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คํานํา 
 

คูมือการปฏิบัติงานดานวางโครงการ ฉบับนี้ จัดทําข้ึนโดย คณะทํางานยอยจัดทํา
คูมือการปฏิบัติงาน กระบวนการสรางคุณคา หมวด 6 (คณะทํางานยอยดานวางโครงการ) ตามคําส่ัง
กรมชลประทาน ท่ี 977/ 2552 ลงวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2552 ท้ังนี้ เพื่อใหเปนไปเกณฑการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 6 การจัดการกระบวนการ ซ่ึงกรมชลประทานมี
แผนดําเนินการในปงบประมาณ 2553 

กระบวนการวางโครงการ เปน กระบวนการยอยของกระบวนการพัฒนาแหลงน้ําซ่ึง
เปนกระบวนการสรางคุณคา ตามขอกําหนดท่ีสําคัญของกรมชลประทาน ซ่ึงกระบวนการ
วางโครงการเปนกระบวนการแรกของการพัฒนาแหลงน้ํา ซ่ึงหลังจากกระบวนการวางโครงการ
เสร็จแลว จึงจะสามารถดําเนินการตามกระบวนการออกแบบ และกระบวนการกอสรางตอไปได 

คูมือการปฏิบัติงานดานวางโครงการฉบับนี้ จัดทําเปนคร้ังแรก ซ่ึงอาจมีการทบทวน
หลังจากท่ีไดนําไปปฏิบัติงานแลว โดยการประชุมและจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู  วิเคราะหและ
ปรับปรุงกระบวนการ เพื่อใหผลการดําเนินการดีข้ึนตอไป  
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คูมือการปฏบิัติงาน 
กระบวนการวางโครงการ 

 
1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพื่อใหกรมชลประทานมีคูมือการปฏิบัติงาน ดานวางโครงการ ท่ีชัดเจน อยางเปนลายลักษณ
อักษร ท่ีแสดงถึงรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานชองกิจกรรม/กระบวนการตาง ๆ ของหนวยงาน และสราง
มาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีมุงไปสูการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคกรอยางมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานท่ีได
มาตรฐานเปนไปตามเปาหมาย ไดผลผลิตหรือบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุขอกําหนดท่ีสําคัญของ
กระบวนการ 

 1.2 เพ่ือเปนหลักฐานแสดงวิธีการทํางานท่ีสามารถถายทอดใหกับผูเขามาปฏิบัติงานใหม พัฒนา
ใหการทํางานเปนมืออาชีพ และใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือ
เผยแพรใหกับบุคคลภายนอก หรือผูใชบริการ ใหสามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการที่มีอยู เพื่อ
ขอรับการบริการท่ีตรงกับความตองการ 

 1.3 เพื่อใหการจัดทํารายงานการศึกษาตาง ๆ ดานวางโครงการ ท่ีจัดทําโดย สํานักบริหาร
โครงการ หรือ สํานักชลประทาน มีมาตรฐานเดียวกัน สามารถนําไปใชใน สํารวจ ออกแบบ และกอสราง เพื่อ
บรรลุวัตถุประสงคของการพัฒนาแหลงน้ํา ตามยุทธศาสตรของกรมชลประทานได 

2. ขอบเขต 
กรมชลประทานมีแผนพัฒนาในสภาพรวมของลุมน้ํา ซ่ึงในภาพรวมนั้น ไดมีการพิจารณาเบ้ืองตนวา

มีโครงการพัฒนาแหลงน้ําท่ีมีศักยภาพที่จะพัฒนาไวระดับหนึ่งแลว คูมือการปฏิบัติงานนี้ จะครอบคลุม
ข้ันตอนในการนําโครงการพัฒนาแหลงน้ําท่ีมีศักยภาพนั้น มาดําเนินการศึกษาในรายละเอียด ดังนี้ 

 2.1 การจัดทํารายงานเบ้ืองตน (Reconnaissance Report) ซ่ึง มีวัตถุประสงค เพื่อเปนการ
ตรวจสอบอยางงรวดเร็วถึงความเปนไปได ทางวิศวกรรมของโครงการ ตรวจสอบแผนท่ีช้ันคุณภาพลุมน้ํา 
แผนท่ีปาไม  ประกาศพ้ืนท่ีลุมน้ํา ฯลฯ หากโครงการมีความ เปนไปได ก็จะ กําหนดขอบเขตการสํารวจ เพ่ือ
เปนขอมูลใชในการศึกษาข้ันตอไป   

 2.2 การจัดทํารายงานวางโครงการ (Pre-feasibility Report) รายงานวางโครงการมีวัตถุประสงค 2 
ประการ ข้ึนอยูกับขนาดของโครงการ คือ  กรณีท่ีเปนโครงการขนาดกลาง รายงานฉบับนี้ จะใชประกอบการ
ตัดสินใจดําเนินโครงการ หากโครงการมีความเหมะสม  ก็จะจัดเขาแผนเพ่ือออกแบบและกอสราง หรือศึกษา
ทางดานส่ิง แวดลอมและระบบนิเวศนตอไป หากมีความจําเปน กรณีท่ีเปนโครงการขนาดใหญ รายงานฉบับ
นี้ จะเปนการการตรวจสอบถึงความเปนไปไดทางดานวิศวกรรมของโครงการโดยละเอียด รวมท้ังตรวจสอบ
เบ้ืองตนถึงความคุ มทุนของโครงการ หากมีความเหมาะสมก็จะศึกษาโดยละเอียดทุกดาน ในข้ันรายงานความ
เหมาะสมตอไป 
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 2.3 การศึกษาดานเศรษฐกิจและสังคม 
 2.4 การศึกษาดานส่ิงแวดลอม  
เนื้อหาในภาพรวมของของการวางโครงการมีข้ันตอนโดยยอ พอสรุปได  ดังนี ้ 
1. การชี้ปญหา (Problem Identification) กอนการวางโครงการ จําเปนจะตองรูปญหาที่เคยเกิดข้ึนใน

อดีต ปญหาท่ีกําลังเผชิญอยูในปจจุบัน และ ปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต เพื่อใหโครงการที่จัดทําข้ึน
สามารถแกปญหาได และตรงกับความตองการ การชี้ปญหาอาจเร่ิมจากการวิจัยจากความตองการของ
ประชาชน จากคําส่ังผูบังคับบัญชาหรือจาก คําแนะนําของผูอ่ืน ฯลฯ โดยผูวางโครงการจะตองคนหาจุดสําคัญ 
และความยุงยากของปญหาใหได เพื่อจะได กําหนดวิธีการแก ไขปญหาใหตรงกับเปาหมายตอไป 

2 การกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ (Objective and Target Setting) เม่ือทราบถึง
ปญหาตาง ๆ แลว ผูวางโครงการจะตองต้ังวัตถุประสงค หรือเปาหมายของโครงการ จะตองตั้งวัตถุประสงค
หรือเปาหมายของโครงการไว เพื่อแก ปญหาใหได  แตการกําหนดวัตถุประสงค หรือเปาหมายจะตองไม
กําหนดไว สูงเกินไป จนไมเหมาะกับทรัพยากรที่มีอยู รวมท้ังตองพิจารณาถึงขอจํากัด  (Constraints) อ่ืนๆ 

3 การหาและรวบรวมขอมูล (Data Collection)  
การรวบรวมและการเสาะหาขอมูลตาง ๆ  มีความจําเปนมากสําหรับการวางโครงการ การหาขอมูล 

อาจจะหามากอนการกําหนดวัตถุประสงค หรือเปาหมายของโครงการ การวางโครงการจําเปนจะตองมีขอมูล
ตาง ๆ เกี่ยวกับโครงการนั้นๆพอสมควร โดยท่ัวๆ ไป ขอมูลตาง ๆ มักจะไม เพียงพอหรือไม ตรงกับความ
ตองการ ดังนั้น หากมีขอมูลท่ีไมถูกตอง หรือมีขอมูลนอยเกินไป ก็ไม สามารถจะวางโครงการได หรือ ถ าวาง
ได ก็เปนการวางโครงการท่ีไมสมบูรณ  

4 การวิเคราะหและการศึกษาขอมูล (Data Analysis and Study)  
ในการวางโครงการนั้นเม่ือได ขอมูลมาแลว จะตองใช วิธีการทางการคํานวณหรือสถิติและความรู 

อ่ืนๆ เขามาชวย เพื่อหาขอมูลท่ีขาดไปหรือเพื่อหาคําตอบ ตามทฤษฎีท่ีได มาตามวิธีคํานวณและสถิติรวมท้ัง
การตรวจสอบผลลัพธดวย การวางโครงการจะตองพิจารณาถึง องคประกอบอ่ืน ๆ ดวย เชน ดานการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม รวมท้ังความม่ันคงปลอดภัยของประเทศประกอบดวย แตจะเนนหนักในองคประกอบใด 
องคประกอบใดมากหรือนอยยอมแลวแตกรณี  

5 การกําหนดแผนงาน (Plan Formulation)  
เม่ือได รับอนุมัติในหลักการแล ว ผู วางโครงการจะตองวางแผนปฏิบัติงานใหละเอียดพอสมควร 

ปจจุบันการวางแผนชนิดระบบเช่ือมโยง (Net – work Planning) หรือท่ีรู จักกันในระบบ PERT และ CPM. 
เปนท่ีนิยมใชกันอยูท่ัวไป 

3. คําจํากัดความ 
3.1  ดานวิศวกรรม 
 โครงการ (Projects) หมายถึง  

1) 
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กิจกรรมหรืองานท่ีเกี่ยวของกับการใชทรัพยากร 

2



คณะทํางานยอยจัดทําคูมือการปฏิบัติงานดานวางโครงการ                                                                               มิถุนายน 2553 

2) เปนกจิกรรมที่ทําข้ึนเพื่อหวังผลประโยชน ตอบแทนท้ังทางตรงและทางออม 
3) เปนกจิกรรมที่สามารถจะวิเคราะห –วางแผนและ นําไปปฏิบัติได  
4) เปนกจิกรรมที่สามารถดําเนินการบริหารได โดยอิสระ 
5) เปนกจิกรรมที่มีการกําหนดจุดเร่ิมตนและจุดส้ินสุดไว 
6) เปนกจิกรรมที่จัดทําข้ึนเพื่อใหบรรลุถึงวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีไดกําหนดไว 

โดยท่ัวไปอาจจําแนกประเภทโครงการ ออกเปนประเภท ใหญ ๆได 2 ประเภท คือ 
1) โครงการประเภทหวังผลกําไร (Profit making projects) 
2) โครงการประเภทไมหวังผลกําไร (Non – profit making project) 

  

                                                                                                                                                                           คูมือการปฏิบัติงานดานวางโครงการ 
                                                                                                                                                                                                            กรมชลประทาน 

โครงการประเภทหวังผลกําไร  
ส วนใหญ เปนโครงการในภาคเอกชน (Private Sector) ซ่ึงโดยเปาหมายของการดําเนินงาน มุง

แสวงหาผลกําไรจากการลงทุน ตัวอยาง เชน การสรางโรงงานผลิตปูนซีเมนต  โรงงานน้ําตาลโรงงานทอผา 
โรงงานผงซักฟอก โรงงานสับปะรดกระปอง โรงงานอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ท้ังขนาดใหญและเล็ก ฯลฯ 

โครงการประเภทไมหวังผลกําไร   
สวนใหญเปนโครงการในภาครัฐบาล (Government Sector) ซ่ึงโดยเปาหมายของการดําเนินงาน ไม 

