกรรม เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของ
มวลชนในพื้นที่และทําให้โครงการประสบความสําเร็จ และสามารถทําประโยชน์ให้กับคนในพื้นที่ได้ตาม
วัตถุประสงค์ โดยปราศจากความขัดแย้งในการดําเนินงาน 

7.9 การวิเคราะห์ความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการเบ้ืองต้น 
การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ เป็นข้ันตอนการตรวจสอบความเหมาะสมของโครงการในเชิง

เศรษฐศาสตร์ภายหลังจากการตรวจสอบในเชิงวิศวกรรมแล้ว ซึ่งความเหมาะสมในเชิงเศรษฐศาสตร์เป็นการ
เปรียบเทียบผลได้ผลเสียว่ามีมากน้อยเพียงใด ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าการลงทุนหรือการนําทรัพยากร
ของประเทศท่ีมีอยู่จํากัดมาใช้เพ่ือดําเนินการโครงการฯ จะก่อให้เกิดผลตอบแทนต่อระบบเศรษฐกิจสังคมรวม
สูงสุด หรือคุ้มค่ากับมูลค่าโอกาสท่ีเสียไป 
 การวิเคราะห์ใช้วิธี Discounted Cash Flow Technique ซึ่งเป็นการตัดลดกระแสรายได้และ
ค่าใช้จ่ายท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตมาเป็นมูลค่าปัจจุบันท้ังหมด เพ่ือขจัดปัญหาความแตกต่างกันของมูลค่า
เงินในเวลาท่ีต่างกัน (Time Value of Money) อันจะทําให้การเปรียบเทียบผลประโยชน์กันต้นทุนเป็นไป
อย่างถูกต้อง โครงการพัฒนาท่ีมีความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ควรจะยอมรับได้เม่ือผลการวิเคราะห์ผ่าน
เกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ดังต่อไปนี ้
 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 เปอร์เซ็นต ์

นอกจากเกณฑ์การยอมรับท้ัง 3 ข้อดังกล่าวข้างต้นแล้วยังได้นําเกณฑ์การพิจารณาของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาโครงการด้วย ซึ่งมี
รายละเอียด คือ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้กําหนดเกณฑ์การพิจารณา
อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการภาครัฐไว้ท่ี 8-12 เปอร์เซ็นต์ และถ้าหากเป็นโครงการ
ประเภทท่ีให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจต่ํากว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดดังกล่าว แต่เป็นโครงการท่ีมีความจําเป็นต้อง
ดําเนินการและเพ่ือสนองนโยบายเป็นกรณีพิเศษ เช่น เพ่ือช่วยกระตุ้นคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสให้มีความ
เป็นอยู่ท่ีดีข้ึนโครงการในลักษณะเช่นนี้ควรพิจารณาสนับสนุนได ้
 จากการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ของโครงการฝายบ้านสะพุง เป็นโครงการท่ีมีความ
เหมาะสมต่อการลงทุน โดยอัตราทอน (Discount Rate) ท่ี 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 ของโครงการท้ังจาก แผนท่ี 1:50,000 
ของกรมแผนท่ีทหาร ประกอบกับการเดินทางไปตรวจสอบสภาพพ้ืนท่ีจริงในสนาม และสอบถามข้อมูลพร้อม
รายละเอียดต่างๆ จากราษฎรประกอบการพิจารณาโครงการ โดยพิจารณาจากสภาพทางอุทกวิทยา และสภาพ
ภูมิประเทศ พบว่ามีแนวทางท่ีจะพัฒนาแหล่งน้ําประเภทฝายทดน้ําพร้อมอาคารประกอบ จํานวน 1 แห่ง  



