Work Flow กระบวนการ การจัดทาแผนที่สารวจปักหลักเขตชลประทาน

ลาดับที่

ผังกระบวนการ

1

เวลา
(ต่อหน่วย)

กำรเตรียมงำน
เบื้องต้น

7 วันทำกำร

สำรวจในสนำม และรำยงำนผล
กำรปฏิบัติงำน

2

5 กม./เดือน/
ช่ำงสำรวจ 1 คน

NO
3

4

คำนวณ และผลิตแผนที่

5 กม./เดือน/
ช่ำงสำรวจ 1 คน

ตรวจสอบแผนที่
และข้อมูลแผนที่

50 กม./เดือน/คน

YES
5

6

กำรลงนำมในแผนที่

ผู้ขอรับบริกำร

5. Work Flow กระบวนการ
ชื่อกระบวนการ : กำรจัดทำแผนที่สำรวจปักหลักเขตชลประทำน
ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนการ : ร้อยละควำมสำเร็จของโครงกำรสำรวจทำแผนที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ลาดับ

ผังกระบวนการ

1.
กำรเตรียมงำนเบื้องต้น

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

5 กม./
เดือน

* หมำยเหตุ : ผู้ควบคุมกำรสำรวจ ปฏิบัติตำมคำสั่ง เรื่อง ให้ช่ำงสำรวจไปปฏิบัติงำน

มาตรฐาน / คุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

ดำเนินกำรได้ภำยในเวลำที่กำหนด

ผู้ควบคุมงำน
สำรวจ

ลาดับ

2.

ผังกระบวนการ

สำรวจในสนำม
และรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำน

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

ดำเนินกำรสำรวจในสนำมให้แล้วเสร็จตำม
5 กม./
เดือน/ แผนงำน
ช่ำงสำรวจ
1 คน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

1. เกณฑ์งำนสำรวจรังวัดด้วยกล้องวัด
มุม และเครื่องวัดระยะอิเลคทรอนิกส์
1.1 ระยะของหมุดวงรอบ
- หมุดวงรอบห่ำงกันไม่น้อยกว่ำ
0.1 ก.ม. หรือตำมควำมเหมำะสม เช่น
เขตชุมชนหนำแน่น
1.2 กำรวัดมุมหรือทิศทำง
- กล้องที่ใช้ต้องอ่ำนได้ไม่น้อยกว่ำ
1.0 ฟิลิปดำ
- จำนวนศูนย์กล้อง 2 ศูนย์
- ควำมผิดที่ต่ำงจำกค่ำเฉลี่ยที่ต้อ ง
ตัดทิ้ง 5.0 ฟิลิปดำ
1.3 กำรวัดระยะทำง
- ควำมละเอียดของกำรวัดระยะ
1/30,000 หรือดีกว่ำ
1.4 กำรส่องมุมแบบสวนกลับ
- จำนวนชุดกำรวัด 2 D/R
- ควำมต่ำงชุดที่ยอมให้ 20ฟิลิปดำ
- จำนวนหมุดที่อยู่ระหว่ำงหมุดที่
รู้ค่ำ ไม่เกิน 20 หมุด
1.5 ภำคของทิศ (Azimuth-Az)

ผู้ควบคุมกำร
สำรวจ

- ควำมคลำดเคลื่ อ นของอะซิ มุ ท
เข้ำบรรจบไม่เกิน ± 8 ฟิลิ ปดำต่อหมุด
หรือ 30 √n
2. เกณฑ์ควำมคลำดเคลื่อนเชิง
ตำแหน่งจำกกำรรังวัดด้วยดำวเทียม
2.1 กำรตรวจสอบเครื่ อ งรั บ
สัญญำณดำวเทียมโดยรับสัญญำณที่หมุด
ดำวเทียม Static ซึ่งทรำบค่ำพิกัด
± 4 เซนติเมตร
2.2 กำรตรวจสอบกำรรับสัญญำณ
ดำวเที ย มโดยให้ ท ำกำรรั บ สั ญ ญำณ
ดำวเทียม ซ้ำ ๒ ครั้ง ± 4 เซนติเมตร
2.3 กำรตรวจสอบค่ำพิกัดฉำกเดิม
และค่ำพิกัดฉำกใหม่ของหลักเขต ชป.
± 4 เซนติเมตร + (D∗100/5000 )
D = ผลรวมของระยะระหว่ำง
หมุ ด หลั ก ฐำนแผนที่ กั บ ระยะโยงยึ ด
หน่วยเป็นเมตร

ลาดับ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

3.

