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ตามที่กรมอนุมัติแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (KM Action Plan 2560) 
ของส านัก/ กอง เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 โดยให้มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน นั้น 

ฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยา ส่วนวิศวกรรม ส านักงานชลประทานที่  2 ซึ่งมีหน้าที่ศึกษา รวบรวม 
ประเมินผล ค านวณทางวิศวกรรม ส ารวจ วิเคราะห์และตรวจสอบวิธีการส ารวจทางธรณีวิทยารากฐาน 
วิศวกรรมธรณี ปฐพีและธรณีวิทยา ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม อุทกธรณีวิทยา และพิจารณาความมั่นคงแข็งแรง
ปลอดภัยของดิน หินฐานราก โครงการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กและขนาดกลาง เพ่ือจัดท า รายงานผลการ
ปฏิบัติงานปรับปรุงฐานรากเขื่อน โดยวิธีเจาะและอัดฉีดของผสม จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (work 
manual) กระบวนการการปรับปรุงฐานรากเขื่อนโดยวิธีการเจาะและอัดฉีดของผสม เพ่ือแสดงถึงรายละเอียด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/ กระบวนการต่างๆ ของหน่วยงาน แสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอด
ให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาการท างานให้เป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์
จากกระบวนการที่มีอยู่เพื่อขอการรับบริการที่ตรงกับความต้องการ 

คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการการปรับปรุงฐานรากเขื่อนโดยวิธีการ
เจาะและอัดฉีดของผสมจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านบ้างไม่มากก็น้อย 
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คู่มือการปฏิบัตงิาน (Work Manual) 
การปรับปรุงฐานรากเข่ือนโดยวิธีการเจาะและอัดฉีดของผสม 

 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือให้ส่วนราชการมีการจัดคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรที่แสดงถึง
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/ กระบวนการต่างๆของหน่วยงาน และสร้างมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตาม
เป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพและบรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 

1.2 เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาการ
ท างานให้เป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้ งแสดงหรือเผยแพร่
ให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่เพ่ือ ขอการรับ
บริการที่ตรงกับความต้องการ 

1.3 เพ่ือเป็นแนวทางให้กับผู้ปฏิบัติงานในการปฏิบัติงาน ควบคุมงาน และจัดท ารายงานผลการ
ปฏิบัติงานปรับปรุงฐานราก 

 
2. ขอบเขต 

คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการจัดท าแผนและประมาณการ การเตรียมการและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานปรับปรุงฐานราก จนถึงการน าเสนอเล่มรายงานผลการปฏิบัติงานปรับปรุงฐานราก แก่
ผู้ใช้งานในหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

 
3. ค าจ ากัดความ 

มาตรฐาน คือ สิ่งที่เอาเป็นเกณฑ์ส าหรับเทียบก าหนด ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ (พจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542) 
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) เป็นผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่งซึ่ง
ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ท าได้ โดยจะมีกรอบในการพิจารณา ก าหนด
มาตรฐานหลายๆด้าน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน 

ผวศ. ผู้อ านวยการส่วนวิศวกรรม 
ปธ. หัวหน้าฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยา 

 งานเจาะหลุมทดสอบก่อนการปฏิบัติงาน (Pilot hole) เป็นการปฏิบัติงานในขั้นตอนแรกของงาน
ปรับปรุงฐานราก เริ่มจากท าการเจาะหลุมด้วยเครื่องเจาะแบบ Rotary Drilling เพ่ือเก็บตัวอย่างแกนหิน 
พร้อมทั้งทดสอบการรั่วซึมของน้ าแบบลูยอง โดยมีวัตถุประสงค์ของการเจาะเพ่ือประเมินสภาพชั้นหินฐานราก
และค่าการรั่วซึมของน้ าผ่านชั้นหินฐานราก และทดสอบ/ก าหนดอัตราส่วนน้ าปูน/สารเคมี ที่เหมาะสมในการ
อัดฉีด 