 จุดท่ีตั้งโครงการฝายบ้านสะพุง  บ้านสะพุง  ตําบลคูบ  อําเภอน้ําเกลี้ยง  จังหวัดศรีสะเกษ หรือท่ี
พิกัดประมาณ 48 PVB 0457927 E – 1657242 N ระวาง 5938 IV  ลําดับชุด L7018 ให้เป็นโครงการพัฒนา
แหล่งน้ําขนาดกลาง มีพ้ืนท่ีรับน้ําเหนือจุดท่ีตั้ง หัวงาน 1,684 ตารางกิโลเมตร จํานวนวันท่ีฝนตกเฉลี่ยท้ังปี 
68.70 วัน ฝนเฉลี่ยท้ังปี 1,388.4 มิลลิเมตร ปริมาณน้ําท่าไหลผ่านบริเวณหัวงาน 397.31 ล้านลูกบาศก์เมตร/ป ี
 ราคาค่าก่อสร้างประมาณ  90 ล้านบาท ระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ 2 ปี  ผลประโยชน์ท่ี
คาดว่าจะได้รับเพ่ิมข้ึนจากการดําเนินโครงการเป็นเงินปีละ  14.3 ล้านบาท การคิดอายุโครงการคิดเพียง 25 ปี  
อัตราดอกเบี้ย (Discount Rate) ท่ีใช้ในการประเมินผลทางเศรษฐกิจกําหนดให้ใช้อัตราดอกเบี้ย 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 % 
  เม่ือก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จสมบูรณ์ จะสามารถช่วยเหลือพ้ืนท่ีทางการเกษตรในฤดูฝน
ประมาณ 5,000 ไร่  ท้ังนี้ยังเป็นแหล่งน้ําสําหรับใช้ในการอุปโภค-บริโภคของราษฎรในพ้ืนท่ี รวม 500  
ครัวเรือน ประชากร ประมาณ 1,000 คน 

ข้อเสนอแนะ 

ในระดับพ้ืนท่ีควรมีการนัดผู้นําชุมชนและราษฎรในพ้ืนท่ี ท่ีได้รับผลประโยชน์มาร่วมพิจารณาด้วย 
เพราะจะทําให้โครงการท่ีจะเกิดข้ึนมีประโยชน์และคุ้มค่ามากท่ีสุด ไม่มีผลกระทบท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม เม่ือราษฎรท่ีได้รับผลประโยชน์ได้ร่วมตัดสินใจในการพิจารณาตั้งแต่ต้นจะทําให้เขาเหล่านั้นเกิด
ความรักและหวงแหน ช่วยกันดูแลและบํารุงรักษาอาคารชลประทาน  ทําใหอ้ายุการใช้งานของโครงการนานข้ึน 

จากการพิจารณาโครงการในเบื้องต้น  อาจมีความจําเป็นต้องใช้พ้ืนท่ี  เพ่ือการก่อสร้างฝายพร้อมอาคาร
ประกอบต่างๆ ดังนั้น ในชั้นต้นนี้ เห็นควรให้ โครงการชลประทานท่ีรับผิดชอบในการก่อสร้าง ประสานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเป็นเจ้าของพ้ืนท่ี  และชี้แจงทําความเข้าใจกับราษฎรในพ้ืนท่ี ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือขอใช้ท่ีดิน
ในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําและอาคารประกอบ ดังกล่าว โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนําโครงการเข้าสู่ท่ี
ประชุม  เพื่อขอความเห็นชอบโครงการพร้อมทําหนังสือการร้องขอโครงการและยืนยันการเสียสละท่ีดินเพื่อ
ก่อสร้างโครงการ ไปท่ีโครงการชลประทานท่ีรับผิดชอบ  เพ่ือทราบและเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป 

8. ขอบเขตการสํารวจโครงการ 
เพ่ือให้มีรายละเอียดสภาพภูมิประเทศสําหรับใช้ในการจัดทํารายงานวางโครงการและออกแบบต่อไปให้

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 

มากท่ีสุด  เช่น  ระดับน้ํานองปีประวัติการณ์  โดยใช้เป็นระดับน้ําทะเลปานกลาง (รทก.) 
- ในการสํารวจสภาพภูมิประเทศนั้น ขอให้ฝ่ายสํารวจเก็บรายละเอียดสภาพภูมิประเทศให้ชัดเจนมาก

ท่ีสุด เชน่ ระดับน้ํานองปีประวัติการณ์ ระดับท่ีราษฎรต้องการกักเก็บ ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 

 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. แผน – ผลงานก่อสรา้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล า ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
ดับ รายละเอียดงาน ปริมาณงาน หน่วย 2558 2559
ที่
1 กิจกรรมเบือ้งต้นและงานส่วนประกอบ