ได มุงหวังผลกําไร มุงเพียงแต การใชคืนเงินลงทุนในการกอสราง รวมท้ังการดูแลบํารุงรักษาโครงการเทานั้น 
ตัวอยาง เชน โครงการพื้นฐานทางเศรษฐกิจ (infrastructures) ตาง ๆ เชน ไฟฟา ประปา ถนน ชลประทาน 
ฯลฯ หรือ โครงการพื้นฐานทางสังคม ตาง ๆ เชน การศึกษา สาธารณสุข สวัสดิการสังคม ฯลฯ หรือโครงการ
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอ่ืนๆ ฯลฯ  

ความหมายของการวางโครงการ (Project Planning)  
การวางโครงการ หมายถึง การนําทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูอยางจํากัดมาใชอยางฉลาด ระมัดระวัง 

โดยมีการวางแผนไว ล วงหน า และ มีการดําเนินงานท่ีตอเนื่อง การวางโครงการ เปนข้ันตอนท่ีสําคัญท่ีสุดใน
การทํางาน เพราะ เปนข้ันท่ีตองกําหนด นโยบาย วัตถุประสงค และวิธีการปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย
รวมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  

การวางโครงการ จะชวยให การทํางาน ดําเนินไป อยางมีระบบ (Systematic) สามารถควบคุมการ
ดําเนินงานได ทุกข้ันตอน ซ่ึงจะชวย ให การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค ได โดยรวดเร็ว การวางโครงการ 
เปนการวางแผนเพ่ือผลประโยชน ในอนาคตเพื่อใหผูตัดสินใจสามารถจะตัดสินใจได  ปจจุบัน โครงการใดควร
ดําเนินการ โครงการใดควรชะลอไว กอนหรือโครงการใดควรระงับ 

กลาวโดยสรุป การวางโครงการก็คือการศึกษารายละเอียดโครงการ และการจัดทํารายงานความ
เหมาะสมของโครงการนั่นเอง 

สําหรับความหมายของคําศัพทเทคนิคดานวิศวกรรม ท่ีมักจะใช หรืออาจพบไดในเอกสารท่ีเกี่ยวของ
กับกระบวนการวางโครงการ ไดรวบรวมไวพอสังเขป สรุปไดดังนี้  
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• Catchment area หรือ C. A. พื้นที่รับน้ําฝนของลุมนํ้าหนึง่ ๆ ซ่ึงจะไหลมาสูลําน้ํานั้น ๆ 

• Design Flood Hydrograph  คือ กราฟแสดงการไหลของน้ํา ซ่ึงออกแบบข้ึนเพื่อใชเปนหลัก 
ในการคํานวณความจุของ ชองระบายของอาคารชลประทาน 

• Drainage Area คือ เนื้อท่ีรับน้ํา คือ พื้นท่ีรับน้ําของลุมน้ําอ่ืน ๆ ซ่ึงจะไหลมารวมกันในลําน้ํา
นั้น ๆ 

• Effective Rainfall คือ สวนของน้ําฝนท่ีทําใหเกิด Surface Runoff  (สวนของน้ําฝนท่ีตกลงมา
เหนือพืน้ท่ีท่ีรับน้ําฝน แลวไหลไปตามผิวดิน) 

• Flood Hydrograph คือ กราฟแสดงการข้ึนลงของระดับน้ํา ปริมาณนํ้า หรือลักษณะอ่ืน ๆ 
เกี่ยวกับการไหลของน้ํา ซ่ึงสัมพันธกับเวลา 

• Flood Routing คือ วิธีการหาเวลาและรูปรางของ Flood Hydrograph 

• Free-Board คือ คือระยะระหวางระดับน้ํากับสวนท่ีสูงท่ีสุดของอาคารซ่ึงมีไวสําหรับเวลามี
คล่ืนเล็ก ๆ นอย ๆ เกิดข้ึน น้ําก็จะไดไมขามอาคารไปได  

• Hydrograph คือ กราฟแสดงการข้ึนลงของระดับน้ํา ปริมาณน้ํา หรือลักษณะอ่ืน ๆ เกีย่วกับ
การไหลของน้าํ ซ่ึงสัมพันธกับเวลา  

• Hydrology คือ อุทกวิทยา เปนวิชาท่ีกลาวถึงปรากฏการณ ของนํ้าบนผิวโลก เชน การรวมตัว 
การระเหย การไหลซึม การแปรรูป การเคล่ือนท่ี เหลานีป้ระกอบเปนน้ําฝน น้ําทา และ
ปรากฏการณ อ่ืน ๆ ซ่ึงมีการเกี่ยวของซ่ึงกนัและกนั 

• Irrigable Area คือ เนื้อท่ีโครงการสวนท่ีสามารถไดน้ําชลประทาน และสามารถเพาะปลูกได 

• Irrigated Area คือ เนื้อท่ีท่ีไดรับน้ําชลประทานแลว 

• Irrigation Requirement คือ ปริมาณนํ้าท่ีตองการใชในการเพาะปลูก เม่ือหักเอาจํานวนน้ําฝน 
และปริมาณน้าํท่ีสูญเสียทางอ่ืนอยางหลีกเล่ียงไมไดแลว 

• Maximum Probable Rainfall คือ น้ําฝนสูงสุด ซ่ึงความถ่ีและเวลา อาจจะเกิดข้ึนไดในลุม
น้ําใดลุมน้ําหนึ่ง 

• Mean Annual Rainfall คือ คาเฉล่ียของปริมาณนํ้าฝนทั้งปท่ีวัดได 

• Mean Annual Runoff  คือ คาเฉล่ียของปริมาณนํ้าท้ังปของแมน้ําสายใดสายหน่ึงซ่ึงมีคา
เทากับปริมาณน้ําท้ังปของหลายๆ ป สวนดวยจํานวนป(นานพอควร) 

• Mean Monthly Discharge คือ คาเฉล่ียของปริมาณนํ้าประจําเดือน  

• Outlet คือ ทอระบายน้ํา คือ อาคารท่ีสรางข้ึนในคลองระบายหรือในทางน้ํา ซ่ึงเปนทาง
ระบายธรรมชาติ ( Natural Drainage ) เพือ่ระบายน้ําท่ีเหลือจากความตองการทิ้งไป  

• Percolation 
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คือ การซึมผานดิน เปนการเคล่ือนท่ีของนํ้าผานดินลงไปหาดินช้ันลาง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งดิน มักจะอ่ิมตัว หรือใกลขีดอ่ิมตัว 
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• Project Area คือ เนื้อท่ีโครงการ คือ เนื้อท่ีภายในเสนขอบเขตของงาน 

• Rainfall คือ R.F. ฝน คือ ฝนท่ีตกลงมาซ่ึงน้ําหรือปริมาณนํ้านี้ คิดเปนความลึก มีหนวยเปน
มิลลิเมตร หรือนิ้ว 

• Rating Curve คือ เสนโคงแสดงความสัมพันธระหวางระดับน้ํากับปริมาณนํ้า 

• Reservior คือ อางเก็บน้ํา, แหลงน้ํา คือ อางน้ําท่ีไดสรางข้ึน ในหุบเขาซอกเนินหรือในท่ีลุม 
สําหรับเก็บกัก รักษาน้ําน้ันไว เพื่อประโยชนตาง ๆ กัน เชน เพื่อเปนตนทุนของการ
ชลประทาน เพื่อการ คมนาคม, เพื่อหมุนเคร่ืองกําเนิดแรง หรือเพ่ือปองกันอุทกภัย เปนตน 

• ROS (Reservior Operation Study) คือ การศึกษาเพื่อคํานวณหาขนาดความจุอางเก็บน้ําท่ี
เหมาะสมกับปริมาณนํ้าตนทุนและความตองการใชน้ํา 

• Runoff น้ําทา คือ น้ําทาท่ีไหลในลําน้ํา 

• Runoff Coefficient คือ อัตราสวนระหวางน้าํทากับน้ําฝนสําหรับลุมน้ําใดลุมน้ําหนึ่ง ใชคิด
เทียบเปนเปอรเซ็นต 

• Stop Log คือ ไมอัดน้ํา คือ ไมทอนสําเร็จรูปหรือเหล็ก อาจจะเปนทอนหรือแผงเรียงซอนกัน
ในรองของ ตอมอ เพื่อปดกัน้น้ํา เปนการช่ัวคราว  

3.2 ดานส่ิงแวดลอม 
พื้นท่ีอนุรักษตามกฎหมาย ไดแก   
1) อุทยานแหงชาติ ตาม พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 (ม.6) 
2) เขตรักษาพนัธุสัตวปา ตาม พ.ร.บ. สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 (ม.33) 
3) เขตหามลาสัตวปา ตาม พ.ร.บ. สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 (ม.42)  
4) ปาสงวนแหงชาติ ตาม พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507  
5) ปาคุมครองและปาสงวน ตาม พ.ร.บ.คุมครองและสงวนปา พุทธศักราช 2481 
6) พื้นที่คุมครองตาม พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535  
7) แหลงโบราณคดี/โบราณสถาน  
8) แหลงมรดกโลก ตามอนุสัญญาคุมครองมรดกโลก 
9) พื้นที่หวงหามอ่ืนๆ ในท่ีดินปาไม เชน วนอุทยาน สวนปาของรัฐ สวนรุกขชาติ สวน

พฤกษศาสตร เปนตน 
พื้นท่ีอนุรักษตามมติคณะรัฐมนตรี ไดแก  
1) พื้นที่ลุมน้ําช้ัน 1 เอ และ 1 บี 
2) ปาชายเลน และพ้ืนท่ีแหลงปะการัง   
3) พื้นที่กรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา   
4) 
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แหลงธรรมชาติและศิลปกรรมอันควรอนุรักษ         
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5) ปาอนุรักษโซน C ตามมติคณะรัฐมนตรี 
3.3 การวิเคราะหโครงการดานเศรษฐศาสตร 

3.3.1  มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) 
  หมายถึง มูลคาปจจุบันของกระแสผลตอบแทนสุทธิของโครงการ ซ่ึงอาจจะมีคาเปนลบ ศูนย 
หรือบวกก็ได ข้ึนอยูกับขนาด (Magnitude) ของมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนรวม (PVB) หักดวยมูลคา
ปจจุบันของตนทุนรวม (PVC) ของโครงการ มีสูตรในการคํานวณ คือ 
  NPV  = PVB – PVC 
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  โดยท่ี Bt หมายถึง ผลประโยชนของโครงการในปท่ี t 
   Ct หมายถึง ตนทุนของโครงการในปท่ี t 
   r หมายถึง อัตราคิดลดหรืออัตราดอกเบ้ีย 
   t    หมายถึง ระยะเวลาของโครงการ (1, 2,..,n) 