คำนวณและผลิตแผนที่

5 กม./
ดำเนิ น กำรค ำนวณตรวจสอบผลส ำรวจ
ตำมเกณฑ์งำนสำรวจรังวัด ด้วยกล้อง
เดือน/ และผลิตแผนที่
วัดมุม และเครื่องวัดระยะอิเลคทรอนิกส์
ช่ำงสำรวจ
หรือเกณฑ์ควำมคลำดเคลื่อนเชิงตำแหน่ง
1 คน

- สก.1 – 4 สธ.

จำกกำรรังวัดด้วยดำวเทียม
ตำมคุ ณ ลั ก ษณะที่ ส ำนั กส ำรวจด้ ำ น
วิศวกรรมและธรณีวิทยำกำหนด

ลาดับ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

NO

YES

4.

ตรวจสอบแผนที่
และข้อมูลแผนที่

50 กม./
เดือน/คน

ดำเนินกำรตรวจสอบแผนที่และข้อมูลแผนที่

ลาดับ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

ดำเนินกำรได้ภำยในเวลำที่กำหนด

มาตรฐานคุณภาพงาน

ตส.รว.

ผู้รับผิดชอบ

1. ผู้ควบคุมกำรสำรวจและผู้ปฏิบัติงำน
สนำม
5.

ลงนำมเมื่อผลงำน ถูกต้อง ครบถ้วน

วว.สธ.

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

2. หัวหน้ำงำนสำรวจกันเขต หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมำย

กำรลงนำมใน
แผนที่

3. หัวหน้ำโครงกำรหรือผู้แทนลงนำม
รับรองแนวเขตในกรณีที่ไม่มีแบบแสดงแนว
เขตงำนชลประทำน
4. หัวหน้ำงำนตรวจสอบข้อมูลและแผน
ที่
5. หัวหน้ำฝ่ำยสำรวจกันเขตที่ 1 - 4
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
6. หัวหน้ำฝ่ำยวิศวกรรม
7. ผู้อำนวยกำรส่วนกันเขตและ
ประสำนงำนรังวัด
8. ผู้อำนวยกำรสำนักสำรวจด้ำน
วิศวกรรมและธรณีวิทยำ

ลาดับ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

6.

ผู้ขอรับบริกำร

หนังสือนำส่งพร้อมสำเนำแผนที่และ
เอกสำรประกอบให้กับผู้ขอรับบริกำร

ดำเนินกำรแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้อง
ทันเวลำ

วว.สธ.

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายละเอียดงาน
1. กำรเตรียมงำนเบื้องต้น

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้
1. จัดทำแผนปฏิบัติงำน สำรบัญแสดง - หนังสือแจ้งโครงกำร
ตำแหน่งและขอบเขตงำน หลักเขต ชป.
- แบบแสดงแนวเขตงำน
หลักเขตที่ดินและหนังสือแจ้งโครงกำร
ชลประทำนต่ำงๆ
1.1 จัดทำแผนที่สำรบัญแสดง
- แบบหมำยหมุดหลักฐำน
ตำแหน่งและขอบเขตที่จะสำรวจ
- หมุดหลักฐำนแผนที่
1.2 จัดหำและตรวจสอบรำยละเอียด
(แบบ ค – 1)
โค้งของแบบแสดงแปลนและรูปตัดตำมยำว
หรือแบบแสดงตำแหน่งขอบเขตชลประทำน
ที่กรมฯ ได้อนุมัติแล้ว
1.3 จัดทำแผนที่ปฏิบัติงำน
1.4 จัดทำหนังสือแจ้งแผนดำเนินกำร
สำรวจให้โครงกำรทรำบ เพื่อแจ้งให้
ผู้ปกครองท้องที่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ทรำบต่อไป
1.5 จัดหำแบบหมำยหมุดหลักฐำนที่
อยู่ใกล้บริเวณงำนที่จะสำรวจ
1.6 กรณีพื้นที่สำรวจอยู่ในเขตป่ำไม้
ให้ติดต่อประสำนงำนกับโครงกำรเพื่อขอ
อนุญำตหน่วยงำนของกรมป่ำไม้ ก่อนจะเข้ำ
ดำเนินกำรสำรวจปักหลักเขต
1.7 จัดทำหลักเขต ชป. และหลักเขต
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ

เงื่อนไข

ผู้ควบคุมงำนสำรวจ

กำรปฏิ บั ติ ง ำนในกำร
จัดทำแผนที่สำรวจปักหลัก
เขตชลประทำน ปฏิ บั ติ
ตำม
1 . พ ร ะ ร ำ ช บั ญ ญั ติ
ชลประทำนหลวง พ.ศ.
2485
2. หลักกำรส ำรวจและ
ท ำแผนที่ ส ำนั ก ส ำรวจ
ด้ ำ น วิ ศ ว ก ร ร ม แ ล ะ
ธรณีวิทยำ
3. เกณฑ์ ง ำนส ำรวจ
รั ง วั ด ด้ ว ยกล้ อ งวั ด มุ ม
แ ล ะ เ ค รื่ อ ง วั ด ร ะ ย ะ
อิเลคทรอนิกส์ และ/หรือ
เกณฑ์ ค วำมคลำดเคลื่ อ น
เชิงตำแหน่งจำกกำรรังวัด
ด้วยดำวเทียม
4. มำตรฐำนกำรเขี ย น
แผนที่กันเขต

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้

ผู้รับผิดชอบ

ที่ดิน “ ด ” ให้ถูกต้องตำมแบบมำตรฐำน
ของกรมชลประทำน โดยดูแบบจำก
ภำคผนวก
2. กำรสำรวจในสนำม และ
กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน

1. สมุดสนำม
กำรดำเนินงำนสำรวจปักหลักเขต
2. รำยกำรคำนวณวงรอบ
ชลประทำนในสนำม
3. รำยกำรคำนวณโยงยึด
1. กรณีหัวงำน กรณีอ่ำงเก็บน้ำ บ่อยืมดิน (Side Shot)
1.1 หัวงำน บ่อยืมดิน วำงแนวขอบเขต
4. ขนำดแผ่นระวำงแผนที่
ในภูมิประเทศตำมแบบแสดงแนวเขตงำน แสดงแนวเขตงำนชลประทำน
ชลประทำน หรือโดยโครงกำรเป็น ผู้ชี้นำ
และกำหนดจุดปักหลักเขต
1.2 อ่ำงเก็บน้ำ สำรวจระดับเพื่อหำ
ขอบเขตอ่ำงเก็บน้ำตำมที่แบบแสดงแนวเขต
งำนชลประทำน กำหนดโดยวิธีกำรระดับชั้น
ที่ 3 และกำหนดจุดปักหลักเขต
1.3 บริเวณอ่ำงเก็บน้ำขนำดใหญ่ละ
ขนำดกลำง ปักหลักเขตที่ระดับน้ำสูงสุด
หรือระดับที่กรมกำหนดเป็นกรณีพิเศษ
ส่วนอ่ำงเก็บน้ำขนำดเล็กปักหลักเขตตำม
แนวขอบเขตทุกระยะ 50 ม. กับทุกมุมหัก
เลี้ยว

ผู้ควบคุมงำนสำรวจ

เงื่อนไข

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.4 บริเวณอ่ำงเก็บน้ำให้ กำหนด กม.
0+000 ไว้ด้ำนขวำ (หันหน้ำไปตำมทิศทำง
น้ำไหล) ของจุดเริ่มต้นที่ขอบอ่ำงเก็บน้ำตัด
กั บ แนวเขตท ำนบดิ น หรื อ เขื่ อ น โดยนั บ
ระยะ กม. ตำมเข็มนำฬิกำ
1.5 เส้นโครงในแนวเขตงำน
ชลประทำน ที่มีระยะมำกกว่ำ 4 กม. ให้
พิจำรณำสร้ำงหมุดหลักฐำนถำวรแบบ ข ที่
ระยะ 2 กม.ตำมควำมเหมำะสม (สร้ำงหมุด
หลักฐำนในตำแหน่งที่มั่นคง หำกไม่สำมำรถ
หำตำแหน่งที่มั่นคงได้ให้พิจำรณำตำมควำม
เหมำะสม) เส้นโครงสำรวจในบริเวณแนว
เขตงำนชลประทำนต้องฝังหมุดหลักฐำน
ถำวรแบบ ค ทุกจุดโดยทำกำรโยงยึดหมำย
พยำนอย่ำงน้อย 3 จุด ทุกหมุด กรณีอ่ำง
เก็บน้ำ เส้นโครงสำรวจควรอยู่ที่ตำแหน่ง
ระดับเก็บกักสูงสุด หรือ ถนนรอบอ่ำง
กรณีเส้นโครงสำรวจอยู่บนถนน พื้น
คอนกรีต หรืออำคำรชลประทำนให้ใช้หมุด
หลักฐำนถำวรแบบ ค – 1
1.6 โยงค่ำพิกัดจำกหมุดหลักฐำน
ใกล้เคียงที่ทรำบค่ำแล้ว ไปยังหลักเขตทุก
หลักโดยวิธีกำรวงรอบชั้นที่ 3 และ/หรือโยง
ยึดโดยวิธี SIDE SHOT