งานก่อสร้างป้ายชือ่โครงการทีบ่ริเวณหัวงาน 1.00           แห่ง 1.00                    -
งานก่อสร้างป้ายชือ่โครงการทีท่างแยกเข้าโครงการ 2.00           แห่ง 2.00                    -
งานถางป่าปรับพืน้ทีบ่ริเวณหัวงาน 30.00          ไร่ 30.00                  -

2 กิจกรรมท านบดิน  ขนาดหลังคันกว้าง  6.00  ม. ยาว  1,145.00  ม. สูง  11.00  ม. 
งานดินขุดลอกหน้า 9,960.00      ลบ.ม.  - 9,960.00             
งานดินขุดร่องแกนพร้อมขนยา้ยและเกล่ียตบแต่ง 1,500.00      ลบ.ม.  - 1,500.00             
งานดินขุดลอกหน้า BLANKET พร้อมขนยา้ยและเกล่ียตบแต่ง 1,760.00      ลบ.ม.  - 1,760.00             
งานดินถมทับหน้า BLANKET  85% 1,080.00      ลบ.ม.  - 1,080.00             
งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% 56,160.00    ลบ.ม.  - 56,160.00            
งานลูกรังบดอัดแน่น 1,710.00      ลบ.ม.  - 1,710.00             
งานหินเรียง TOE  DRAIN  140.00        ลบ.ม.  - 140.00                
งานหินทิง้  TOE  DRAIN 230.00        ลบ.ม.  - 230.00                
งานกรวดทรายรองพืน้  TOE  DRAIN 350.00        ลบ.ม.  - 350.00                
งานหินเรียงยาแนวหัวคันดิน 60.00          ลบ.ม.  - 60.00                 
งานหลักคอนกรีต ขนาด 0.20x0.20x1.30 ม. 513.00        ต้น  - 513.00                
งานคอนกรีตหัวคันดิน 10.00          ลบ.ม.  - 10.00                 
งานท านบดินชัว่คราว พร้อมร้ือยา้ย 1.00           งาน  - 1.00                   
งานท่อลอด กม.0+295 1.00           แห่ง  - 1.00                   
งานท่อลอด กม.0+685 1.00           แห่ง  - 1.00                   
งานปลูกหญ้าลาดท านบดิน 14,290.00    ตร.ม.  - 14,290.00            

3 กิจกรรมฝาย คสล.  ขนาดสันฝายยาว  80.00  ม.  สูง 4.00 ม.  พร้อมสะพานคนเดินข้ามฝาย  จ านวน 1 แห่ง  
งานดินขุดบ่อก่อสร้างพร้อมขนยา้ยและเกล่ียปรับแต่ง 160,400.00  ลบ.ม. 105,660.00          54,740.00            
งานระเบิดหิน พร้อมขนทิง้และเกล่ียปรับแต่ง 47,500.00    ลบ.ม. 28,000.00            19,500.00            
งานยอ่ยหินโดยวธิกีารเจาะกระแทกด้วยเคร่ืองจักร พร้อมขนทิง้ 1,140.00      ลบ.ม. 1,140.00             -                    
งานดินขุด และถากแต่งบ่อก่อสร้างด้วยแรงคน  1,590.00      ลบ.ม. 570.00                1,020.00             
งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% 13,800.00    ลบ.ม. -                    13,800.00            
งานดินถมข้างอาคารด้วยแรงคน 1,810.00      ลบ.ม. 880.00                930.00                
งานลูกรังบดอัดแน่น 560.00        ลบ.ม. -                    560.00                
งานคอนกรีตล้วนปรับแต่งบ่อก่อสร้าง 360.00        ลบ.ม. 360.00                -                    
งานคอนกรีตหยาบ 670.00        ลบ.ม. 350.00                320.00                
งานคอนกรีตล้วนปนหินใหญ่ 990.00        ลบ.ม. -                    990.00                
งานคอนกรีตเสริมเหล็ก (เบา) 6,358.00      ลบ.ม. 3,470.00             2,888.00             
งานไม้แบบ 326.67        ลบ.ม. 132.30                194.37                
ค่าแรงต่อ - ร้ือไม้แบบ 10,889.00    ตร.ม. 4,410.00             6,479.00             
งานแผ่นยางกันน้ าซึม  ชนิด  "B" 480.00        ม. 310.00                170.00                
งาน ELASTIC FILLER  หนา 1 ซม. 320.00        ตร.ม. 230.00                90.00                 
งานหินเรียง 8,790.00      ลบ.ม. -                    8,790.00             
งาน GEOTEXTILES 22,740.00    ตร.ม. -                    22,740.00            
งานหินก่อ 97.00          ลบ.ม. -                    97.00                 
งานรูระบายน้ าซึม    84.00          แห่ง 40.00                 44.00                 
งานราวกันตกท่อเหล็กอาบสังกะสี  2" 146.00        ท่อน -                    146.00                
งานเหล็ก  L 2"x2"x0.125  พร้อมเหล็กยดึ ยาว  6.00 ม. 7.00           ท่อน -                    7.00                   
งานไม้นัง่ร้าน-ค้ ายนั สะพานคนเดินข้ามฝาย 1.00           งาน -                    1.00                   