หลักการตัดสินใจ โครงการจะมีความเหมาะสมก็ตอเม่ือ NPV > 0 หรือมีคาเปนบวก ซ่ึงหมายถึง
มูลคาปจจุบันของผลประโยชนรวมมีคามากกวามูลคาปจจุบันของตนทุนรวม (PVB > PVC)  
  3.3.2  อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (Benefits – Cost Raito : B/C ratio) 
  อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน คือ อัตราสวนระหวางมูลคาปจจุบันของกระแสผลตอบแทน
กับมูลคาปจจุบันของกระแสตนทุนโดยกระแสผลตอบแทนจะเกิดข้ึนตลอดอายุของโครงการแมวาการลงทุน
จะผานพนไปแลว ในขณะท่ีตนทุนการกอสรางจะเกิดข้ึนเฉพาะในชวงการลงทุนเทานั้น สวนตนทุนท่ีอยูใน
รูปของคาใชจายในการดําเนินงาน การบํารุงรักษา และทดแทนอุปกรณท่ีเส่ือมสภาพจะเกิดข้ึนตลอดชวงอายุ
โครงการ ดังนั้น เม่ือนําเอากระแสผลตอบแทนและตนทุนของโครงการที่ปรับเปนมูลคาปจจุบันแลวมา
เปรียบเทียบกัน ก็จะไดมูลคาของอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน ซ่ึงอาจจะไดขนาดเทากับหนึ่ง มากกวา
หนึ่ง หรือนอยกวาหนึ่งแลวแตกรณี 
  B/C ratio = PVB/PVC 
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  หลักการตัดสินใจวาโครงการมีความเหมาะสมและคุมคา คือ B/C  ≥ 1 
  3.3.3 อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตรของโครงการ (Economic Internal Rate of Return : 
EIRR)  
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เปนหลักเกณฑการวิเคราะหความคุมคาของโครงการท่ีไดรับความนิยมมาก โดยท่ีอัตรา
ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตรของโครงการ หมายถึง อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตรของโครงการคิด 
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เปนรอยละ หรือหมายถึง อัตราคิดลดท่ีทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการมีคาเทากับศูนย กลาวคือ ถา
อัตราคิดลดระดับหนึ่งท่ีใชในการคิดลดแลวทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิมีคาเปนบวก อัตราคิดลดระดับใหมท่ีสูง
กวาจะทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิมีคาลดลงและลดลงตอไปตราบเทาท่ีอัตราคิดลดยังคงเพิ่มสูงข้ึน ทายท่ีสุดจะมี
อัตราคิดลดระดับหนึ่งท่ีทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิมีคาเทากับศูนยพอดี ซ่ึงก็คือ อัตราผลตอบแทนทาง
เศรษฐศาสตรของโครงการ โดยถากําหนดให r คืออัตราคิดลดหรือ EIRR แลว คาของ r จะสามารถหาไดจาก
การแกสมการดังตอไปนี้ 

   (
( )

)∑
= +

−n

t
t
tt

r
CB

1 1
  =   0 

 หลักการตัดสินใจท่ีแสดงวาโครงการมีความคุมคาตอการลงทุน คือ EIRR มีคาสูงกวาอัตราคิด
ลดท่ีใชในการวิเคราะห 

 3.3.4 Conversion Factor : CF 
  คือตัวประกอบแปลงคา  ใชสําหรับปรับราคาทางการเงินใหเปนราคาทางเศรษฐกิจ ซ่ึงทาง
ธนาคารโลกไดทําการศึกษาไว 
 

4. หนาท่ีความรับผิดชอบ  ประกอบดวยหนวยงาน ดังนี้  
 สํานักบริหารโครงการ 

- สวนวางโครงการ 
- กลุมงานวางโครงการ 1-4 (กง.วค. 1-4) 
- กลุมเศรษฐกิจและสังคม  (กศ.บก) 
- กลุมส่ิงแวดลอมโครงการ (กส.บก) 

 สํานักชลประทานท่ี 1-17 
- กลุมพิจารณาโครงการ (กพค.ชป.1-17) 
 

5. Work Flow กระบวนการ 
ผังกระบวนการ  ไดแสดงรายละเอียดไวในสวนของผังกระบวนการ มีดังนี้  

        5.1 ผังกระบวนการ การจัดทํารายงานเบ้ืองตน  (Reconnaissance Report) 
        5.2 ผังกระบวนการ จัดทํารายงานวางโครงการ (Pre -feasibility Report) 
        5.3 ผังกระบวนการ จัดทํารายงานการศึกษาดานเศรษฐกิจและสังคมเบ้ืองตนในรายงาน
เบ้ืองตน                             

       5.4 ผังกระบวนการ จัดทํารายงานการศึกษาดานเศรษฐศาสตรในรายงานวางโครงการ 
5.5 ผังกระบวนการ จัดทํารายงานการศึกษาดานส่ิงแวดลอมเบ้ืองตนในรายงานเบ้ืองตน 
5.6 

                                                                                                                                                                           คูมือการปฏิบัติงานดานวางโครงการ 
                                                                                                                                                                                                            กรมชลประทาน 

ผังกระบวนการ จัดทํารายงานการศึกษาดานส่ิงแวดลอมเบ้ืองตนในรายงานวางโครงการ  
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงานและมาตรฐานงาน ไดแสดงรายละเอียดไวใน ผังกระบวนการ ตามขอ 5  

 
7. ระบบติดตามประเมินผล 

1. ทุกกลุมงานจะมีการวางแผนปฏิบัติการ ระบุผูรับผิดชอบและระยะเวลาในการดําเนนิการ 
และจะมีการติดตามผลกาวหนาการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผน 

2. มีการตรวจสอบคุณภาพของรายงาน โดยคณะทํางานฯ ของสํานักบริหารโครงการ 
 

8. ระบบการปรับปรุงกระบวนการ 
การทบทวนเพื่อการปรับปรุงกระบวนการ จะดําเนินการทุกป โดยการระดมความคิดเห็นจาก

ผูปฏิบัติงานรวมท้ังผู เกี่ยวของท่ีนําผลการศึกษาวางโครงการไปใชงาน หากพบจุดออน หรือ มีการ
เปล่ียนแปลงจากปจจัยภายนอกที่สงผลตอกระบวนการ เชน กฎหมายหรือระเบียบท่ีเกี่ยวของ ก็จะดําเนินการ
ปรับปรุงกระบวนการใหเหมาะสมตอไป  
 

9. ระบบรองรับภาวะฉุกเฉิน 
เนื่องจากกระบวนการวางโครงการ เปนกระบวนการปฏิบัติงานทางวิชาการ ปจจัยหลักท่ีจะ

นํามาซ่ึงความสําเร็จของงานวางโครงการ คือ ความครบถวนสมบูรณของขอมูลตาง ๆ ท่ีจะตองนํามาใชในการ
คํานวณ ซ่ึงสวนใหญจะเปนขอมูลในรูปแบบของแผนท่ี และสถิติขอมูลตาง ๆ และ ระบบสาธารณูปโภค  
โดยเฉพาะระบบไฟฟาซ่ึงจําเปนตองใชสําหรับการใชงานของอุปกรณตาง ๆ ซ่ึงอาจเกิดเปนอุปสรรคตอการ
บรรลุวัตถุประสงคได  ดังนั้น จึงไดกําหนดมาตรการ เพื่อเปนระบบรองรับภาวะฉุกเฉิน สรุปไดดังนี้ 

สาเหตุของภาวะฉุกเฉิน ผลกระทบท่ีมีตอกระบวนการ มาตรการรองรับ 

1. ขอมูลไมสมบูรณ  1. ผลการศึกษาคลาดเคล่ือน อาจ
ตองมีการทบทวนซํ้า ทําใหลาชา 

1. ตรวจ สอบทานขอมูลให
ครบถวน ถูกตอง กอนเร่ิมงาน 

2. ขอมูลเสียหายใน
ขณะท่ีอยูระหวางการ
ดําเนินการ 

2.ไมสามารถดําเนินการตอได ทํา
ใหตองเ ร่ิมตนทํางานใหม  และ
ผลงานแลวเสร็จลาชากวาแผนงาน
ท่ีกําหนดไว 

2. จัดทําขอมูลสํารองท้ังใน
รูปแบบ Digital File และ เอกสาร 
ทุกข้ันตอนการปฏิบัติงาน และ
จัดระบบการเก็บเอกสาร 

3. กระแสไฟฟาขัดของ 3. ไมสามารถปฏิบัติงานท่ีตองใช
อุปกรณไฟฟาได ทําใหงานลาชา 

3.1 ใชเคร่ืองสํารองไฟฟา  
3.2  

                                                                                                                                                                           คูมือการปฏิบัติงานดานวางโครงการ 
                                                                                                                                                                                                            กรมชลประทาน 

แจงหนวยงานรับผิดชอบเพ่ือ
ใชงานเคร่ืองกําเนิดไฟฟาสํารอง
ของกรมชลประทาน 
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10. เอกสารอางอิง 
- มาตรฐานการศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาลุมน้ําและโครงการพัฒนาแหลงน้ํา ฉบับปรับปรุง

คร้ังท่ี 2, มิถุนายน 2552, กลุมมาตรฐานวางโครงการ สํานักบริหารโครงการ 
 

11. แบบฟอรมท่ีใช 
- ไดแสดงไวใน ภาคผนวก  

 
 
 
 

                                                                                                                                                                           คูมือการปฏิบัติงานดานวางโครงการ 
                                                                                                                                                                                                            กรมชลประทาน 
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ผังกระบวนการ ดานวางโครงการ



แผนภูมิแสดงการเชื่อมโยงภาพรวมของหนวยงานที่เกี่ยวของกับกระบวนงาน ดานวางโครงการ 

 

หมายเหตุ การดําเนินการดานการมีสวนรวม มีระบุไวในรายละเอียดของแตละกระบวนงาน มิถุนายน 2553

การศึกษาลุมน้ํา

โครงการขนาดกลาง
   - โครงการขนาดใหญ

     - โครงการขนาดกลางที่มี
ลักษณะพิเศษ

จัดทํารายงานเบ้ืองตน

(Reconnaissance Report)

โครงการขนาดเล็ก

การจําแนกประเภท

ของโครงการ

สํานักบริหารโครงการ

สํานักชลประทานที่ 1-17 สํานักออกแบบ

จัดทํารายงานการศึกษาความ

เหมาะสม 

(Feasibility Report) จัดทํารายงานวางโครงการ  

(Pre -feasibility Report)

สํานักสํารวจ ฯ

แผนพัฒนาลุมน้ํา

การวางโครงการ สํารวจ ออกแบบ

และกอสราง โดย สชป.1-17

กรณีเรงดวน

กระบวนการออกแบบ

ผลสํารวจ

เร่ิมตน

  เรื่องเดิม

        - นโยบายรัฐบาล

        - แผนงานของกระทรวงฯ , กรมฯ

        - การรองขอของราษฎร

        - อื่น ๆ

เหมาะสม

ใช

ไมใช สิ้นสุด

สิ้นสุด

การสํารวจขั้นวางโครงการ

สิ้นสุด

ยกเลิก

โครงการ

2 - 2



ผังกระบวนการ  การจัดทํารายงานเบื้องตน  (Reconnaissance Report)

การศึกษาดานวิศวกรรม

การศึกษาดานเศรษฐกิจ

และสังคมเบื้องตน
การศึกษาดานสิ่งแวดลอมเบื้องตน

จัดทํารายงานโครงการเบื้องตน 

 (Reconnaissance Report)

การมีสวนรวมของประชาชน

สํานักบริหารโครงการ

เริ่มตน

       - แผนพัฒนาลุมน้ํา

       - เรื่องรองเรียน

สิ้นสุด

2 - 3



ผังกระบวนการ การจัดทํารายงานวางโครงการ (Pre -feasibility Report)

 

การศึกษาดานวิศวกรรม

การศึกษาและวิเคราะหโครงการดานเศรษฐศาสตร การศึกษาดานสิ่งแวดลอมเบื้องตน

จัดทํารายงานวางโครงการ 

(Pre -feasibility Report)

การมีสวนรวมของประชาชน

สํานักบริหารโครงการ

สิ้นสุด

เริ่มตน

 - รายงานการศึกษารายงานเบื้องตน (RR)

 - ผลการสํารวจเพื่อวางโครงการ

2 - 4



ผังกระบวนการ  การจัดทํารายงานเบ้ืองตน  (Reconnaissance Report)

รวม 232 วันทําการ

ท่ี ผังกระบวนการ
ระยะเ
วลา

รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวของ

1

 

2 14

รวบรวมความเปนมาท้ังหมดของ
โครงการ และวิเคราะหเปาหมาย 

และวัตถุประสงคของโครงการ

ใหชัดเจน

กง.วค.1-4,
กพค.ชป.

1-17

เอกสารเร่ืองเดิม

3 7

นําเสนอ ความเปนมา  
วัตถุประสงค ขอบเขตการศึกษา  

และรับฟงความคิดเห็น

กง.วค.1-4,
กพค.ชป.