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้

ผู้รับผิดชอบ

เงื่อนไข

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.7 ค่ำพิกัดของหมุดหลักฐำนและหลัก
เขตให้ใช้ระบบ UTM
2. คลองส่งน้ำ ท่อส่งน้ำ ถนนชลประทำน
คลองระบำยน้ำหรือคันกั้นน้ำ
2.1 สำรวจวำงแนวศูนย์กลำงในภูมิ
ประเทศ ออกฉำกจำกแนวศูนย์กลำงวัด
ระยะให้ได้เขตตำมแบบแสดงแนวเขตงำน
ชลประทำนและปักหลักเขต
2.2 หำกหมุดหลักฐำนแนวศูนย์กลำง
เดิมหำย ให้โยงค่ำพิกัดจำกหมุดหลักฐำนที่
ทรำบค่ำแล้วมำยังตำแหน่งแนวศูนย์กลำง
ตำมแบบแสดงแนวเขตงำนชลประทำน
2.3 ปักหลักเขตทุกระยะ 200 ม.
หำกแนวเขตงำนชลประทำน (คลองหรือ
ถนน) มีควำมกว้ำงกว่ำ 150 ม. ให้ปักหลัก
เขต ชป. ทุก 100 ม. ในเขตชุมชนปักหลัก
เขตทุกระยะ 50 ม. กับปักหลักเขตที่จุดต้น
โค้ง กลำงโค้ง ปลำยโค้ง และทุก 20 ม.
ตำมลักษณะของโค้ง
2.4 เก็บรำยละเอียดถนน แม่น้ำ ลำ
คลอง ฯลฯ ที่แนวเขตงำนชลประทำนตัด
ผ่ำนให้ใส่ชื่อถนนหรือหมำยเลขทำงหลวง
พร้อมทั้งแสดงทิศทำงไปยังสถำนที่ใกล้เคียง
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ส่วนแม่น้ำหรือลำคลองให้ใส่ชื่อทิศทำงกำร
ไหลของน้ำด้วย
2.5 หำกแนวเขตงำนชลประทำน
ตลอดสำยมีเขตไม่เท่ำกัน จะต้องปักหลัก
เขตเพิ่มเติมตรง กม. ที่มีกำรลดหรือขยำย
เขต
2.6 หำกแนวเขตงำนชลประทำนตัด
ผ่ำนทำงหลวงแผ่นดิน ถนน ทำงรถไฟ ให้
ปัก หลักเขตเพิ่มตรงจุดที่แนวเขตทั้งสองตัด
กัน โดยระบุ กม. ที่แนวเขตงำนชลประทำน
ตัดผ่ำนศูนย์กลำงทำงหลวงแผ่นดิน ถนน
ทำงรถไฟ
2.7 เส้นโครงในแนวเขตงำน
ชลประทำน ที่มีระยะมำกกว่ำ 4 กม. ให้
พิจำรณำสร้ำงหมุดหลักฐำนถำวรแบบ ข
ที่ระยะ 2 กม.ตำมควำมเหมำะสม (สร้ำง
หมุดหลักฐำนในตำแหน่งที่มั่นคง หำกไม่
สำมำรถหำตำแหน่งที่มั่นคงได้ให้พิจำรณำ
ตำมควำมเหมำะสม) เส้นโครงสำรวจใน
บริเวณแนวเขตงำนชลประทำนต้องฝังหมุด