การทดสอบแบบลูยอง (Lugeon test) เป็นการทดสอบหาค่าการรั่วซึมของน้ าด้วยความดัน การ
ทดสอบแต่ละครั้งใช้น้ าสะอาดอัดฉีดด้วยความดันติดต่อกันเป็นเวลานาน 50 นาที ที่ความดันต่างๆ กัน ตามที่
ก าหนด ท าการทดสอบ 5 ครั้ง ครั้งละ 10 นาที (ความดันที่ใช้เท่ากับ 40% , 70%, 100%, 70% และ 
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40% ของความดันสูงสุด โดยมีค่าความดันที่ใช้ 0.23-0.46 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ต่อความลึก 1 เมตร) 
ท าการวัดปริมาณน้ าที่หายไป แล้วน ามาค านวณหาค่าการรั่วซึมของน้ าในหน่วยลูยอง (lugeon) 
  หลุมเจาะเพ่ือการอัดฉีด (Grout hole) ด าเนินการเจาะโดยเครื่องเจาะชนิด Percussion Drilling 
โดยขนาดของหลุมเจาะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 48 มม. ในระหว่างที่ท าการเจาะได้มีการจัดท า
รายงานและเก็บบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเจาะ รายละเอียดเกี่ยวกับหมายเลขและชนิ ดของเครื่องเจาะ 
หมายเลขและต าแหน่งของหลุมเจาะ ช่วงของการเจาะและความลึก เวลาที่เจาะ สภาพฐานราก 
 การทดสอบหาค่าการรั่วซึมของน้ าด้วยความดัน (Water pressure test) เป็นการทดสอบหาค่าการ
รั่วซึมของน้ าด้วยความดัน การทดสอบแต่ละครั้งใช้น้ าสะอาดอัดฉีดด้วยความดันติดต่อกันเป็นเวลานาน 30 
นาที ที่ความดันต่างๆ กัน ตามที่ก าหนด ท าการทดสอบ 3 ครั้ง ครั้งละ 10 นาที (ความดันที่ใช้เท่ากับ 40%, 
70%, 100% ของความดันสูงสุด โดยมีค่าความดันที่ใช้ 0.23-0.46 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ต่อความลึก 
1 เมตร) ท าการวัดปริมาณน้ าที่หายไป แล้วน ามาค านวณหาค่าการรั่วซึมของน้ าในหน่วยลูยอง (lugeon) 

การอัดฉีดของผสม (Cement/ Chemical grouting) เป็นการอัดฉีดของผสม ได้แก่ น้ าปูน หรือ
สารเคมีเข้าไปในหลุมเจาะด้วยการควบคุมแรงดันโดยผ่านระบบท่อ เพ่ือลดและป้องกันการไหลซึมของน ้าที่จะ
ลอดใต้ตัวเขื่อน 

งานหลุมเจาะอัดฉีดเพ่ิมเติม (Additional grout hole) หลักเกณฑ์ในการเพ่ิมหลุมอัดฉีด ในแถวการ
อัดฉีดแบบ Curtain จะพิจารณาเพ่ิมหลุมเมื่อผลการปฏิบัติงานในหลุมชุดสุดท้ายที่เสร็จไปก่อนหน้า มีค่าการ
รั่วซึมของน้ าจากผลการทดสอบน้ าด้วยความดันมากกว่า 5 ลูยอง ประกอบกับค่าปริมาณปูนที่อัดฉีด (Cement 
take) แต่ละช่วง (Stage grouting) มากกว่า 50 กิโลกรัม/เมตร 
 งานเจาะหลุมทดสอบภายหลังการปฏิบัติงาน (Check hole) หลุมตรวจสอบเป็นการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนสุดท้ายของงานปรับปรุงฐานรากหลังจากท าการอัดฉีดแบบต่างๆ จนเสร็จสิ้นหมดแล้ว จึงเริ่มท าการ
เจาะหลุมพร้อมทั้งทดสอบการรั่วซึมของน้ าแบบลูยอง โดยมีวัตถุประสงค์ของการเจาะของหลุมตรวจสอบ เพ่ือ
ตรวจสอบผลการอัดฉีดน้ าปูนว่าได้ผลและมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย (target) ที่ตั้งไว้ 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