1-17 , สสช.

คูมือการมีสวน
รวมของประชาชน

 (ของสสช.)

4 10

กําหนดตําแหนงท่ีต้ังโครงการ
เบ้ืองตน โดยพิจารณาจาก 

ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะ

ลําน้ํา เพื่อใชในการคํานวณพื้นท่ี

รับน้ําฝน และปริมาณนํ้าทา และ

คํานวณเบ้ืองตนอ่ืน ๆ ตรวจสอบ

พิกัดหัวงาน, พื้นท่ีรับน้ําฝน, 

ความยาวลําน้ํา , ความลาดชัน

ของลําน้ํา และ Drainage Density

กง.วค.1-4,
กพค.ชป.

1-17

แผนท่ีภูมิประเทศ 
มาตราสวน 

1:50,000 หรือ 

ขอมูลในระบบ GIS

ตอ

ศึกษาเร่ืองเดิม

 ตรวจสอบคุณสมบัติ
ท่ัวไปของลุมน้ําบริเวณ

โครงการ

 การมีสวนรวมของ
ประชาชน คร้ังท่ี 1

เร่ิมตน

2 - 5



ผังกระบวนการ  การจัดทํารายงานเบ้ืองตน  (Reconnaissance Report)

รวม 232 วันทําการ

ท่ี ผังกระบวนการ
ระยะเ
วลา

รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวของ

ตอ

5 14

คํานวณความตองการใชน้ําของ
กิจกรรมตาง ๆ เชน เพื่อการ

อุปโภค-บริโภค เพื่อการเกษตร 

และ อุตสาหกรรม

กง.วค.1-4,
กพค.ชป.

1-17 , สอน.

ดูรายละเอียด หนา
 2 - 21 

กระบวนการ 

คํานวณความ

ตองการใชน้ํา ของ

 สอน.

6 14

คํานวณปริมาณนํ้าตนทุนจาก 
สถิติน้ําฝน หรือจาก 

ความสามารถในการใหน้ําของ

ช้ันน้ําใตดิน ในกรณีท่ีใชแหลงน้ํา

จากน้ําใตดิน

กง.วค.1-4,
กพค.ชป.

1-17 , สอน.

ดูรายละเอียด หนา
 2 - 20 

กระบวนการ 

คํานวณปริมาณนํ้า

ตนทุน ของ สอน.

7 7

นําเสนอแนวทางการแกไขปญหา
โดยใชระบบการชลประทาน 

และบอกถึงผลประโยชน และ 

ผลกระทบ จากการ กอสราง

โครงการชลประทาน ให

ประชาชนไดทราบ

กง.วค.1-4,
กพค.ชป.

1-17 , สสช.

คูมือการมีสวน
รวมของประชาชน

 (ของสสช.)

8 7

พิจารณา ภูมิประเทศ และ ความ
ตองการใชน้ํา เปรียบเทียบกับ

ปริมาณนํ้าตนทุน เพื่อกําหนด

ประเภทของโครงการ เปน อาง

เก็บน้ํา ,ฝายทดน้ํา ,เข่ือนทดน้ํา 

หรือสถานีสูบน้ํา

กง.วค.1-4,
กพค.ชป.

1-17

แผนท่ี 1:50,000 ,
ขอมูลความ

ตองการใชน้ําราย

เดือน , ขอมูล

ปริมาณนํ้าตนทุน

รายเดือน

ตอ

คํานวณ ความตองการใชน้ํา

คํานวณ ปริมาณนํ้าตนทุน

กําหนดประเภทโครงการ

 การมีสวนรวมของ
ประชาชน คร้ังท่ี 2
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ผังกระบวนการ  การจัดทํารายงานเบ้ืองตน  (Reconnaissance Report)

รวม 232 วันทําการ

ท่ี ผังกระบวนการ
ระยะเ
วลา

รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวของ

ตอ

9 7

กําหนดตําแหนงท่ีต้ังหัวงาน บน 
แผนท่ี 1:50,000 ใหเหมาะสมกับ

ลักษณะโครงการ

กง.วค.1-4,
กพค.ชป.

1-17

แผนท่ี 1:50,000

10 28

ออกแบบเบ้ืองตนเพื่อกําหนด
ขอบเขตการสํารวจ อาคารหัวงาน

และอาคารประกอบ โดยแสดง

องคประกอบตามมาตรฐาน

กง.วค.1-4,
กพค.ชป.

1-17

แผนท่ี 1:50,000 , 
ขอมูลการศึกษา 

ROS , ขอมูล

ปริมาณตะกอน

11 10

วางระบบสงน้ําและระบบระบาย
น้ําเบ้ืองตน เพื่อกําหนดขอบเขต 

การสํารวจภูมิประเทศ ให

ครอบคลุมพื้นท่ีสงน้ําและระบาย

น้ําตอไป

กง.วค.1-4,
กพค.ชป.

1-17

แผนท่ี 1:50,000 
เพื่อกําหนด

ขอบเขตสํารวจ

12 7

คํานวณราคาคากอสรางโครงการ กง.วค.1-4,
กพค.ชป.

1-17

ขอมูลเดิมจาก
โครงการที่

กอสรางแลว

13 10

ศึกษาสภาพเศรษฐกิจสังคมใน
พื้นท่ีโครงการ

กง.วค.1-4,
กพค.ชป.

1-17

ดูรายละเอียดใน
ผังกระบวนการ 

การศึกษาและ

วิเคราะหโครงการ

ดานเศรษฐศาสตร 

 ในรายงาน

เบ้ืองตน (RR)

ตอ

ออกแบบอาคารหัวงาน
เบ้ืองตน

วางระบบสงน้ําและระบบ
ระบายนํ้าเบ้ืองตน

ประมาณราคาคากอสราง
เบ้ืองตน

การศึกษาดานเศรษฐกิจ
และสังคมเบ้ืองตน

กําหนดตําแหนงท่ีต้ังหัวงาน

2 - 7



ผังกระบวนการ  การจัดทํารายงานเบ้ืองตน  (Reconnaissance Report)

รวม 232 วันทําการ

ท่ี ผังกระบวนการ
ระยะเ
วลา

รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวของ

ตอ

14 15

ในกรณีท่ีพื้นท่ีโครงการอยูในเขต
ท่ีจะตองดําเนินการตามกฎ 

ขอบังคับ หรือกฏหมายดาน

ส่ิงแวดลอม ควรระบุระดับของ

การศึกษาดานส่ิงแวดลอมไวดวย

กส.บก. ดูรายละเอียดใน
ผังกระบวนการ 

ศึกษาดาน

ส่ิงแวดลอม

เบ้ืองตน ใน

รายงานเบ้ืองตน 

(RR)

15 7

สรุปผลการศึกษาใหประชาชน
รับทราบ และรับฟงขอคิดเห็น

เพิ่มเติมจากประชาชน

กง.วค.1-4,
กพค.ชป.

1-17, สสช.

คูมือการมีสวน
รวมของประชาชน

 (ของสสช.)

16 15

กําหนดขอบเขตการสํารวจ บน 
แผนท่ี 1:50,000 ประกอบดวย 

บริเวณอางเก็บน้ํา,บริเวณหัวงาน

และอาคารประกอบ,รูปตัดลําน้ํา

บริเวณหัวงาน ,พื้นท่ีสงน้ํา 

เพื่อใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

ดําเนินการสํารวจภูมิประเทศ 

สํารวจการใชท่ีดินสํารวจ

ธรณีวิทยา สํารวจปถพีวิทยา  

รวมถึงการขออนุญาตสํารวจวิจัย

ตามเง่ือนไข / ขอจํากัดเชิงพื้นท่ี

อนุรักษตามกฎหมาย และ ตาม

มติคณะรัฐมนตรี

กง.วค.1-4,
กพค.ชป.

1-17 และ 

กส.บก.

แผนท่ี 1:50,000

ตอ

การศึกษาดานส่ิงแวดลอม
เบ้ืองตน

กําหนดขอบเขตการสํารวจ
 ดานตางๆ

การมีสวนรวมของ
ประชาชนคร้ังท่ี 3
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ผังกระบวนการ  การจัดทํารายงานเบ้ืองตน  (Reconnaissance Report)

รวม 232 วันทําการ

ท่ี ผังกระบวนการ
ระยะเ
วลา

รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวของ

ตอ

17 60

รวบรวมขอมูลท่ีไดจากการศีกษา
 มาจัดทําเอกสารเปนรูปเลม 

รายงานเบ้ืองตน (Reconnaissance

 Report)

กง.วค.1-4,
กพค.ชป.

1-17

สงรายงานเบ้ืองตนใหสํานัก
สํารวจดําเนินการตอไป

ผส.บก. / 
ผส.รธ.

เลมรายงานเบ้ืองตน
ส้ินสุด

จัดทําเลมรายงาน

2 - 9



ผังกระบวนการ การศึกษาดานเศรษฐกิจและสังคมเบ้ืองตน ในรายงานเบ้ืองตน (RR)
ลําดับ

ท่ี
ผังกระบวนการ

ระยะ

เวลา
รายละเอียดงาน

ผูรับผิด

ชอบ
เอกสารท่ีเกี่ยวของ

1

 

2 4

รวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ ที่

ไดดําเนินการไวแลวจากหนวยงานตาง ๆ

 ในพ้ืนท่ี

กศ.บก.

 , 

กพค.ชป

.1-17

แผนการใชที่ดิน , แผนการ

เกษตรกรรม , ขอมูลดาน

เศรษฐกิจ และ สังคม

เบื้องตน

3 4

ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลเดิม 

และ ขอมูลที่ไดเพ่ิมเติม

กศ.บก.

 , 

กพค.ชป

.1-17

ขอมูลดานเศรษฐกิจ และ 

สังคมเบื้องตนท่ีไดรับจาก

สวนกลางและสวนภูมิภาค

4 2

จัดทําสรุปขอมูลผลการศึกษาดาน

เศรษฐกิจสังคมและวิเคราะหโครงการ

เบื้องตน

กศ.บก.

 , 

กพค.ชป

.1-17

รวบรวมและจัดหาขอมูลทุติย

ภูมิ

ประมวลผลขอมูล

เริ่มตน

สิ้นสุด

สรุปผลการศึกษาดาน

เศรษฐกิจสังคมและวิเคราะห

โครงการเบื้องตน

2 - 10



ผังกระบวนการ ศึกษาดานส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน ในรายงานเบ้ืองตน (RR)
ลําดับ

ท่ี
ผังกระบวนการ

ระยะ

เวลา
รายละเอียดงาน

ผูรับผิด

ชอบ
เอกสารท่ีเกี่ยวของ

14

 

14.1 7

ในกรณีที่พ้ืนท่ีโครงการอยูในเขตท่ี

จะตองดําเนินการตามกฎ ขอบังคับ หรือ 

กฎหมายดานสิ่งแวดลอม จําเปนตองมี

การตรวจสอบเงื่อนไขและขอจํากัดเชิง

พ้ืนท่ีดังกลาว เพ่ือประกอบการพิจารณา

วางโครงการเบื้องตน

กง.กส.

2

 1) ขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการ 

ในแผนที่ 1:50,000  

ประกอบดวย ที่ต้ังโครงการ 

(ลําดับท่ี 3) ประเภทโครงการ

 (ลําดับที่ 7) ที่ต้ังหัวงาน 

(ลําดับท่ี 8) ขอบเขตระบบ

สงนํ้าและระบายนํ้า (ลําดับท่ี

 10) 2) แผนที่ 1:50,000 , 

แผนที่ปาไม , แผนที่แสดง

ช้ันคุณภาพลุมนํ้า

14.2 7

นําผลจากการตรวจสอบเงื่อนไข/ขอจํากัด

ดานสิ่งแวดลอมเชิงพ้ืนท่ี (14.1) มา

ตรวจสอบกับ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ดาน

สิ่งแวดลอม ที่เก่ียวของ

กง.กส.