ปริมาณงานก่อสร้าง
โครงการบ้านสะพุง  อ าเภอน้ าเกล้ียง  จังหวดัศรีสะเกษ



ล า ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
ดับ รายละเอียดงาน ปริมาณงาน หน่วย 2558 2559
ที่

ปริมาณงานก่อสร้าง
โครงการบ้านสะพุง  อ าเภอน้ าเกล้ียง  จังหวดัศรีสะเกษ

งานร่องระบายน้ า 1.00           งาน -                    1.00                   
งานเสาระดับน้ า ยาว 3.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 3.00           ต้น -                    3.00                   
งานสูบน้ าเพือ่ลดระดับน้ า 8.00           เดือน 4.00                   4.00                   
งานขนยา้ยเคร่ืองจักรกล 2.00           เทีย่ว 1.00                   1.00                   
งานปลูกหญ้าลาดหูฝาย 7,160.00      ตร.ม. -                    7,160.00             
งานเคร่ืองยกพร้อมเพลา และบานระบาย ขนาด  1.20x1.20  ม. 1.00           ชุด -                    1.00                   
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตามแบบหมายเลข 31026  และ 47525



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

งานด าเนินการเอง 100
-    0.06  -    -    -    -    -    -    -    0.08  -    -    -    -    -    -    -    -    -     -     -     -     -     -       
-    -    0.04  0.02  -    -    -    0.04  0.04  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -     -     -     -     -     -       
-    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    0.22  0.80  1.64  2.40  0.58    0.23    -     0.36    0.34    
-    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    0.14  0.74  1.03  3.19  -     -     0.46    1.02    -       
-    0.80  3.92  7.20  7.53  8.14  6.81  4.54  0.92  -    -    -    -    7.16  7.86  8.23  10.35 5.56  4.54    2.50    1.86    1.99    3.38    
-    -    4.62  6.38  7.42  8.80  8.06  4.17  0.14  0.14  0.14  -    -    7.22  8.53  8.05  11.61 6.01  4.51    3.31    0.35    3.49    0.34    -       
-    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -     -     -     -     -     -       
-    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -     -     -     -     -     -       

0

รวมแผนงาน 99,949,500   100 -    0.86  3.92  7.20  7.53  8.14  6.81  4.54  0.92  0.08  -    -    -    7.16  8.08  9.03  11.99 7.96  5.11    2.74    1.86    2.35    3.72    

แผนงานสะสม -    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  96.28  100.00 แผน

รวมผลงาน 0 0 4.66  6.40  7.42  8.80  8.06  4.21  0.18  0.14  0.13  -    -    7.22  8.67  8.79  12.64 9.20  4.51    3.31    0.35    3.95    1.36    -       

ผลงานสะสม 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  98.64  100.00 100.00  ผล
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93,253,500    93.303 กจิกรรมฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 แห่ง