4.1 ผู้อ านวยการส่วนวิศวกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณางานที่ได้รับการร้องขอ และ
อ านวยการให้การบริหารงานบรรลุวัตถุประสงค์กระบวนการ  

4.2 หัวหน้าฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยา มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าแผนและประมาณการ ก ากับ 
ดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและมาตรฐานวิชาการ ควบคุมการเบิกจ่ายประมาณการ รวมถึงแก้ไข
ปัญหางานที่ยุ่งยากซับซ้อน 

4.3 นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ/ ช านาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบในงานวิชาการ รวมถึงปฏิบัติงาน 
ควบคุมการปฏิบัติงานปรับปรุงฐานราก วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้งานเป็นไปตาม
แผนงานและเป้าหมายของการปฏิบัติงาน รวมถึงจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานปรับปรุงฐานราก 

4.4 นายช่างก่อสร้าง มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวในสนาม 
บันทึกข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการปฏิบัติงานใหถู้กต้อง ครบถ้วน และดูแลรักษาเครื่องจักรเครื่องมือ 

4.5 ลูกจ้างชั่วคราว มีหน้าที่ปฏิบัติงานปรับปรุงฐานรากในสนาม 
  



3 
 

สรุปกระบวนการการปรับปรุงฐานรากเข่ือนโดยวิธีการเจาะและอัดฉีดของผสม 
 

กระบวนการการปรับปรุงฐานรากเข่ือนโดยวิธีการเจาะและอัดฉีดของผสม ประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญ 
ดังนี้ 
 1.1 ตรวจสอบรายละเอียดงาน 
 1.2 วางแผนการท างาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ รวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณ 

1.3 วางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ ได้แก่ รายงานความต้องการพัสดุ
เพ่ือด าเนินการซื้อ/ จ้าง/ เช่า  

1.4 ประสานงานเพ่ือเตรียมพ้ืนที่ปฏิบัติงานสนาม ประสานงานกับผู้ควบคุมงานก่อสร้างเพ่ือบริหาร
จัดการพ้ืนที่ปฏิบัติงาน เช่น พ้ืนที่การขุดเปิดร่องแกน การวางหลุมปฏิบัติงาน การใช้พ้ืนที่ แหล่งน้ า เป็นต้น 

1.5 ด้าเนินการปฏิบัติงานปรับปรุงฐานราก 
1.6 ตรวจสอบผลงาน ปริมาณงาน และความถูกต้อง 
1.7 รวบรวมข้อมูล จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ และส่งส าเนารายงานให้ผู้เกี่ยวข้อง 
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Work Flow กระบวนการการปรับปรุงฐานรากเขื่อนโดยวิธีการเจาะและอัดฉีดของผสม 
 

ล าดับที่            ผังกระบวนการ    เวลา (วัน) 
 

 
1 

 
ตรวจสอบรายละเอียดงาน 

 
 

 
1 

 
2 

 

 
วางแผนการท างาน 

 
 

 
5 

 
3 

 

 
วางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

และจัดเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ 
 
 

 
7 

 
4 

 
 

 
ประสานงานเพ่ือเตรียม 
พ้ืนที่ปฏิบัติงานสนาม 

 
 

 
5 

 
5 

 

 
ด้าเนินการปฏิบัติงานปรับปรุงฐานราก 

 
 

 
ตามปริมาณงาน 

 

 
6 

 
ตรวจสอบผลงาน ปริมาณงาน 

และความถูกต้อง 
 
 