2

กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 1) 

กรณีพ้ืนท่ีอนุรักษ ตาม

กฎหมาย และ 2) กรณีพ้ืนท่ี

อนุรักษตามมติคณะรัฐมนตรี

14.3 1

ระบุระดับการศึกษาดานสิ่งแวดลอม กง.กส.

2

จากขอ 14.1 และ 14.2

16.1 15

ดําเนินการขออนุญาตสํารวจ/ศึกษาวิจัย 

ขึ้นกับ ประเภท/ลักษณะโครงการ ตาม

เงื่อนไข/ขอจํากัดเชิงพ้ืนท่ี 1) กรณีพ้ืนท่ีอุ

รักษตามกฎหมาย และ 2) กรณีพ้ืนท่ี

อนุรักษตามมติคณะรัฐมนตรี

กง.กส.

2

1. กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 1) 

กรณีพ้ืนท่ีอนุรักษ ตาม

กฎหมาย และ 2) กรณีพ้ืนท่ี

อนุรักษตามมติคณะรัฐมนตรี

 2. มติคณะกรรมการ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ คร้ังที่ 

2/2551

 งานตรวจสอบเงื่อนไข/

ขอจํากัดดานสิ่งแวดลอมเชิง

พ้ืนท่ี

งานตรวจสอบ กฎ ระเบียบ 

ขอบังคับ ดานสิ่งแวดลอม

การระบุระดับการศึกษาดาน

สิ่งแวดลอม

เริ่มตน

สิ้นสุด

การขออนุญาตสํารวจ/

ศึกษาวิจัย   (ตามเงื่อนไข)
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ผังกระบวนการ การจัดทํารายงานวางโครงการ (Pre -feasibility Report)
รวม 347 วันทําการ

ท่ี ผังกระบวนการ
ระยะเ
วลา

รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ

1

 

2 14

ทบทวนความเปนมาของโครงการ
 เปาหมาย วัตถุประสงค  ท่ีต้ัง

โครงการ และคุณสมบัติ

โดยท่ัวไปของลุมน้ํา จากรายงาน

เบ้ืองตน (RR)

กง.วค.1-4 รายงานเบ้ืองตน 
(RR)

3 10

นําเสนอ ความเปนมา  
วัตถุประสงค ขอบเขตการศึกษา  

และรับฟงความคิดเห็น

กง.วค.1-4,
กพค.ชป.

1-17 , สสช.

คูมือการมีสวน
รวมของ

ประชาชน (ของ

สสช.)

4 21

คํานวณความตองการใชน้ําของ
กิจกรรมตาง ๆ เชน เพื่อการ

อุปโภค-บริโภค เพื่อการเกษตร 

และ อุตสาหกรรม

กง.วค.1-4 ,
 สอน.

ดูรายละเอียด 
หนา 2 - 21 

กระบวนการ 

คํานวณความ

ตองการใชน้ํา 

ของ สอน.

ตอ

ทบทวนรายงานเบ้ืองตน

คํานวณ ความตองการใชน้ํา

 การมีสวนรวมของ
ประชาชน คร้ังท่ี 1

เร่ิมตน

2 - 12



ผังกระบวนการ การจัดทํารายงานวางโครงการ (Pre -feasibility Report)
รวม 347 วันทําการ

ท่ี ผังกระบวนการ
ระยะเ
วลา

รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ

ตอ

5 21

คํานวณปริมาณนํ้าตนทุนจาก 
สถิติน้ําฝน หรือจาก 

ความสามารถในการใหน้ําของ

ช้ันน้ําใตดิน ในกรณีท่ีใชแหลงน้ํา

จากน้ําใตดิน

กง.วค.1-4 ,
 สอน.

ดูรายละเอียด 
หนา 2 - 20 

กระบวนการ 

คํานวณความ

ตองการใชน้ํา 

ของ สอน.

6 7

นําเสนอแนวทางการแกไขปญหา
โดยใชระบบการชลประทาน 

และบอกถึงผลประโยชน และ 

ผลกระทบ จากการ กอสราง

โครงการชลประทาน ให

ประชาชนไดทราบ

กง.วค.1-4,
กพค.ชป.

1-17 , สสช.

คูมือการมีสวน
รวมของ

ประชาชน (ของ

สสช.)

7 7

ทบทวนการกําหนดประเภท
โครงการใหเหมาะสม รวมท้ัง

ตรวจสอบการขออนุญาตสํารวจ/

ศึกษาวิจัย

กง.วค.1-4, 
กส.บก.

รายงานเบ้ืองตน 
(RR)

8 7

ทบทวนตําแหนงท่ีต้ังโดย
ละเอียดบนแผนท่ี มาตราสวน 

1:2,000 และ 1:10,000 แลวจึง

กําหนดตําแหนงท่ีต้ังหัวงานลง

ในแผนท่ีมาตราสวน 1:50,000

กง.วค.1-4 แผนท่ี มาตรา
สวน 1:2,000  

1:10,000  และ  

1:50,000

ตอ

คํานวณ ปริมาณนํ้าตนทุน

กําหนดประเภทโครงการ

กําหนดตําแหนงท่ีต้ังของ
หัวงาน

 การมีสวนรวมของ
ประชาชน คร้ังท่ี 2
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ผังกระบวนการ การจัดทํารายงานวางโครงการ (Pre -feasibility Report)
รวม 347 วันทําการ

ท่ี ผังกระบวนการ
ระยะเ
วลา

รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ

ตอ

9 21

ออกแบบข้ันวางโครงการในแผน
ท่ีสํารวจ 1:2,000  , 1:4,000 และ 

1:10,000 ตามความเหมาะสม

กง.วค.1-4 แผนท่ี มาตรา
สวน 1:2,000 ,  

แผนท่ี มาตรา

สวน 1:4,000 

แผนท่ี มาตรา

สวน 1:10,000 

ขอมูลการศึกษา 

ROS , ขอมูล

ปริมาณตะกอน

10 28

วางแนวคลองสงน้ํา และคลอง
ระบายนํ้า พรอมท้ังคํานวณอัตรา

การไหล ปริมาณนํ้าเพื่อกําหนด

ขนาดคลอง รวมท้ังการกําหนด

ตําแหนงของอาคารประกอบ

กง.วค.1-4 แผนท่ี มาตรา
สวน 1:50,000 , 

แผนท่ี มาตรา

สวน 1:10,000

11 14

ประมาณราคาคากอสรางของ
โครงการโดยการคํานวณราคา

จากแบบข้ันวางโครงการ

กง.วค.1-4 แบบข้ัน
วางโครงการ , 

แบบแสดงจุด

ท่ีต้ังและจํานวน

อาคารชลประทาน

12 7

กําหนดแผนงานและระยะเวลา
กอสรางโดยจัดทําเปนรูปแบบ  

Bar Chart ใหสอดคลองกับราคา

คากอสรางโครงการ

กง.วค.1-4

ตอ

ออกแบบอาคารหัวงาน
ข้ันวางโครงการ

ออกแบบ ระบบสงน้ําและ
ระบบระบายน้ํา

ประมาณราคาคากอสราง

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

ท่ี ผังกระบวนการ
ระยะเ
วลา

รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ

ตอ

13 30

รวบรวมขอมูลตางๆ ท่ีเกี่ยวกับ
สภาพเศรษฐกิจสังคมในพ้ืนท่ี

โครงการ เพื่อใชในการวิเคราะห

ความเหมาะสมของโครงการ

กง.วค.1-4, 
 กศ.บก.

ขอมูล
วัตถุประสงคของ

โครงการ,ขอมูล

การใชประโยชน

ท่ีดินเม่ือไมมี

โครงการ , 

แผนการใช

ประโยชนท่ีดิน

เม่ือมีโครงการ,

ขอมูลภาวะ

เศรษฐกิจสังคม

ในพื้นท่ีโครงการ

14 30

ตรวจสอบเง่ือนไข/ขอจํากัดดาน
ส่ิงแวดลอมเชิงพื้นท่ีมาตรวจสอบ

กับ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ดาน

ส่ิงแวดลอม ท่ีเกี่ยวของ  ระบุ

ระดับ การจัดทํารายงานการ

วิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม

ระดับโครงการ (Checklist / IEE /

 EIA) และจัดทําขอคิดเห็นตอ

ประเด็นส่ิงแวดลอม ท่ีตองให

ความสําคัญเปนพิเศษ

กง.วค.1-4 ,
 กส.บก.

แผนท่ี มาตรา
สวน 1:50,000 , 

แผนท่ีปาไม และ

 แผนท่ีแสดงช้ัน

คุณภาพลุมน้ํา

ตอ

ศึกษาดานเศรษฐกิจและ
สังคม

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

ท่ี ผังกระบวนการ
ระยะเ
วลา

รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ

ตอ

15 60

คํานวณคา B/C Ratio , EIRR, 
NPV,  การวิเคราะหความ

ออนไหว  ,  การวิเคราะห Farm 

Model

กง.วค.1- 4 ,
 กศ.บก.

1. ขอมูล
ผลประโยชน และ

 ขอมูลคากอสราง

โครงการทั้งหมด 

 2. ขอมูลสถิติ

ราคาสงออก-

นําเขา ราคาขาย

สงของพืช และ

ปุยเคมี   3.ขอมูล

 CF (Conversion 

Factor)  4. ขอมูล

อ่ืน ๆท่ีเกี่ยวของ 

ผลประโยชนอ่ืน

ท่ี

นอกเหนือไปจาก

การชลประทาน

16 10

สรุปผลการศึกษาใหประชาชน
รับทราบ และรับฟงขอคิดเห็น

เพิ่มเติมจากประชาชน

กง.วค.1-4,
กพค.ชป.

1-17, สสช.

คูมือการมีสวน
รวมของ

ประชาชน (ของ

สสช.)

17 60
รวบรวมขอมูล มาจัดทําเอกสาร
เปนรูปเลม รายงานวางโครงการ 

(Pre - feasibility Report)

กง.วค.1-4

สงเลมรายงานวางโครงการให
สํานักออกแบบฯ

ผส.บก./
ผส.อบ.