2 กจิกรรมท านบดิน 6,557,000      6.561 แห่ง

โครงการฝายบ้านสะพุง  อ าเภอน้ าเกลี้ยง  จังหวัดศรีสะเกษ

ปริมาณ

139,000        0.141 แห่ง1 กจิกรรมเบื้องต้นและงานส่วนประกอบ

แผน-ผลการปฏิบัติงานก่อสร้าง 

ปีงบประมาณ  2558 ปีงบประมาณ  2559
ที่ รายการ จ านวนเงิน % งาน หมายเหตุ

ผลงาน  
100.00 % 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. การใช้เงินงบประมาณค่าก่อสร้างโครงการ 
และข้อมูลสินทรัพย ์

 
 
 
 
 
 
 
 



ระยะเวลาด าเนินการก่อสรา้ง       2  ป ี   (2558-2559)    ราคาโครงการ 99,949,500 บาท โครงการฝายบา้นสะพุง  

พ้ืนทีช่ลประทาน        5,000  ไร่ ประเภทโครงการ ฝายทดน้ า    ความจอุ่างเก็บน้ า - ลา้น ลบ.ม. อ าเภอน้ าเกลีย้ง  จงัหวดัศรสีะเกษ

  งบประมาณ
  รวม(บาท) ป ี2557 ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562

1 งบบคุลากร -                 
2 งบด าเนินงาน -                 
3 งบลงทนุ 99,949,500       -                 39,977,800       59,971,700       -                 -                -               

3.3 ทีด่นิ  สิง่ก่อสรา้ง 99,949,500       -                 39,977,800       59,971,700       -                 -                -               
3.3.1 ค่าก่อสรา้งสว่นประกอบอ่ืน -                 -                 -                 -                 -                 -                -               
(1) ค่าเตรียมงานเบือ้งต้น -                 -                 -                 -                 -                 -                -               

      จา้งเหมา -                   -                   -                   -                   -                   -                 -                 
     ด าเนนิการเอง -                   -                   -                   -                   -                   -                 -                 
 - ถางปา่ปรับพืน้ทีห่วังาน ไร่ -                   -                   -                   -                   -                   -                 -                 
 - ทีท่ าการบา้นพกัชัว่คราว หลัง -                   -                   -                   -                   -                   -                 -                 
 - ทีท่ าการบา้นพกัถาวร หลัง -                   -                   -                   -                   -                   -                 -                 
 - ล้อมร้ัวบริเวณหวังาน  ม. -                   -                   -                   -                   -                   -                 -                 
 - ปอ้มยาม หลัง -                   -                   -                   -                   -                   -                 -                 
 - เสาธง เสา -                   -                   -                   -                   -                   -                 -                 
 - ระบบไฟฟา้ - ประปา งาน -                   -                   -                   -                   -                   -                 -                 
 - ถนนเขา้หวังานและภายในโครงการ งาน -                   -                   -                   -                   -                   -                 -                 
 -ถนนทดแทนน้ าทว่มพร้อมอาคารประกอบ งาน -                   -                   -                   -                   -                   -                 -                 
 -ถนนบ ารุงรักษาด้านทา้ยเขือ่น งาน -                   -                   -                   -                   -                   -                 -                 

(2) ถางปา่บริเวณอา่งเกบ็น้ า งาน -                   -                   -                   -                   -                   -                 -                 
(3) ค่าปดิงานกอ่สร้าง งาน -                   -                   -                   -                   -                   -                 -                 

3.3.2 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้ง -                 -                 -                 -                 -                 -                -               
              จา้งเหมา -                 
               ด าเนนิการเอง -                 

(1) บรูณะส่ิงกอ่สร้าง   งาน -                   
(2) บรูณะถนน กม. -                   

3.3.3 ค่าก่อสรา้งแหลง่น้ า 99,949,500       -                 39,977,800       59,971,700       -                 -                -               
(1) โครงการฝายบา้นสะพงุ 99,949,500        -                   39,977,800        59,971,700        -                   -                 -                 

              จา้งเหมา -                   -                   -                   -                   -                   -                 -                 
              ค่าควบคุมงานจา้งเหมา -                   -                   -                   -                   -                   -                 -                 
               ด าเนนิการเอง 99,949,500        -                   39,977,800        59,971,700        -                   -                 -                 
เผ่ือเหลอืเผ่ือขาด -                 -                 -                 -                 -                -               

99,949,500       -                 39,977,800       59,971,700       -                 -                -               รวมเงนิสะสมงบลงทนุ

