ส่วนติดตามและประเมินผล
สำนักพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดใหญ่
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สำนักออกแบบวิศวกรรมและลถาป้ตยกรรม
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วันที่
4
เรอง การมอบอำนาจให้สำนักงานชลประทานต่าง ๆ ลงนามอนุมิติแบบแทนอรบดีกรมชลประทาน
เรียน ผส.พก. ผส.พญ. ผล.สธ. ผล.บก. ผล.จด. และ ผล.ชป.๑ - ๑๗

สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ขอส่งลำเนาคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ๗๖/๒๕๖๐
ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ และ ที่ ๖๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง งานออกแบบรายละเอียด
เพื่อใชั[นการก่อสร้าง ซึ่งอธิบดีกรมชลประทานได้มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทาน มีอำนาจ
อบุมิตแบบแทนอธิบดีแนบมาพร้อมนี้แล้ว (ทั้งนี้ ยกเลิกคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ๖๒/๒๕๖๐ ลงวันที่
๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ และใช้คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ๗๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ แทน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งใท้ผู้เกี่ยวช้องในสังกัดทราบต่อไป
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เรื่อง งานออกแบบรายละเอียดเพื่อใช้ในการก่อสร้าง

เพื่อให้การบริหารงานของกรมชลประทานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคล่องตัว และลดขั้นตอน
ในการปฏิบัติราชการยิ่งขั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซี่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๔ และ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ . ๒๕๕๐ ประกอบกับมาตรา ๕ มาตรา ๖ และมาตรา ๑๔ แห่งพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงเห็นลมควรยกเลิกคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ๖๒/๒๕๖๐
ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ และมีคำสั่งมอบอำนาจให้สำนักงานชลประทานต่าง ๆ ดำเนินการออกแบบ
โดยผู้ออกแบบและผู้ตรวจแบบต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมประเภทภาคีวิศวกรและสามัญ

วิศวกรสาขาโยธาตามสำดับ และให้ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทาน
,

มีอำนาจอนุมัติแบบแทนอธิบดี

ด้งต่อไIเนี้
1

๑. งานโครงการชลประทานขนาดเล็ก เป็นโครงการที่ราษฎรยินยอมสละที่ดินในการก่อสร้าง
โดยไม่มีเงื่อนไขและมีระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน ๑ ปี
๒. งานก่อสร้างสระเก็บนํ้า
- สระเก็บนํ้า หมายถีง แหล่งเก็บกักนํ้าฝน นํ้าท่า หรือนํ้าซับที่ไหลซึมออกจากดิน
โดยการขุดดินให้เป็นที่สำหรับขังนํ้า ให้มีขนาดความยาว ความกว้าง และความลึกตามปริมาณนํ้าที่ตองการ
จะเก็บขังไว้ใช้ แล้วนำดินที่ขุดมาถมอัดแน่นเป็นคันล้อมรอบขอบสระ
๓. งานขุดลอกหนอง บึง หรือทางนํ้าธรรมชาติ
๔. ท่อรับ'นาหรือท่อระบายนํ้าซนิดท่อกลมและหล่อสำเร็จรูป เส้นผ่าศูนย์กลางท่อไม่เกิน
๑.๕๐ เมตร

๕. ท่อรับนํ้าหรือท่อระบายนํ้าชนิดหล่อในที่ ขนาดไม่เกิน ๒.๐๐ X ๒.๐๐ เมตร
๖. ทำนบดินสูงไม่เกิน ๑๕.๐๐ เมตร การออกแบบความจุของอ่างเก็บนํ้าต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐ ของปริมาณนํ้าท่าเฉลี่ยทั้งปี และใช้รอบการเกิดซํ้า (Return Period) ไม่น้อยกว่า ๕๐ ปี
๗. ฝายสูงไม่เกิน ๓.๕๐ เมตร ปริมาณนํ้าไหลผ่านฝายไม่เกิน ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที
การออกแบบให้ใช้รอบการเกิดซํ้า (Return Period) ไม่น้อยกว่า ๕๐ ปี
๘. กำแพงกันดินป้องกันตลิ่ง
- กำแพงกันดิน (Retaining Wall) สูงไม'เกิน ๖.๐๐ เมตร
- เขื่อนคอนกรีตกันตลิ่ง สูงไม่เกิน ๔.๐๐ เมตร
๙. สะพานข้ามสำนํ้าซ่วงสะพานไม่เกิน ๒๐.๐๐ เมตร สูงไม่เกิน ๗.๐๐ เมตร และผิวจราจร
รวมไหล่ทางกว้างไม่เกิน ๙.๐๐ เมตร

๑๐. ระบบส่งนา...

-๒-

,

๑๐. ระบบส่งนํ้าที่สงนํ้าให้พื้นที่ไม่เกิน ๕,๐๐๐ ไร่
๑๑. ประตูระบายนํ้า ปริมาณนํ้าไหลผ่านไม่เกิน ๕๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที การออกแบบไห้ใช้
รอบการเกิดซํ้า (Return Period) ไม่น้อยกว่า ๕๐ ปี

ประตูระบายนํ้า เป็นอาคารที่สร้างขึ้นขวางลำนํ้า มีบานควบคุมสำหรับยกระดับนํ้าด้าน
เหนือนํ้าให้สูงขึ้น เพี่อผันนํ้าเข้าคลองล่งนํ้า หรือเพื่อควบคุมนํ้าให้อยู่ในระดับที่ต้องการ
๑๒. สถานีสูบนํ้าพื้นที่ส่งนี้าไม่เกิน ๓,๐๐๐ ไร่
-

๑๓. งานอื่น ๆ ทึ่ได้รับมอบหมาย

ส่วนงานออกแบบโครงการชลประทานขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดใหญ่ โครงการ