การศึกษาดานเศรษฐกิจและ
สังคม

และการวิเคราะหโครงการ

การมีสวนรวมของ
ประชาชน คร้ังท่ี 3

ส้ินสุด

จัดทําเลมรายงาน
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ผังกระบวนการ ศึกษาดานส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน ในรายงานวางโครงการ (PR)
รวม 45 วันทําการ

ลําดับท่ี ผังกระบวนการ
ระยะ

เวลา
รายละเอียดงาน

ผูรับผิด

ชอบ
เอกสารท่ีเกี่ยวของ

7  กําหนดประเภทและท่ีต้ังโครงการ
ในผังกระบวนการ จัดทํารายงาน
วางโครงการ (Pre -feasibility Report)

7.1 15

ในกรณีที่ (1) ยังไมไดดําเนินการขอ

อนุญาต ในขั้น RR หรือ (2) มีการ

เปลี่ยนแปลง ลักษณะ/ประเภท/ ขนาด

โครงการ ตองดําเนินการขออนุญาต

สํารวจ/ศึกษาวิจัย ตามเงื่อนไข/ขอจํากัด

เชิงพ้ืนท่ี 1) กรณีพ้ืนท่ีอนุรักษตาม

กฎหมาย และ 2) กรณีพ้ืนท่ีอนุรักษตาม

มติคณะรัฐมนตรี

กง.กส.2 1. กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 1) กรณี

พ้ืนท่ีอนุรักษ ตามกฎหมาย และ 2) 

กรณีพ้ืนท่ีอนุรักษตามมติ

คณะรัฐมนตรี 2. มติคณะกรรมการ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ คร้ังที่ 2/2551

14 ศึกษาดานสิ่งแวดลอม
ในผังกระบวนการ จัดทํารายงาน
วางโครงการ (Pre -feasibility Report)

14.1 7

ในกรณีที่พ้ืนท่ีโครงการอยูในเขตท่ี

จะตองดําเนินการตามกฎ ขอบังคับ หรือ 

กฎหมายดานสิ่งแวดลอม จําเปนตองมี

การตรวจสอบเงื่อนไขและขอจํากัดเชิง

พ้ืนท่ีดังกลาว เพ่ือประกอบการพิจารณา

วางโครงการเบื้องตน

กง.กส.2  1) ขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการ ในแผนท่ี 

1:50,000  ประกอบดวย ที่ต้ังโครงการ

 (ลําดับท่ี 3) ประเภทโครงการ (ลําดับ

ที่ 7) ที่ต้ังหัวงาน (ลําดับที่ 8) ขอบเขต

ระบบสงนํ้าและระบายนํ้า (ลําดับที่ 

10) 2) แผนที่ 1:50,000 , แผนที่ปาไม ,

 แผนที่แสดงช้ันคุณภาพลุมนํ้า

14.2 7

นําผลจากการตรวจสอบเงื่อนไข/

ขอจํากัดดานสิ่งแวดลอมเชิงพ้ืนท่ี (14.1)

 มาตรวจสอบกับ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 

ดานสิ่งแวดลอม ที่เก่ียวของ

กง.กส.2 กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 1) กรณีพ้ืนท่ี

อนุรักษ ตามกฎหมาย และ 2) กรณี

พ้ืนท่ีอนุรักษตามมติคณะรัฐมนตรี

14.3 16

ระบุระดับ การจัดทํารายงานการ

วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมระดับ

โครงการ และ จัดทําขอคิดเห็นตอ

ประเด็นสิ่งแวดลอม ที่ตองใหความสําคัญ

เปนพิเศษ

กง.กส.2 จากกระบวนการในลําดับที่ 1 ถึง 11

 งานตรวจสอบเงื่อนไข/

ขอจํากัดดานสิ่งแวดลอมเชิงพ้ืนท่ี

 การขออนุญาตสํารวจ/ศึกษาวิจัย

(ตามเงื่อนไข)

 งานตรวจสอบ กฎ ระเบียบ 

ขอบังคับ ดานสิ่งแวดลอม

สิ้นสุด

เริ่มตน

การระบุระดับการศึกษาดาน

สิ่งแวดลอม และ จัดทําขอคิดเห็น
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ผังกระบวนการ การศึกษาและวิเคราะหโครงการดานเศรษฐศาสตร  ในรายงานวางโครงการ (PR)
รวม 60 วันทําการ

ลําดับ

ท่ี
ผังกระบวนการ

ระยะ

เวลา
รายละเอียดงาน

ผูรับผิด

ชอบ
เอกสารท่ีเกี่ยวของ

 

1 10

กศ.บก. ขอมูลโครงการเบื้องตน , แผนที่

โครงการมาตราสวน 1: 50,000

2 10

วางแผนและประสานงานเพ่ือเตรียมการ

ออกเดินทางไปสํารวจขอมูลในพ้ืนท่ีศึกษา 

ดวยการเตรียมแบบสอบถาม กําหนด

เปาหมายและขอบเขตสํารวจ และ เตรียม

ความพรอมทีมงานที่จะออกไปสํารวจ

กศ.บก. แบบสอบถาม และ แผนการ

ดําเนินงาน

3 20

การสํารวจขอมูลตามแบบสอบถามท่ีเตรียม

ไวโดยการสอบถามจากเกษตรกรที่เปน

เปาหมายการสํารวจที่ไดจากการสุมตาม

หลักวิชาการ และ สอบถามจากผูไดรับ

ผลกระทบในพ้ืนท่ีอางเก็บนํ้าทุกราย

กศ.บก.

4 10

นําผลสํารวจมาดําเนินการตรวจสอบความ

ถูกตองเบื้องตน และบันทึกขอมูล พรอม

ทั้งประมวลและวิเคราะหทางสถิติ

กศ.บก. แบบสอบถามท่ีไดจากการสัมภาษณ 

เกษตรกร เรียบรอยแลว

ตอ

ประมวลผลและวิเคราะหขอมูล

สํารวจในสนาม

เตรียมงานและวางแผนสํารวจ

รวบรวมและจัดหาขอมูลทุติย

ภูมิ

รวบรวมขอมูล

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

1. แบบสอบถามภาวะทาง

เศรษฐกิจและสังคมของ

เกษตรกร

2.  แบบสอบถามภาวะทาง

เศรษฐกิจและสังคมของผู

ไดรับผลกระทบในพ้ืนท่ีอาง

เริ่มตน
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ผังกระบวนการ การศึกษาและวิเคราะหโครงการดานเศรษฐศาสตร  ในรายงานวางโครงการ (PR)
รวม 60 วันทําการ

ลําดับ

ท่ี
ผังกระบวนการ

ระยะ

เวลา
รายละเอียดงาน

ผูรับผิด

ชอบ
เอกสารท่ีเกี่ยวของ

ตอ

5 5

การวิเคราะหตนทุนและผลประโยชนของ

โครงการ , การปรับราคาทางการเงินให

เปนราคาทางเศรษฐกิจ, การวิเคราะหทาง

เศรษฐกิจ, การวิเคราะหทางการเงิน ,การ

วิเคราะหความออนไหว

กศ.บก.

5

ศึกษาวิเคราะหดาน

เศรษฐศาสตรโครงการ

1. ขอมูลท่ีไดจากการสํารวจ

ภาวะเศรษฐกิจในเขตพ้ืนท่ี

โครงการ

2. ตารางตัวประกอบแปลง

คา(Conversion Facter)

3. ขอมูลสถิติราคาสงออก 

นําเขา ราคาขายสงของพืช

และปุยเคมี

4. ขอมูลผลประโยชนและ

ราคาคากอสรางโครงการ

ทั้งหมด

สิ้นสุด

 จัดทํารายงานการศึกษาและ

วิเคราะหโครงการดาน

เศรษฐศาสตร
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ชื่อกระบวนการ คํานวณปริมาณนํ้าตนทุน

ที่ ระยะ รายละเอียดงาน ผูรับ เอกสาร

เวลา ผิดชอบ ที่เก่ียวของ

1 2
 -  รวบรวมขอมูลน้ําทารายเดือน ในลุมน้ําที่

โครงการต้ังอยู
สอน.  สถิติขอมูลน้ําทา

 -  รวบรวมขอมูลปริมาณฝนรายเดือน บริเวณ

พื้นที่โครงการ
(กว.อท.)  สถิติขอมูลปริมาณฝน

รายเดือน

2 2
 ประเมินปริมาณนํ้าตนทุนของโครงการ  โดย

แปลงคาขอมูลน้ําทา
สอน.

 ที่สถานีขอมูล  ดวยสัดสวนของพื้นที่รับนํ้าฝน

(โครงการ / สถานีขอมูล)
(กว.อท.)

3 5
 วิเคราะหความสัมพันธแบบถดถอย ระหวาง

ปริมาณนํ้าทารายปเฉล่ีย (Q)
สอน.

 กับพื้นที่รับนํ้าฝน (A)  โดยพิจารณากลุมสถานี

ขอมูลในลุมน้ํายอยที่
(กว.อท.)

 โครงการต้ังอยู และ เพิ่มกลุมสถานีขอมูลในลุม

น้ํายอยใกลเคียงถัดไป
 จนไดแนวทางความสัมพันธที่ชัดเจน     Q  =  k A

 
n

        เลือกสถานีดัชนี ซึ่งอยูใกลโครงการ และมี

สภาพทางอุทกวิทยา

 คลายคลึงกัน  ประเมินปริมาณนํ้าตนทุนของ

โครงการ  โดยแปลงคา

 ขอมูลน้ําทาที่สถานีดัชนี  ดวยสัดสวนของพื้นที่

รับน้ําฝนแบบยกกําลัง

 (โครงการ / สถานีขอมูล) 
n

4 5
 Run  โปรแกรม  HEC4  เพื่อตอขยายขอมูล ให

ยาวนานขึ้น  โดยใช
สอน. คูมือโปรแกรม HEC4

 ขอมูลน้ําทาที่สถานีใกลเคียง และ ขอมูลปริมาณ

ฝน มาประกอบ
(กว.อท.)

      อาจตอขยายขอมูลของสถานีดัชนี  กอน

นํามาใชแปลงคาเปนน้ําตนทุน

 ของโครงการ

ผังกระบวนการ

 
กรณี  มีสถานีขอมูลนํ้าทา
ใกลเคียงหัวงานโครงการ

บนลํานํ้าเดียวกัน

 
กรณี  ไมมีสถานีขอมูลนํ้าทา

ใกลเคียงหัวงานโครงการ

บนลํานํ้าเดียวกัน

 
รวบรวมขอมูล

 
กรณีที่อนุกรมนํ้าตนทุน

ที่ประเมินได
ไมยาวนานเพียงพอ
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ชื่อกระบวนการ ... คํานวณความตองการใชนํ้า
ลําดับ ระยะ รายละเอียดงาน ผูรับ เอกสารท่ีเก่ียวของ
ที่ เวลา ผิดชอบ

1 2
 -  ขอมูลภูมิอากาศ ของกรม

อุตุนิยมวิทยา หรือ กรมชลประทาน

สอน.  สถิติขอมูลภูมิอากาศ

 - ขอมูลปริมาณฝน อาจเปนสถานี

ตัวแทน หรือ เฉลี่ยจากหลายสถานี

(กว.อท.)  สถิติขอมูลปริมาณฝน

 - ชนิดของพืช  ปฏิทินการเพาะปลูก  

พ้ืนท่ีเพาะปลูก

 ปฏิทินการเพาะปลูก

2 5  สูตรของ  Blaney - Criddle     u  =  k * สอน.  ขอมูลเปอรเซ็นตช่ัวโมง
 - ขอมูลอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน (t) (กว.อท.)  กลางวัน ที่เสนรุงองศาตางๆ
 -  ขอมูลเปอรเซ็นตช่ัวโมงกลางวัน ที่

เสนรุงองศาตางๆ (p)

 ขอมูล Crop Growth Stage

 - ขอมูล Crop Growth Stage

Coefficient (k) Curve  ตามชนิดของพืช

 Coefficient (k) Curve

3 4  Run  โปรแกรม  Irrigation Demand สอน. คูมือโปรแกรม
 เปรียบเทียบ ความตองการนํ้าของพืช 

กับ ขอมูลปริมาณฝนรายเดือน

(กว.อท.)  Irrigation Demand Model

 - ปริมาณฝนใชการ (Effective Rainfall)

 - Canal Efficiency,  Farm Efficiency

4 2
 ความตองการนํ้าเพ่ือการอุปโภค -

บริโภค

สอน.  อัตราการใชนํ้าในเขตเมือง

 - อัตราการใชนํ้า ตอคน ตอวัน

จํานวนประชากร

(กว.อท.)  ในเขตชนบท หรือ อื่นๆ

 ความตองการนํ้าเพ่ือการอุตสาหกรรม ขอมูลประชากร

 ความตองการนํ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศน ขอมูลโรงงานอุตสาหกรรม

5 1

ผังกระบวนการ

 
คํานวณ

ความตองการน้ําของพืช
(Consumptive Use)

รายเดือน

 
คํานวณ

ความตองการน้ําชลประทาน
รายเดือน

 
คํานวณ

ความตองการน้ํา
ดานอ่ืนๆ

 
รวบรวมขอมูล

 
รวมความตองการใชน้ํา

ของโครงการ
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มาตรฐานการศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาลุมน้ําและโครงการพัฒนาแหลงน้ํา

การจัดทํารายงานเบ้ืองตน  (Recconaissance Report)

หัวขอศึกษา ระดับการศึกษา วิธีการศึกษา

การทบทวนรายงานเร่ืองเดิ ม ศึกษาโดยละเอียด รวบรวมขอมูล

และชัดเจนท่ีสุด วิเคราะหปญหาและเปาหมาย

ของโครงการ

การมีสวนรวมของประชาชน การมีสวนรวมในระดับท่ี 1 ดําเนินการคูมือการมีสวนรวมของ

คร้ังท่ี 1 การใหขอมูลขาวสาร ประชาชน (ของสสช.)