หลักฐำนถำวรแบบ ค ทุกจุดโดยทำกำรโยง
ยึดหมำยพยำนอย่ำงน้อย 3 จุด ทุกหมุด
กรณีอ่ำงเก็บน้ำ เส้นโครงสำรวจควรอยู่ที่
ตำแหน่งระดับเก็บกักสูงสุด หรือ ถนนรอบ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
อ่ำง กรณีเส้นโครงสำรวจอยู่บนถนน พื้น
คอนกรีต หรืออำคำรชลประทำนให้ใช้หมุด
หลักฐำนถำวรแบบ ค – 1
2.8 โยงค่ำพิกัดจำกหมุดหลักฐำน
ใกล้เคียงที่ทรำบค่ำแล้ว ไปยังหลักเขตทุก
หลักโดยวิธีกำรวงรอบชั้นที่ 3 และ/หรือโยง
ยึดโดยวิธี SIDE SHOT
2.9 ค่ำพิกัดของหมุดหลักฐำนและ
หลักเขตให้ใช้ระบบ UTM
3. กำรปักหลักเขตชลประทำน
3.1 ปักหลักเขตให้อยู่ในแนวดิ่งตรง
ตำแหน่งที่กำหนดไว้ โดยหันหน้ำหลักเขต
ด้ำนที่มีตัวอักษรและตัวเลขเข้ำหำบริเวณหัว
งำน อ่ำงเก็บน้ำ และแนวศูนย์กลำงคลองส่ง
น้ำ ท่อส่งน้ำ ถนนชลประทำน คลองระบำย
น้ำหรือคันกั้นน้ำ
3.2 ปักหลักเขตลึกลงไปในพื้นดิน
ประมำณ 60 ซม.
3.3 กำรปักหลักเขตอยู่ในบ่อยืม
หรือป่ำพรุ เพิ่มควำมยำวของหลักเขตให้มี
ควำมสูงเสมอกับระดับน้ำในบ่อยืม
หรือป่ำพรุ กรณีตำแหน่งที่ต้องปักหลักเขต
อยู่บนถนน พื้นคอนกรีต หรืออำคำร
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3. ดำเนินกำรคำนวณ ตรวจสอบ
ผลสำรวจและผลิตแผนที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ชลประทำนให้ใช้หลักเขตชลประทำน
แบบ ชป-1
3.4 กำรปักหลักเขต ให้ใช้วิธีถ่ำยค่ำ
พิกัดทุกหลัก
1. กำรคำนวณโดยใช้โปรแกรมคำนวณและ
Plot แผนที่ นำค่ำพิกัด อะซิมุท ของหมุ ด
แรกออกและเข้ำบรรจบมุม ระยะ ของสำย
งำนวงรอบนำมำคำนวณ ได้
Closure = 1:5,000 ขึ้นไป
2. ตรวจสอบควำมถู ก ต้ อ งของค่ ำ พิ กั ด
หมุดแรกออกและหมุดเข้ำบรรจบ
3. ตรวจสอบควำมถูกต้องของอะซิมุท
หมุดแรกออกและหมุดเข้ำบรรจบ
4. ตรวจสอบควำมถูกต้องของกรอกมุม
และระยะ ในรำยกำรคำนวณ
5. ตรวจสอบควำมถูกต้องของ แผนที่
สำรวจปักหลักเขตชลประทำน