 
ตามปริมาณงาน 

 

 
7 
 

 
รวบรวมข้อมูล จัดท าส าเนารายงานฉบับสมบูรณ์ 

และส่งส าเนารายงานให้ผู้เกี่ยวข้อง 
 

 
30 

 

 รวมระยะเวลาทั้งหมดข้ึนอยู่กับปริมาณงาน  
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5.  Work Flow กระบวนการ 

  ชื่อกระบวนการ : กระบวนการการปรับปรุงฐานรากเขื่อนโดยวิธีการเจาะและอัดฉีดของผสม 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน : ร้อยละของรายงานการปรับปรุงฐานรากเข่ือนโดยวิธีการเจาะและอัดฉีดของผสมที่แล้วเสร็จตามแผนงาน 
 

ล าดับ
ที ่

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
(วัน) 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

 
1 

 

 
ตรวจสอบรายละเอียดงาน 

 

 
1 

 
พิจารณารายการงานและปริมาณงาน 

 
ด าเนินการภายในเวลาที่ก าหนด 

 
ปธ.ชป.2 

 
2 

 

 
วางแผนการท างาน 

 
5 

- วางแผนการท างาน ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน  
- จัดท าแผนการท างาน 
 
 

- ด าเนินการภายในเวลาที่ก าหนด 
- ตารางแผนการท างาน 

ปธ.ชป.2 และ/หรือ
นักธรณีวิทยา
ปฏิบัติการ/ 
ช านาญการ 

 
3 
 

 

 
วางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

และจัดเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ 

 
7 

- รายงานความต้องการพัสดุเพ่ือด าเนินการ
ซื้อ/ จ้าง/ เช่า  
 

- ด าเนินการภายในเวลาที่ก าหนด 
- ตารางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
- Check list เครื่องจักรเครื่องมือ 

ปธ.ชป.2 

 
4 
 
 

 

 
ประสานงานเพ่ือเตรียม 
พ้ืนที่ปฏิบัติงานสนาม 

 
1 

 
5 

ประสานงานกับผู้ควบคุมงานก่อสร้างเพ่ือ
บริหารจัดการพื้นที่ปฏิบัติงาน เช่น พ้ืนที่
การขุดเปิดร่องแกน การวางหลุมปฏิบัติงาน 
การใช้พื้นท่ี แหล่งน้ า เป็นต้น 

- ประสานงานร่วมกับผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้าง 
- ประสานผู้น าท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน 
ก านัน ฯลฯ 
- ด าเนินการภายในเวลาที่ก าหนด 

ปธ.ชป.2 และ/หรือ
นักธรณีวิทยา
ปฏิบัติการ/ 
ช านาญการ 
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ล าดับ
ที ่

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
(วัน) 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

5 

1 
 

ด้าเนินการปฏิบัติงาน 
ปรับปรุงฐานราก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 

 
 

ตาม
ปริมาณ

งาน 

 
 

ปฏิบัติงานปรับปรุงฐานราน 
- งานเจาะหลุมน้า (Pilot hole) 
- การทดสอบแบบลูยอง (Lugeon test) 

- หลุมเจาะเพ่ือการอัดฉีด (Grout Hole) 
- งานทดสอบการรั่วซึมของน ้าด้วยความดัน 
(Water pressure test) 
- การอัดฉีดของผสม (Cement/ Chemical 
grouting) 
- งานหลุมเจาะอัดฉีดเพ่ิมเติม (Additional 
grout hole) 
- งานเจาะทดสอบภายหลังการปฏิบัติงาน 
(Check hole) 
 

 

 

 
 
- ข้อมูลผลการปฏิบัติงานถูกต้อง 
ครบถ้วน 
- ข้อมูลผลการตรวจสอบตรงตาม
เป้าหมายของงานปรับปรุงฐานราก 
- รูปตัดและตารางข้อมูลผลการ
ปฏิบัติงาน 

 
 