การตรวจสอบคุณสมบัติท่ัวไป พิจารณาบนแผนท่ีมาตราสวน กําหนดท่ีต้ังของโครงการ

ของลุมน้ําบริเวณโครงการ 1 : 50,000 โดยประมาณ ใหสามารถใชน้ํา

แผนท่ีปาไม, ไดโดยสะดวก

แผนท่ีช้ันคุณภาพลุมน้ํา

แผนท่ีพื้นท่ีชุมน้ํา ฯลฯ

การคํานวณความตองการใชน้ํา เฉล่ียรายเดือน คามาตรฐานท่ีกําหนดโดย 

ตามแผนบูรณาการ กลุมงานมาตรฐานโครงการ

การคํานวณปริมาณน้ําตนทุน เฉล่ียรายเดือน Yield Map และ Distribution Pattern

การมีสวนรวมของประชาชน การมีสวนรวมในระดับท่ี 1 ดําเนินการคูมือการมีสวนรวมของ

คร้ังท่ี 2 การใหขอมูลขาวสาร ประชาชน (ของสสช.)

การกําหนดประเภทของโครงการ ตามระดับของการศึกษาความ ถามีน้ําเพียงพอตลอดป เปนฝาย

ตองการใชน้ําและน้ําตนทุน ถาขาดน้ําในฤดูแลง เปนอางเก็บน้ํา

ถาเปนพื้นท่ีสูงและมีน้ําตนทุนพอ

กําหนดเปนสถานีสูบน้ํา

การกําหนดตําแหนงท่ีตั้งหัวงาน บนแผนท่ีมาตราสวน 1:50,000 ตามลักษณะท่ีเหมาะสมของหัวงาน

แผนท่ีปาไม แตละประเภท 

แผนท่ีช้ันคุณภาพลุมน้ํา

แผนท่ีพื้นท่ีชุมน้ํา ฯลฯ

การออกแบบอาคารหัวงานเบ้ืองตน

  7.1 การออกแบบฝายและ

         อาคารประกอบ

   -  การกําหนดระดับสันฝาย บนแผนท่ีมาตราสวน 1 : 50,000 ใหระดับน้ําสูงเพียงพอตอการสงน้ํา

เขาพื้นท่ีชลประทาน
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มาตรฐานการศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาลุมน้ําและโครงการพัฒนาแหลงน้ํา

การจัดทํารายงานเบ้ืองตน  (Recconaissance Report)

หัวขอศึกษา ระดับการศึกษา วิธีการศึกษา

   - ระดับน้ํานองสูงสุด ไมมีการศึกษา ไมมีการศึกษา

   - การออกแบบ ฝาย และ แบบรางเบ้ืองตน บนแผนท่ี ออกแบบเฉพาะตัวตามความเหมาะสม

      อาคารประกอบ มาตราสวน 1:50,000 ประกอบ

ขมูลท่ีไดจากตรวจสอบสภาพ

ภูมิประเทศ

 7.2 การออกแบบเข่ือนและ

        อาคารประกอบ

    - ระดับ Dead Storage บนแผนท่ีมาตราสวน 1 : 50,000 ปริมาณตะกอนในรอบ 50-100 ป 

หรือ ตามความเหมาะสม

    - ระดับเก็บกัก บนแผนท่ีมาตราสวน 1 : 50,000 Reservoir Operation Study

    - ระดับน้ํานองสูงสุด ไมมีการคํานวณ เพ่ิม 1.5 เมตร

    - ระดับสันเข่ือน ไมมีการคํานวณ เพ่ิม 1.5 เมตร

   - การออกแบบเข่ือนและ บนแผนท่ีมาตราสวน 1 : 50,000 สวนใหญเปน Zone Dam

      อาคารประกอบ

 7.3 การออกแบบทางผานปลา - -

        (Fish Way)

การวางระบบสงน้ําและระบบ บนแผนท่ีมาตราสวน 1 : 50,000 กําหนดขอบเขตเพ่ือการสํารวจ

 ระบายน้ําเบื้องตน

การประมาณราคาคากอสราง จากแผนท่ีมาตราสวน 1 : 50,000 ตามการออกแบบ

และการตรวจสอบสภาพพ้ืนท่ี

การศึกษาดานเศรษฐกิจและสังคม เปนการศึกษาโดยใชขอมูล การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล

 เบื้องตน ทุติยภูมิ

การศึกษาดานส่ิงแวดลอมเบื้องตน เปนการตรวจสอบพื้นท่ีวามีสวน ตรวจสอบและช้ีประเด็นปญหา

ท่ีตองดําเนินการตามกฎหมายหรือ

ระเบียบท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม

อยางไรบาง

การมีสวนรวมของประชาชน การมีสวนรวมในระดับท่ี 1 ดําเนินการคูมือการมีสวนรวมของ

คร้ังท่ี 3 การใหขอมูลขาวสาร ประชาชน (ของสสช.)
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มาตรฐานการศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาลุมน้ําและโครงการพัฒนาแหลงน้ํา

การจัดทํารายงานเบ้ืองตน  (Recconaissance Report)

หัวขอศึกษา ระดับการศึกษา วิธีการศึกษา

การกําหนดขอบเขตการสํารวจ กําหนดขอบเขตการสํารวจ 

ดานตางๆ บนแผนท่ี มาตราสวน 1:50,000

การจัดทํารูปเลมรายงาน มีองคประกอบ ของรายงาน ตาม

มาตรฐานของ สํานักบริหาร

โครงการ
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มาตรฐานการศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาลุมน้ําและโครงการพัฒนาแหลงน้ํา

การศึกษาวางโครงการ (Pre -feasibility Report)

หัวขอศึกษา ระดับการศึกษา วิธีการศึกษา

การทบทวนรายงานเบื้องตน ศึกษาโดยละเอียดและชัดเจนท่ีสุด ทบทวนรายงานเบ้ืองตน (RR)

และรวบรวมขอมูลเพิ่มเติม

การมีสวนรวมของประชาชน การมีสวนรวมในระดับท่ี 1 ดําเนินการตามคูมือการมีสวนรวมของ

คร้ังท่ี 1 การใหขอมูลขาวสาร ประชาชน (ของสสช.)

การคํานวณความตองการใชน้ํา รายเดือน ตามแผนบูรณาการ Model WUSMO หรือ เทียบเทา

การคํานวณปริมาณน้ําตนทุน รายเดือน Tank Model หรือ HEC-4

Nam Model ตามมาตรฐาน ของ สอน.

การมีสวนรวมของประชาชน การมีสวนรวมในระดับท่ี 2 ดําเนินการตามคูมือการมีสวนรวมของ

คร้ังท่ี 2 การเขามามีบทบาท ประชาชน (ของสสช.)

การกําหนดประเภทโครงการ ตามระดับของการศึกษาความ ทบทวนขอมูลจากรายงานเบ้ืองตน

ตองการใชน้ําและน้ําตนทุน (RR)

การกําหนดตําแหนงท่ีตั้งของ บนแผนท่ีมาตราสวน 1:10,000 , ตามลักษณะท่ีเหมาะสม

หัวงาน 1: 2,000 ,  แผนท่ีปาไม , ของหัวงานแตละประเภท

แผนท่ีช้ันคุณภาพลุมน้ํา

แผนท่ีพื้นท่ีชุมน้ํา ฯลฯ

การออกแบบหัวงานขั้น

วางโครงการ

การออกแบบฝาย

   -  การกําหนดระดับสันฝาย บนแผนท่ีมาตราสวน ใหระดับน้ําสูงเพียงพอตอการสง

1:10,000 , 1:2,000  และ น้ําเขาพื้นท่ีเพาะปลูก

Cross Section ลําน้ํา

   - ระดับน้ํานองสูงสุด Cross Section ลําน้ํา  - Flood 25 ป

 - Back Water Curve

   - การออกแบบฝายและ บนแผนท่ีมาตราสวน 1 : 2,000 ออกแบบเฉพาะตัว 

อาคารประกอบ ตามความเหมาะสม

 7.2 การออกแบบเข่ือน และ

อาคารประกอบ

    - ระดับ Dead Storage บนแผนท่ีมาตราสวน 1 : 4,000 ปริมาณตะกอนในรอบ 50-100 ป

หรือตามความเหมาะสม

    - ระดับเก็บกัก บนแผนท่ีมาตราสวน 1 : 4,000 HEC-3 หรือ เทียบเทา
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มาตรฐานการศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาลุมน้ําและโครงการพัฒนาแหลงน้ํา

การศึกษาวางโครงการ (Pre -feasibility Report)

หัวขอศึกษา ระดับการศึกษา วิธีการศึกษา

    - ระดับน้ํานองสูงสุด บนแผนท่ีมาตราสวน 1 : 4,000 Reservoir Routing

    - ระดับสันเข่ือน บนแผนท่ีมาตราสวน 1 : 4,000 ความสูงของคล่ืน

   - การออกแบบเข่ือน และ บนแผนท่ีมาตราสวน 1 : 2,000 , เปนไปตามความเหมาะสมทางดาน

อาคารประกอบ 1:4,000 , บนขอมูลธรณีวิทยา วัสดุกอสราง

จากการสํารวจดวยวิธีธรณีฟสิกส

ประกอบกับขอมูลหลุมเจาะตาม

ความเหมาะสม และขอมูลปถพีวิทยา

 7.2 การออกแบบทางผานปลา บนแผนท่ีมาตราสวน 1 : 4,000 ตามความเหมาะสม

        (Fish Way)

การออกแบบระบสงน้ําและ บนแผนท่ีมาตราสวน 1 : 10,000  - วางแนวคลอง

ระบบระบายนํ้า  - แบงแฉก

 - กําหนดอาคารกลางคลอง

 - คํานวณขนาดคลอง

การชดเชยทรัพยสินและการ บนแผนท่ีมาตราสวน 1 : 10,000 สํารวจภายในพ้ืนท่ีน้ําทวม

อพยพตั้งถ่ินฐาน

การประมาณราคาคากอสราง ตามรายละเอียดของการออกแบบ  - ออกแบบอาคาร

 - ถอดราคาหัวงาน

 - ประมาณราคาตามแบบมาตรฐาน

การวางแผนงานกอสราง วางแผนเบ้ืองตน Bar Chart

การศึกษาดานเศรษฐกิจและสังคม ขอมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิ รวบรวมและวิเคราะหขอมูล

การศึกษาดานส่ิงแวดลอม การตรวจสอบขอมูลจาก ตรวจสอบและช้ีประเด็นปญหา

แผนท่ีคุณภาพลุมน้ํา , ปาสงวน

พื้นท่ีชุมน้ํา และขอมูลจากพื้นท่ี

การวิเคราะหโครงการ ศึกษาในระดับโครงการ EIRR ,  NPV  และ  B/C Ratio

การมีสวนรวมของประชาชน การมีสวนรวมในระดับท่ี 1 ดําเนินการตามคูมือการมีสวนรวมของ

คร้ังท่ี 3 การใหขอมูลขาวสาร ประชาชน (ของสสช.)