มาตรฐานการเขียนแผนที่สารวจกัน เขต
ชลประทาน
1. บริเวณหัวงำนและอ่ำงเก็บน้ำ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.1 จัดทำแผ่นระวำงแผนที่ โดยใช้
กระดำษโพลิเอสเตอร์ กำหนดตำรำงกริด
ขนำด 10x10 ซม. ใช้มำตรำส่วน
1:4000 หรือมำตรำส่วนที่เหมำะสมตำม
ขนำดของพื้นที่ที่จะเขียนแผนที่กำหนดแนว
เส้ น กริ ด ให้ ทิ ศ เหนื อ หั น ขึ้ น ทำงด้ ำ นหั ว
กระดำษ
1.2 ลงตำแหน่งและหมำยเลขหลั ก
เขต ชป. และหมุดหลักฐำนถำวรทั้งแบบ ข.
และแบบ ค.ทุกหมุด พร้อมทั้งแสดงแนวเขต
งำนชลประทำน โดยแสดงรำยละเอียดกำร
โยงยึดเส้นโครงสำรวจ ส่วนระยะโยงยึดให้
แสดงในตำรำงค่ำ พิกัดหลั กเขต ตำมรำย
ละเอียดมำตรฐำนกำรเขียนแผนที่สำรวจกัน
เขตชลประทำน
1.3 แสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำร
สำรวจปักหลักเขต แบบหมำยหมุดหลักฐำน
และตำรำงแสดงค่ำพิกัดของหลักเขต ชป.
ตำมรำยละเอียดมำตรฐำนกำรเขียนแผนที่
สำรวจกันเขตชลประทำน
1.4 เขี ย นรำยละเอี ย ดขอบระวำง
ตำมรำยละเอียดมำตรฐำนกำรเขียนแผนที่
สำรวจกันเขตชลประทำน
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.5 ตั ว เลขและตั ว อั ก ษรบนแผ่ น
ระวำงทั้ง หมด ให้ เขีย นหั น ขึ้นทำงด้ ำนหั ว
กระดำษ โดยใช้ เ ครื่ อ งเขี ย นบรรทั ด ร่ อ ง
อักษรหรือ PLOT ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
1.6 ให้แสดงแนวศูนย์กลำงของแนว
ทำนบดิน คันดิน เขื่อน ถนน แม่น้ำ ลำ
คลอง ฯลฯ ที่แนวขอบเขตชลประทำนตัด
ผ่ำนด้วยเส้นประ
1.7 ตำมแนวขอบเขตให้ เ ขี ย นเลข
กม. ก ำกั บ ไว้ ทุ ก ระยะ 500 เมตร โดย
กำหนด กม. 0+000 ไว้ด้ำนขวำ (หันหน้ำ
ไปตำมทิ ศ ทำงน้ ำไหล) ของจุ ด เริ่ ม ต้ น ที่
ขอบเขตอ่ำงเก็บน้ำตัดกับแนวเขตทำนบดิน
หรือเขื่อน โดยนับระยะ กม. ตำมเข็มนำฬิกำ
1.8 จัดทำสำรบัญแผ่นต่อไว้ด้ำนล่ำง
ของแผ่นระวำงให้ชัดเจน
1.9 กรณี ที่ โ ครงกำรเป็น ผู้ นำชี้ห รื อ
กำหนดขอบเขต ให้หัวหน้ำโครงกำรลงนำม
รับรองกำรนำชี้ในแผนที่ด้วย
1.10 กรณีที่มีกำรสำรวจปักหลักเขต
เพิ่มเติมและสำมำรถที่จะ PLOT ลงในแผน
ที่ฉบับเดิมได้ ให้ ผู้ดำเนินกำรลงชื่อในช่อง
หมำยเหตุให้ชัดเจน
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1.11 ระบุหมำยเลขแบบในแผนที่
“ปั ก หลั ก เขตงำนชลประทำนตำมแบบ
เลขที…่ ”
1.12 ตรวจสอบ มำตรำส่ ว น ชื่ อ
โครงกำร รำยละเอียดงำน ให้ตรงกับ
ประมำณกำร
2. บริเวณคลองส่งน้ำ ท่อส่งน้ำ คลอง
ระบำยน้ำ คันกั้นน้ำ หรือ ถนนกรม
ชลประทำน
2.1 จัดทำแผ่นระวำงแผนที่ โดยใช้
กระดำษโพลีเอสเตอร์ กำหนด ตำรำงกริด
ขนำด 10x10 ซม.ใช้มำตรำส่วน
1:4000 หรือมำตรำส่วนที่เหมำะสม