ชลประทานที่ตั้งอยู่ใกล้รอยเลื่อนของแผ่นดินไหวรุนแรง และโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ต่าง ๆ ที่เกินเกณฑ์ที่กำหนด มอบให้สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมเป็นผู้ดำเนินการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ J0

เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
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เรื่อง งานออกแบ่บรายละเอียดเพื่อใช้ในการก่อสร้าง
เพื่อให้การบริหารงานของกรมชลประทานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคล่องตัว และลดชั้นตอน

ในการปฏิบัติราชการยิงขึ้น อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน พ.ศ . ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบั
บที่ ๕)
พ - ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ - ๒๕๕๐ ประกอบกับมาตรา ๕ มาตรา ๖ และมาตรา ๑๔ แห่งพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ ศ. ๒๕๕๐ จ็งเห็นสมควรยกเลิกคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข ๑๐๗/๒/๒๕๔๖

-

ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๖ เรื่อง งานออกแบบรายละเอียดเพื่อใช้ในการก่อสร้าง และมอบอำนาจให้
สำนักงานชลประทานต่าง ๆ ดำเนินการออกแบบ โดยผู้ออกแบบแล
ะผู้ตรวจแบบต้องมีใบอนุญาตเป็น

ผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมประเภทภาคีวิศวกรและสามัญวิศวกรสาขาโยธาตามลำดับ และให้ผู้อำนวยการ

สำนักงานชลประทาน มีอำนาจอนุมัติแบบแทนอธิบดี ตังต่อไปนี้
,

๑. งานโครงการชลประทานขนาดเล็ก เป็นโครงการที่ราษฏรยินยอมสละที่ดินในการก่อสร้าง

โดยไมมีเงื่อนไขและมีระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน ๑ ปี
๒. งานก่อสร้างสระเก็บนํ้า
- สระเก็บนํ้า หมายถึง แหล่งเก็บกักนํ้าฝน นี้าท่า หรือนํ้าชับที่ไหลซึมออกจากดิน
โดยการขุดดินให้เป็นที่สำหรับซังนํ้า ให้มีขนาดความยาว ความกว้าง และความลึกตามปริมาณนํ้าที่ต้องการ
จะเก็บซังไว้ใช้ แล้วนำดินที่ขุดมาถมอัดแน่นเป็นคันล้อมรอบขอบสระ
- ๓. งานขุดลอกหนอง บึง หรือทางนาธรรมชาติ
๑.๕๐ เมตร

๔. ท่อรับนํ้าหรือท่อระบายนํ้าชนิดท่อกลมและหล่อสำเร็จรูป เสันผ่าศูน
ย์กลางท่อไม่เกิน

•

๕. ท่อรับนํ้าหรือท่อระบายนํ้าชนิดหล่อใมที่ ขนาดไม่เกิน ๒.๐๐ X ๒.๐๐ เมตร
๖. ทำนบดินสูงไม่เกิน ๑๕.๐๐ เมตร

การออกแบบความจุของอ่างเก็บนํ้าต้องไม่น้อยกว่า
ปี
๗. ฝายสูงไม่เกิน ๓.๕๐ เมตร ปริมาณนํ้าไหลผ่านฝายไม่เกิน ๑๐๐ .ลู
กบาศก์เมตร/วินาที
การออกแบบให้ใช้รอบการเกิดซํ้า (Return Period) ไม่น้อยกว่า ๕๐ ปี

ร้อยละ ๕๐ ของปริมาณนํ้าท่าเฉลี่ยทั้งปี และใช้รอบการเกิดชํ้า (Return Period) ไม่
น้อยกว่า ๕๐

๘. กำแพงกันดินป้องกันตลิ่ง

- กำแพงกันดิน (Retaining Wall) สูงไม่เกิน ๖.๐๐ เมตร

- เขื่อนคอนกรีตกันตลิ่ง .สูงไม่เกิน ๔.๐๐ เมตร

๙. สะพานข้ามลำนํ้าช่วงสะพานไม่เกิน ๒๐.๐๐ เมตร สูงไม่เกิน ๗.๐๐ เมตร และผิวจราจร

รวมไหล่ทางกว้างไม่เกิน

๙.๐๐ เมตร

๑๐. ระบบส่งนา..

-๒-

๑๐. ระบบส่งนํ้าที่ส่งใภํ้ให้พึ้นที่ไม่เกิน ๕,0๐0 ไร่
๑๑. ประตระบายนํ้า ปริมาณนํ้าไหลผ่านไม่เกิน ๕๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที การออกแบบให้ใช้
รอบการเกิดข้า (Return Period) ไม่น้อยกว่า ๕๐ ปี
1

-

ประดูระบายใเา เป็นอาคารที่สร้างขึ้นขวางลำนํ้า มีบานควบคุมสำหรับยกระดับนํ้าด้าน

เหนือนํ้าให้สูงขึ้น เพื่อผันนํ้าเช้าคลองส่งนี้า หรือเพื่อควบคุมนํ้าให้อยู่ในระดับที่ต้องการ
๑๒. สถานีสูบนํ้าพื้นที่ล่งนาไม่เกิน ๓,๐๐๐ ไร่
๑๓. ระบบชลประทานในแปลงนาและจัดรูปที่ดินไม่เกิน ๓,๐๐๐ ไร่
๑๔. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนงานออกแบบที่เกินเกณฑ์ที่กำหนด งานออกแบบโครงการชลประทานขนาดกลาง
โครงการชลประทานขนาดใหญ่ โครงการชลประทานที่ตั้งอยู่ใกล้รอยเลื่อนของแผ่นดินไหวรุนแรง และ

โครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ มอบให้สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
เป็นผู้ดำเนินการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่

มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๐
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