แผนการใชเ้งินงบประมาณก่อสรา้งโครงการ (Master  Plan)

ล าดบัที่        รายการ / งาน
ปรมิาณ แผนการใชเ้งนิงบประมาณ (บาท)

หมายเหตุ
งาน



รหัสหน่วยงาน 0703 แหล่งของเงนิ 5811320,5911320 ชื่องาน/โครงการ ฝายบ้านสะพุง

ศูนย์ต้นทุน 0700300222 รหัสงบประมาณ 0700322004420208,0700322002420216 อ้าเภอน้้าเกล้ียง  จังหวดัศรีสะเกษ

0700300633 กิจกรรมหลัก 070033300J0953 ชื่อหน่วยงาน จังหวัด

หน่วยเบิกจ่าย 0700300633 0700333200K0955

รหัสพ้ืนที่ 3300,3200 กิจกรรมย่อย 3300J0957216 กอง/ส านัก

3200K0954279

รหัสสินทรัพย์งานระหว่างท าทีไ่ด้จากระบบ GFMIS     800000022942 1211010102

ปริมาณ หน่วยนับ ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน
รหัสสินทรัพย์ถาวรที่ไดจ้าก

ระบบ GFMIS

39,977,810.96 

59,971,682.15 

99,949,493.11 

ส้านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที ่8 สุรินทร์

รายงานขอ้มลูสินทรัพย์   เมือ่จบสิน้งาน/โครงการ 

หมวดสินทรัพย์ รายการสินทรัพย์ที่เกิดขึ้น (ระบรุายละเอียดให้ชดัเจน)
อายุการ
ใชง้าน

วันที่คณะกรรมการ
ตรวจรับ/ตรวจการจ้าง

 พัฒนาแหล่งน้้าขนาดกลาง

รหัสสินทรัพย์ถาวร (เดมิ) รหัสบัญชีแยกประเภท (G/L)

อ าเภอน้ าเกลี้ยง  จังหวัดศรีสะเกษ

1208 โครงการฝายบ้านสะพุง

30  ก.ย. 59
งบประมาณปี 2558

1 แห่ง 50  ปี
งบประมาณปี 2559

หา้สบิแปดลา้นสี่หมื่นเจด็พันหกสบิสี่บาทสามสบิเจด็สตางค์รวมจ านวนเงนิทัง้สิ้น

หมายเหตุ 



โครงการต่อเน่ือง โครงการเปิดใหม่ แบบ กพ.ผง.04/56

การป้องกันและบรรเทาภัยจากน ้า การจดัหาแหล่งน ้าและเพ่ิมพื นที่ชลประทาน

1 ฝายบ้านสะพุง  จงัหวัดศรสีะเกษ
- ระยะเวลาด าเนินการ 2    ป ี (2558-2559) ประเภทโครงการ  ฝายหวังานและอาคารประกอบ ประเภทการจัดหาที่ดนิ ลักษณะการด้านินงาน  1. เร่ืองเดิม

- ราคาค่าก่อสร้างโครงการ 99,949,500     บาท  - ความจุ 1.50    ล้าน ลบ.ม. - ที่ดินของเอกชน [P] ด าเนินการเอง    องค์การบริหารส่วนต าบลคูบ ได้มีหนังสือที่ ศก.89703/313  ลงวนัที่ 25 

- ระบบส่งน้ าและอาคารประกอบ  - พื้นที่ส่งน้ า  -    ไร่ [ ] มีเอกสารสิทธิ์ ไร่ [P] ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ไร่ [ ] จ้างเหมา สิงหาคม  2548 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างฝายกั้นน้ าในล า -

งบประมาณทั้งส้ิน 99,949,500     บาท  - พื้นที่ได้รับประโยชน์ 5,000    ไร่ หมายเหตุ ประกาศ TOR - หว้ยขะยุง เนื่องจากราษฎรได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลนแหล่งน้ าส าหรับการ

ป ี2558 จ านวน 39,977,800     บาท   - เปน็พื้นที่สาธารณะประโยชน์ ปา่ชุมชน ประกาศประกวดราคา - เกษตรและอุปโภค-บริโภค จงึขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง

ป ี2559 จ านวน 59,971,700     บาท ยืน่เอกสารด้านเทคนิค - เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร

ประกาศประกวดราคา -
ส านักงบประมาณ -  2. วตัถุประสงค์หลักโครงการ

กระทรวง -  -  เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกและการเกษตรในเขตต าบลคูบ จ านวน  

2 สถานที่ด้าเนินการ การจัดหาที่ดนิ ลงนามในสัญญาเลขที่ - 5,000 ไร่  โดยก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก และอาคารประกอบ

อ าเภอน้ าเกล้ียง  จงัหวดัศรีสะเกษ  ลักษณะการด้าเนินงาน 1. กรมฯ อนุมัติวนัเร่ิมด าเนินการโครงการก่อสร้าง วนัที่ 18 ธ.ค.2556 ลงวนัที่ -     

[P] ด าเนินการเอง 2. ประกาศกรมฯ วนัเร่ิมด าเนินการก่อสร้างโครงการฯ  - วนัที่ -  3. ผลตอบแทนโครงการ

3 ลุ่มน ้าหลัก [ ] จา้งเหมาออกแบบ 3. การส ารวจปกัหลักเขต วงเงิน -  -  ค่า Internal  Rate  of  Return  (IRR) =      -

  มูล สัญญาเลขที่ - [ ] ยังไม่ได้ด าเนินการ อายสัุญญา - วนั  -  อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ  (EIRR) =   

4 ลุ่มน ้าย่อย อายุสัญญา - วนั [ ] อยู่ระหวา่งด าเนินการ  ได้ผลงาน % เร่ิมอายสัุญญา -  4. รายงาน RR, PR , FS, IEE, EIA

  หว้ยขะยุง ผู้รับจา้ง - [ ] ด าเนินการเสร็จแล้ว ส้ินสุดสัญญา -  - รายงาน  RR 

5 ล้าน ้า 4. การรังวดัแบง่แยกแปลงกรรมสิทธิ์

  หว้ยขยุง [ ] ยังไม่ได้ด าเนินการ ผลงานความก้าวหน้าอ่ืนๆ

6 ผู้ร้องขอโครงการ / วันที่ขอ ผลการด้าเนินงาน [ ] อยู่ระหวา่งด าเนินการ  ได้ผลงาน %  5. ความเปน็ไปได้ของโครงการ

 - องค์การบริหารส่วนต าบลคูบ ได้มีหนังสือที่ ศก.89703/ [ ] ยังไม่ได้ออกแบบ [ ] ด าเนินการเสร็จแล้ว  - ราษฎรมีความต้องการ
313  ลงวนัที่ 25 สิงหาคม  2548 ขอรับการสนับสนุนงบ [ ] อยู่ระหวา่งการออกแบบ 5. การตรวจสอบทรัพย์สิน  6. อื่นๆ

ประมาณก่อสร้างฝายกั้นน้ าในล าหว้ยขะยุง ได้ผลงาน % [ ] ยังไม่ได้ด าเนินการ                                     - 

[ ] อยู่ระหวา่งด าเนินการ  ได้ผลงาน %

[P] ออกแบบเสร็จแล้ว [ ] ด าเนินการเสร็จแล้ว

6. การจา่ยเงิน

[ ] ยังไม่ได้ด าเนินการ ผลงานป ี2558 40.00    %

[ ] อยู่ระหวา่งด าเนินการ  จา่ยแล้ว - บาท (0%) ผลงานป ี2559 60.00    %

[ ] ด าเนินการเสร็จแล้ว ผลงานทั งโครงการ 100.00   %                                     - 

หมายเลขแบบ

สชป.8-06781 ถึง สชป.8-06788

รายงานสถานภาพและความก้าวหน้าของโครงการก่อสรา้ง ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ล้าดบัที่ โครงการ / จงัหวดั
ความก้าวหน้าของโครงการ

สรุปสถานภาพโครงการ
ออกแบบ ทีด่นิ ผลการด้าเนินงาน

ส้านักงานก่อสรา้งชลประทานขนาดกลางที ่8  กองพัฒนาแหล่งน ้าขนาดกลาง
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7. แบบก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ภาคผนวก 
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