วำงรูปแผนที่ให้ทิศทำงของแนวคลองส่งน้ำ
ท่อส่งน้ำ คลองระบำยน้ำ หรือถนน
ชลประทำน ไปทิศทำงของแนวคลองส่งน้ำ
ท่อส่งน้ำ คลองระบำยน้ำ หรือถนน
ชลประทำนไปในทิศทำงเดียวกันกับแบบ
ก่อสร้ำง โดยไม่จำเป็นต้องใช้ทิศเหนือหันขึ้น
ทำงด้ำนหัวกระดำษ พร้อมทั้งแสดงรูปทิศ
เหนือ แสดงตำรำงกริด เฉพำะที่ครอบคลุม
แนวปักหลักเขต
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4. ดำเนินกำรตรวจสอบแผนที่และ
ข้อมูลแผนที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.2 ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 1.2 ,
1.3 , 1.4 , 1.5 , 1.6 , 1.9 , 1.10 ,
1.11 และ 1.12
2.3 ไม่ต้องแสดงรำยละเอียดโค้ง แต่
ให้แสดงลำดับที่ของ PL. โดยใช้เครื่องหมำย
แผนที่ตำมมำตรฐำนกำรเขียนแผนที่สำรวจ
กันเขตชลประทำน
2.4 แสดงตำแหน่ง กม. 0+000 ให้
ชัดเจนว่ำแยกมำจำกแนวคลอง แนวถนน
ฯลฯ สำยใดตรง กม.เท่ำใด กรณีช่ว งแนว
เขต จำก กม.0+000 อยู่ในบริเวณเขตหัว
งำนซึ่ ง ไม่ ต้ อ งปั ก หลั ก เขตให้ แ สดงแนว
ศูนย์กลำงด้วยเส้นประและแสดงระยะ กม.
ตำมแบบทุ ก ระยะ 500 เมตร โดยใช้
เครื่องหมำยแผนที่ตำมมำตรฐำนกำรเขียน
แผนที่สำรวจกันเขตชลประทำน
2.5 กรณีกำรเขียนแผนที่ปักหลักเขต
คลองส่งน้ำและคลองระบำยน้ำที่เป็นคลอง
ธรรมชำติให้ดำเนินกำรเช่นเดียวกัน สำหรับ
กำรนับระยะ กม. ให้วัดระยะตำมแนว
ศูนย์กลำงของคลองธรรมชำติ
2.6 กรณี ระยะเขตงำนที่ ก ำหนด
(Right of way) มีควำมกว้ำงน้อยกว่ำ 40
เมตร ไม่ต้องแสดงเส้นโครงสำรวจ
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1. ตรวจสอบควำมถูกต้องของค่ำพิกัดหมุด
แรกออกและหมุดเข้ำบรรจบ
2. ตรวจสอบควำมถูกต้องของอำซิมุท
หมุดแรกออกและหมุดเข้ำบรรจบ
3. ตรวจสอบควำมถูกต้องของกรอกมุม
และระยะ ในรำยกำรคำนวณ
4. ตรวจสอบควำมถูกต้ องของ แผนที่
สำรวจปักหลักเขตชลประทำน
5. หำกตรวจสอบพบควำมผิ ด พลำด
คลำดเคลื่อน ส่งให้ผู้ปฏิบัติดำเนินกำรแก้ไข
ให้แล้วเสร็จก่อนกำรลงนำม
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5. กำรลงนำมในแผนที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ผู้ควบคุมกำรสำรวจ ผู้สำรวจ ผู้
คำนวณ ผู้เขียน และผู้ตรวจงำนสนำม
2. หัวหน้ำงำนสำรวจกันเขต หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมำย
3. หัวหน้ำโครงกำรหรือผู้แทนลงนำม
รับรองแนวเขตในกรณีที่ไม่มีแบบ
4. หัวหน้ำงำนตรวจสอบข้อมูล และ
แผนที่
5. หัวหน้ำฝ่ำยสำรวจกันเขตที่ 1-4
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
6. หัวหน้ำฝ่ำยวิศวกรรมบริหำร
7. ผู้อำนวยกำรส่วนกันเขตและ
ประสำนงำนรังวัด