การจัดทํารูปเลมรายงาน มีองคประกอบ ของรายงาน ตาม

มาตรฐานของ สํานักบริหาร

โครงการ
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 ภาคผนวก 1                                                                          ปจจัยพจิารณาจําแนกประเภทกระบวนงาน 

กระบวนการวางโครงการ 
 

1. เปนกระบวนการสรางคุณคา 
2. ขอกําหนดท่ีสําคัญ   

กรมชลประทานไดพิจารณาโดยการรวบรวมขอมูลความตองการ ความคาดหวัง จาก
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ตามขอมูลในหมวดท่ี 2 คาดการณความตองการในอนาคต ขอมูล
น้ําฝน น้ําทา สภาพภูมิอากาศ แผนการเพาะปลูกและหลักวิชาการ  นํามาวิเคราะหหาขอกําหนดท่ีสําคัญ
ของกระบวนการที่สรางคุณคา ซ่ึงกระบวนการวางโครงการ เปนหนึ่งใน 5 ข้ันตอนของกระบวนการ
การพัฒนาแหลงน้ํา มีขอกําหนดท่ีสําคัญ ดังนี้ 
       2.1 รายงานวางโครงการสามารถนําไปใชในการดําเนินการพัฒนาแหลงน้ํา เพื่อตอบสนอง
ความตองการใชน้ําไดอยางท่ัวถึง สรางความพึงพอใจใหแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
       2.2 ผลการศึกษาของโครงการมีมาตรฐานตามหลักวิชาการ  บงบอกถึงความเหมาะสมและ
คุมคาตอการลงทุน 

3. ตัวชี้วัดท่ีสําคญัของกระบวนการ 
       3.1  จํานวนรายงานท่ีแลวเสร็จตามแผนงานท่ีกําหนด 
       3.2  จํานวนรายงานท่ีผานเกณฑการรับรองคุณภาพของสํานักบริหารโครงการ 

4. ความสอดคลองกับเกณฑกําหนดกระบวนการ 
กระบวนการวางโครงการ เปนหนึ่งใน 5 ข้ันตอนของกระบวนการพัฒนาแหลงน้ํา ซ่ึงมีความ

สอดคลองกับเกณฑกําหนดกระบวนการ กลาวคือ 
เกณฑกําหนดกระบวนการสรางคุณคา ความเช่ือมโยงกับเกณฑ 

1. เปนกระบวนการสรางผลผลิตตามพันธกิจ 1. การวางโครงการเปนข้ันตอนแรก และเปน
ข้ันตอนท่ีสําคัญ ท่ีจะทําใหเกิดโครงการ
ชลประทานข้ึนได  

2.เปนกระบวนการท่ีสรางคุณคาใหกับผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย 

2. การวางโครงการ จะทําใหโครงการชลประทาน
มีความเหมาะสม สามารถตอบสนองความ
ตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
อยางแทจริง 

3.เปนกระบวนการท่ีกําหนดตามอํานาจหนาท่ีตาม
กฎกระทรวง 

3. การวางโครงการชลประทาน เปนอํานาจ หนาท่ี
ของกรมชลประทาน 

 
 

                                                                                                                                                            คูมือการปฏิบัติงานดานวางโครงการ 
                                                                                                                                                                     กรมชลประทาน 
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ภาคผนวก 2                                                                                                               กฎ ระเบียบ  :  คําส่ัง 

 
1) พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง 
พระราชบัญญัติชลประทานหลวงท่ีเกีย่วของ ไดแก 

พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ • 
พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๔๙๗ • 
พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับท่ี ๓) พุทธศักราช ๒๕๐๗ • 
พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับท่ี ๔) พุทธศักราช ๒๕๑๘ • 

• พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับท่ี ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๐ 
2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เร่ือง กําหนดประเภทและขนาดของ

โครงการหรือกิจการซ่ึงตองจัดทํารายงาน การวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการ 
ระเบียบปฏิบัต ิและแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (เลม ๑๒๖ ตอน
พิเศษ ๑๒๕ ง ราชกิจจานุเบกษา  ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๒)  

3) การกําหนดประเภทและขนาดโครงการของหนวยงานของรัฐท่ีตองเสนอรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม ตามมติคณะรัฐมนตรีเกีย่วกับปาอนุรักษเพิ่มเติม 

พื้นท่ีอนุรักษตามกฎหมาย ไดแก   
1) อุทยานแหงชาติ ตาม พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ พุทธศักราช 2504 (ม.6) 
2) เขตรักษาพนัธุสัตวปา ตาม พ.ร.บ. สงวนและคุมครองสัตวปา พุทธศักราช 2535 (ม.33) 
3) เขตหามลาสัตวปา ตาม พ.ร.บ. สงวนและคุมครองสัตวปา พุทธศักราช 2535 (ม.42)  
4) ปาสงวนแหงชาติ ตาม พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ พุทธศักราช 2507  
5) ปาคุมครองและปาสงวน ตาม พ.ร.บ.คุมครองและสงวนปา พุทธศักราช 2481 
6) พื้นที่คุมครองตาม พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พุทธศักราช 

2535  
7) แหลงโบราณคดี/โบราณสถาน  
8) แหลงมรดกโลก ตามอนุสัญญาคุมครองมรดกโลก 
9) พื้นที่หวงหามอ่ืนๆ ในท่ีดินปาไม เชน วนอุทยาน สวนปาของรัฐ สวนรุกขชาติ สวน

พฤกษศาสตร เปนตน 
พื้นท่ีอนุรักษตามมติคณะรัฐมนตรี ไดแก  
1) พื้นที่ลุมน้ําช้ัน 1 เอ และ 1 บี 
2) ปาชายเลน และพ้ืนท่ีแหลงปะการัง   
3) พื้นที่กรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา   
4) แหลงธรรมชาติและศิลปกรรมอันควรอนุรักษ         
5) ปาอนุรักษโซน C ตามมติคณะรัฐมนตรี 

                                                                                                                                                           คูมือการปฏิบัติงานดานวางโครงการ 
                                                                                                                                                                         กรมชลประทาน 

ภาคผนวก 2 - 1 



ภาคผนวก 3                                                                                                                 ตัวอยางแบบฟอรม 

 
 
 
 
 

 
 
 

ตัวอยางแบบฟอรมที่ใชในกระบวนการวางโครงการ 
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ตารางคํานวณ Drainage Area

แผนท่ีหมายเลข
คาท่ีอานไดจาก Planimeter Coeft. Drainage Area

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 of Error ตร.ซม. ตร.กม.



ตารางคํานวณปริมาณนํ้าไหลลงอาง

เดือน
ฝนเฉล่ีย D.A. R.O. Coeft. ปริมาณนํ้าไหลลงอาง หมายเหตุ

มม. ตร.กม. % ลบ.ม.
เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

รวม
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ตารางแสดงการแผกระขายของน้ําตนทุน

เดือน
ฝนเฉล่ีย การแผกระจาย การกระจายนํ้  ิ  ีาทาบรเวณไกลเคยง %  ของปริมาณนํ้า ปริมาณนํ้าไหลผาน

มม. น้ําทาจากฝน (%) ปริมาณนํ้าทา % ของการกระจาย ไหลผานหัวงาน หัวงาน (ลบ.ม.)
เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

รวม
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ตารางสรุปราคาคากอสราง

ลําดับท่ี
รายการ จํานวนงาน อัตรา เปนเงิน

(บาท) (บาท)

รวม
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…

ตารางการคํานวณ ROS (Resvior Operation Study)
Project..................................................... Average Annual Runoff Volume.....................m.3 Reservoir Capacity......…………..… ............m.3

Tambol.................................................... Est. Max. Flood Discharge...............................m. 3/sec. Dead Storage.....…………........... 1,600,000 ............m.3

Amphur................................................... Elev. Max. Flood..............................................m. Storage of Flood Surcharge.........…...……….................m.3

Changwad............................................... Elev. Spillway Creast........................................m. F.S.L. Area.......................……………............................Rai.
Drainage Area.....................................m. 2 Elev. Top of Dam.............................................m. Size of Outlet , Right Bank.........…………......................m.
Average Annual Rainfall....................mm. Elev. Bottom of Outlet......................................m. Size of Outlet , Left Bank.....…………............................m.

เริ่มตนทํา ROS ในเดือน (1 - 12)
Row ITEM PERIOD
No. OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP
1 Average rainfall mm.
2 Evaporation and Seepage mm.
3 Quantity in storage at start of period 1,000 m.3

4 Inflow from runoff 1,000 m.3

5 Average water surface area of lake 1,000 m.2

6 Rainfall over water surface area 1,000 m.3

7 Evaporation and Seepage 1,000 m.3

8 Net total gain or loss 1,000 m.3

9 Total quantity for period 1,000 m.3

10 Requirement for rice per rai m.3

11 Requirement for upland crop per rai m.3

12 Quantity required for rice - rai 65,000 rai  1,000 m.3

13 Quantity required for upland crop - rai 12,500 rai  1,000 m.3

14 Quantity required for water supply 1,000 m.3

15 Quantity required for Pumping  Station 1,000 m.3

16 Total Quantity required 1,000 m.3

17 Shortage (If row 9-15 less than dead storage) 1,000 m.3

18 Excess or spill (In flow 9-16 more than res.cap.) 1,000 m.3

19 Caried over to next period 1,000 m.3
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ตารางแสดงการคํานวณโคงความจุและโคงเนื้อท่ี

เสนระดับ เนื้อท่ี เนื้อท่ีเฉล่ีย ความลึก ปริมาตร ปริมาตรสะสม

(ม.) (ตร.ม.) (ตร.ม.) (ม.) (ลบ.ม.) (ลบ.ม.)



 ภาคผนวก 4                                                                                                                        รายช่ือผูจัดทํา 

 
รายชื่อคณะทํางานยอยจัดทําคูมือการปฏิบตัิงาน กระบวนการสรางคุณคา หมวด 6 

ตามคําส่ังกรมชลประทาน ท่ี ข 977/2552  
 
 

คณะทํางานยอยจัดทําคูมือการปฏิบัติงานดานวางโครงการ ประกอบดวย 
 

1. ผูอํานวยการสํานักบริหารโครงการ              หัวหนาคณะทํางาน 
2. นายธีระชัย  ชนเห็นชอบ  ผูเช่ียวชาญดานวิศวกรรมโยธา (ดานวางแผน)       คณะทํางาน 
3. ผูอํานวยการสวนวางโครงการ สํานักบริหารโครงการ            คณะทํางาน 
4. ผูอํานวยการสํานักสํารวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยาหรือผูแทน           คณะทํางาน 
5. ผูอํานวยการสํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรมหรือผูแทน           คณะทํางาน 
6. ผูอํานวยการสํานักอุทกวิทยาและบริหารนํ้าหรือผูแทน            คณะทํางาน 
7. ผูอํานวยการกองกฎหมายและที่ดินหรือผูแทน             คณะทํางาน 
8. หัวหนากลุมเศรษฐกิจและสังคม สํานักบริหารโครงการ              คณะทํางาน 
9. หัวหนากลุมประเมินผลโครงการ สํานักบริหารโครงการ              คณะทํางาน 
10. หัวหนากลุมสิ่งแวดลอมโครงการ สํานักบริหารโครงการ              คณะทํางาน 
11. หัวหนากลุมมาตรฐานวางโครงการ สํานักบริหารโครงการ             คณะทํางาน 
12. หัวหนากลุมงานวางโครงการ 3 สํานักบริหารโครงการ            คณะทํางานและเลขานุการ 
13. นายวิวัฒน  มณีอินทร  วิศวกรชลประทานชํานาญการ            คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

 

                                                                                                                                                              คูมือการปฏิบัติงานดานวางโครงการ 
                                                                                                                                                                         กรมชลประทาน 
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