นักธรณีวิทยา
ปฏิบัติการ/ 
ช านาญการ 
นายช่างฯ 
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ล าดับ
ที ่

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
(วัน) 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

6 
 
 
 
 
 
 

 

2 
 

 ตรวจสอบผลงาน ปริมาณงาน 
และความถูกต้อง 

 
 

ตาม
ปริมาณ

งาน 

 
 
ตรวจสอบข้อมูลผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและ
ปริมาณงาน 
 
 
 

 
 
- ข้อมูลการปฏิบัติงานถูกต้อง 
ครบถ้วน 
- ตารางแสดงข้อมูลผลการ
ปฏิบัติงาน 

 
 
ปธ.ชป.2 และ/หรือ
นักธรณีวิทยา
ปฏิบัติการ/ 
ช านาญการ 
นายช่างฯ 

 
7 
 
 
 

 

 
 

 จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 
และส่งส าเนารายงานให้ผู้เกี่ยวข้อง                       

                                        
 
  

 
30 

จัดท าส าเนารายงานผลการปฏิบัติงานการ
ปรับปรุงฐานรากเขื่อนโดยวิธีการเจาะและ
อัดฉีดของผสมพร้อมแผ่นซีดี และส่งส าเนา
รายงานให้ผู้เกี่ยวข้อง                       
 

- เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์และ
ส าเนา 
- ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลา
ที่ก าหนด 

ปธ.ชป.2 และ/หรือ
นักธรณีวิทยา
ปฏิบัติการ/ 
ช านาญการ 
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เอกสาร/ระเบียบ/แบบฟอร์มที่ใช้ ผู้รับผิดชอบ เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 
1. ตรวจสอบรายละเอียด
งาน 

- ศึกษา ตรวจสอบแบบและข้อก าหนดที่จะ
ปฏิบัติงานปรับปรุงฐานราก 
 
 

- แบบงานปรับปรุงฐานราก  
- ปริมาณและราคางาน 
- รายงานผลการส ารวจธรณีวิทยาฐาน
รากเข่ือน 

ปธ.ชป.2 และ    
นักธรณีวิทยา
ปฏิบัติการ/ 
ช านาญการ 
 

ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษา
รายละเอียดงานให้เข้าใจ 
ถูกต้อง ครบถ้วน 

2. วางแผนการท างาน 
 
 
 

1. ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการท างาน 
ระยะเวลา และมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ  
 

ตารางแผนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ปธ.ชป.2 และ   
นักธรณีวิทยา
ปฏิบัติการ/ 
ช านาญการ 
 

ผู้ปฏิบัติงานต้องมีการวาง
แผนการท างาน และ
หน้าที่รับผิดชอบ 
 

3. วางแผนการจัดซื้อจัด
จ้างและจัดเตรียม
เครื่องจักร เครื่องมือ 
 

- จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จ
ตามแผนงาน 
- ตรวจสอบ จัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือที่
จะใช้ในการปฏิบัติงานให้ครบถ้วน 
 
 

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
- แผนการใช้เครื่องจักรเครื่องมือที่เข้า
ปฏิบัติงาน 

ปธ.ชป.2 ผู้ปฏิบัติงานต้องจัดท า
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
จัดเตรียมเครื่องจักรเครือ่ง
เครื่องมือให้พร้อมส าหรับ
การปฏิบัติงาน 

๔. ประสานงานเพื่อเตรียม 
พ้ืนที่ปฏิบัติงานสนาม 
 
 

ประสานงานการท างานกับผู้ควบคุงาน
ก่อสร้าง อาทิ การใช้พื้นที่ แหล่งน้ า 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

 ปธ.ชป.2 และ   
นักธรณีวิทยา
ปฏิบัติการ/ 
ช านาญการ 
 

ผู้ปฏิบัติงานต้อง
ประสานงานกับผู้ควบคุม
งาน เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามแผนงาน 
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รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เอกสาร/ระเบียบ/แบบฟอร์มที่ใช้ ผู้รับผิดชอบ เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 
5. ด าเนินการปฏิบัติงาน
ปรับปรุงฐานราก 
 