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้

ผู้รับผิดชอบ

เงื่อนไข

วว.สธ.

ผู้สำรวจ
- ต้องมีข้ำรำชกำรอย่ำง
น้อย 1 คน
- พนักงำนรำชกำรลง
นำมผู้เดียวไม่ได้
- ผู้ลงนำมในแผนที่เป็น
ผู้รับผิดชอบผลงำน
- กรณีปักหลักเขต
ชลประทำน ที่มีแบบ
อนุมัติแล้ว ให้แสดง
หมำยเลขแบบ
- กรณีปักหลักเขต
ชลประทำน โดยโครงกำร
เป็นผู้กำหนดขอบเขตให้
หัวหน้ำโครงกำรหรือ
ผู้แทนลงนำมในช่อง “ปัก
เขตตำมโครงกำรกำหนด
เขตหรือนำชี้เขต”

8. ผู้อำนวยกำรสำนักสำรวจด้ำน
วิศวกรรมและธรณีวิทยำ
ทั้งนี้ให้ระบุ วัน เดือน ปี ที่ลงนำมไว้ด้วย
ทุกครั้ง

6. ผู้ขอรับบริกำร

วว.สธ.

รายละเอียดงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้
1. สร.รว. 1 – 17 บันทึกส่งผลกำรจัดทำ
5. บันทึกส่งงำนพร้อมเอกสำร
แผนที่ ผ่ำน สก.1 – 4 สธ. ถึง ตส.รว. ผ่ำน ประกอบ
วว.สธ.
ประกอบด้วย
- บัญชีรำยละเอียดแผนงำนสำรวจ
ปักหลักเขต
- รำยกำรคำนวณวงรอบและโยงยึด
- แผนที่สำรวจปักหลักเขต และ แผ่น
ซีดี
2. ตส.รว. รำยงำนผลกำรตรวจสอบ
ตำมมำตรฐำนกำรเขียนแผนที่ เสนอ วว.สธ.
3. วว.สธ. เสนอ ผสร.สธ. และ ผส.สธ.
ลงนำมตำมลำดับ
4. วว.สธ. ถ่ำยสำเนำแผนที่ให้โครงกำร
ที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ

เงื่อนไข

7. ระบบติดตามประเมินผล

กระบวนการ
1. กำรเตรียมงำนเบื้องต้น

มาตรฐาน/คุณภาพงาน

วิธีการติดตามประเมินผล

1. ตรวจสอบหลักฐำนเอกสำรควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ของหลักฐำนเอกสำรต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัดกระบวนการในจุด
วิกฤต (ตัววัดความสาเร็จใน ผู้ติดตาม/
การดาเนินการตาม
ประเมิน
กระบวนการ ขั้นตอนที่กาหนด
ผู้ควบคุม
กำรสำรวจ

2. ตรวจสอบข้อมูลกำรสำรวจตำมเกณฑ์งำนที่
กำหนด
2. สำรวจภำคสนำม กำรรำยงำนผล
กำรปฏิบัติงำน

กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมหลักกำรสำรวจและทำ
กำกับ ดูแล กำรปฏิบัติงำน
แผนที่ และหลักเกณฑ์กำรปักหลักเขต และกำร
ตำมระเบียบปฏิบัติ
หมำยสีขอบอ่ำงเก็บน้ำชลประทำน

3. กำรคำนวณ ตรวจสอบผลสำรวจ
และผลิตแผนที่

ข้อมูลถูกต้องตำมมำตรฐำนเกณฑ์งำนที่กำหนด

4. ดำเนินกำรตรวจสอบแผนที่และ
ข้อมูลแผนที่

ผลกำรจัดทำแผนที่สำรวจปักหลักเขต
สมบูรณ์ครบถ้วน ถูกต้องตำมเกณฑ์งำนที่กำหนด

5. กำรลงนำมในแผนที่

ผู้ควบคุม
กำรสำรวจ

กำกับ ดูแล กำรปฏิบัติงำน
ตำมระเบียบปฏิบัติ

ผู้ควบคุม
กำรสำรวจ

ตรวจสอบข้อมูลครบถ้วน
และถูกต้องตำมเกณฑ์งำนที่
กำหนด

ตส.รว.
สก.1 – 4

กระบวนการ

มาตรฐาน/คุณภาพงาน

วิธีการติดตามประเมินผล

ผลกำรจัดทำแผนที่สำรวจปักหลักเขต สมบูรณ์
ครบถ้วน ถูกต้องตำมเกณฑ์งำนที่กำหนด แล้ว
เสร็จทันเวลำ ตำมแผนงำน

6. ผู้ขอรับบริกำร

แบบฟอร์มแสดงควำมพึง
พอใจ

ตัวชี้วัดกระบวนการในจุด
วิกฤต (ตัววัดความสาเร็จใน ผู้ติดตาม/
การดาเนินการตาม
ประเมิน
กระบวนการ ขั้นตอนที่กาหนด
สธ.
วว.สธ.
ผสร.สธ.

ได้รับแบบฟอร์มแสดงควำมพึง
พอใจตอบกลับ ร้อยละ 90

ผสร.สธ.
วว.สธ.