 
 
 
 

- งานเจาะหลุมน า (Pilot hole) 
- การทดสอบแบบลูยอง (Lugeon test) 
- หลุมเจาะเพ่ือการอัดฉีด (Grout Hole) 
- งานทดสอบการรั่วซึมของน้ าด้วยความดัน 
(Water pressure test) 
- การอัดฉีดของผสม (Cement/ Chemical 
grouting) 
- งานหลุมเจาะอัดฉีดเพ่ิมเติม (Additional 
grout hole) 
- งานเจาะทดสอบภายหลังการปฏิบัติงาน 
(Check hole) 

- แบบฟอร์มรายงานการเจาะ (Drilling 
report) 
- แบบฟอร์มการทดสอบค่าการรั่วซึม
ของน้ าโดยใช้แรงดัน (Water pressure 
test) 
- แบบฟอร์มรายงานการอัดฉีดสารผสม 
(Grouting report) 
- รูปตัดแสดงผลการปฏิบัติงาน 
 
 

นักธรณีวิทยา
ปฏิบัติการ/ 
ช านาญการ 
 

ผู้ปฏิบัติงานต้อง
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
ตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน และหลัก
วิชาการ 

6. ตรวจสอบผลงาน 
ปริมาณงาน และ 
ความถูกต้อง 
 
 

ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ปริมาณงานให้
ครบถ้วน ถูกต้องตามแผนงาน 
 

-รูปตัดแสดงผลการปฏิบัติงาน 
- แบบฟอร์มการทดสอบค่าการรั่วซึม
ของน้ าโดยใช้แรงดัน (Water pressure 
test) 
- แบบฟอร์มรายงานการอัดฉีดสารผสม 
(Grouting report) 

นักธรณีวิทยา
ปฏิบัติการ/ 
ช านาญการ 
 

ผู้ปฏิบัติงานต้อง
ปฏิบัติงานตามแบบงาน
ปรับปรุงฐานรากอย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง 

7. รวบรวมข้อมูล จัดท า
รายงานฉบับสมบูรณ์ และ
ส่งส าเนารายงานให้
ผู้เกี่ยวข้อง 
 
 

จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานปรับปรุง
ฐานรากเข่ือน โดยวิธีเจาะและอัดฉัดของ
ผสม 

รายงานผลการปฏิบัติงานการปรับปรุง
ฐานรากเข่ือนโดยวิธีการเจาะและอัดฉีด
ของผสมและส าเนา 

นักธรณีวิทยา
ปฏิบัติการ/ 
ช านาญการ 
 

ผู้ปฏิบัติงานต้องจัดท า
รายงานผลปฏิบัติงาน
ปรับปรุงฐานรากเขื่อน 
โดยวิธีเจาะและอัดฉีดของ
ผสม เสนอเจ้าของงาน 
และจัดเก็บให้เรียบร้อย 
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7. ระบบติดตามประเมินผล 
 

กระบวนการ มาตรฐานคุณภาพงาน วิธีการติดตามประเมินผล ตัวช้ีวัดกระบวนการในจุดวิกฤต ผู้ติดตาม/ ประเมินผล 
1. ตรวจสอบรายละเอียดงาน 
 

ด าเนินการภายในเวลาที่ก าหนด 
 
 

ตรวจสอบแบบงานปรับปรุง
ฐานราก ปริมาณและราคา
งาน 

คณะท างานจะต้องศึกษารายระ
เอียดการท างานตามแบบงาน
ปรับปรุงฐานราก ปริมาณและ
ราคางาน 
 
 

ปธ.ชป.2 และ 
นักธรณีวิทยา
ปฏิบัติการ/  
ช านาญการ 
 
 

2. วางแผนการท างาน 
 

- ด าเนินการภายในเวลาที่ก าหนด 
- ตารางแผนการท างาน 

ตรวจสอบแผนการปฏิบัติงาน คณะท างานจะต้องท าการวาง
แผนการท างาน ระยะเวลา และ
หน้าที่รับผิดชอบ 
 
 

ปธ.ชป.2 และ 
นักธรณีวิทยา
ปฏิบัติการ/  
ช านาญการ 
 

3. วางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
และจัดเตรียมเครื่องจักร 
เครื่องมือ 
 

- ด าเนินการภายในเวลาที่ก าหนด 
- เอกสารครบถ้วนถูกต้อง 

ตรวจสอบแผนการจัดซื้อ   
จัดจ้าง 

คณะท างานจะต้องมีแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง แผนการใช้
เครื่องจักรเครื่องมือและแผนการ
ซ่อมบ ารุง  

ปธ.ชป.2 และ 
นักธรณีวิทยา
ปฏิบัติการ/  
ช านาญการ 

4. ประสานงานเพ่ือเตรียม 
พ้ืนที่ปฏิบัติงานสนาม 
 
 

ประสานงานร่วมกับผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้าง 

 คณะท างานจะต้องประสานงาน
กับผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และ
ผู้น าท้องถิ่น 

ปธ.ชป.2 และ 
นักธรณีวิทยา
ปฏิบัติการ/  
ช านาญการ 
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กระบวนการ มาตรฐานคุณภาพงาน วิธีการติดตามประเมินผล ตัวช้ีวัดกระบวนการในจุดวิกฤต ผู้ติดตาม/ประเมินผล 
5. ด้าเนินการปฏิบัติงาน
ปรับปรุงฐานราก 
 
 
 

- ข้อมูลผลการปฏิบัติงานถูกต้อง 
ครบถ้วน 
- ข้อมูลผลการตรวจสอบตรงตาม
เป้าหมายของงานปรับปรุงฐานราก 

ตรวจสอบขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานสนาม 

- คณะท างานจะต้องปฏิบัติงาน
ตามแบบให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
- กรณีพบปัญหาเรื่องปริมาณงาน
ต้องแจ้งหัวหน้าโครงการเพ่ือปรับ
แผนหรือขอแก้ไขเรื่อง
งบประมาณ 
 

ปธ.ชป.2 และ 
นักธรณีวิทยา
ปฏิบัติการ/  
ช านาญการ 
 

6. ตรวจสอบผลงาน ปริมาณ
งาน และความถูกต้อง 
 
 
 
 

- ข้อมูลการปฏิบัติงานถูกต้อง 
ครบถ้วน 
- ปริมาณงานสอดคล้องเป็นไปตาม
แบบและประมาณการ 

ตรวจสอบรายงานสนาม หรือ
รายงานความก้าวหน้า
ประจ าเดือน 

คณะท างานจะต้องปฏิบัติงานให้
ได้ผลงานถูกต้องตามประมาณ
การ 

ปธ.ชป.2 และ 
นักธรณีวิทยา
ปฏิบัติการ/  
ช านาญการ 
 

7. รวบรวมข้อมูล จัดท า
รายงาน และส่งส าเนารายงาน
ให้ผู้เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 

ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่
ก าหนด 

ตรวจสอบรายงานผลการ
ปฏิบัติงานปรับปรุงฐานราก
เขื่อน โดยวิธีเจาะและอัดฉีด
ของผสม 

คณะท างานจะต้องจัดท ารายงาน
ผลการปฏิบัติงานปรับปรุงฐาน
รากเข่ือน โดยวิธีเจาะและอัดฉีด
ของผสม และจัดส่งให้แก่
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ปธ.ชป.2 และ 
นักธรณีวิทยา
ปฏิบัติการ/  
ช านาญการ 
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8.  เอกสารอ้างอิง 

 8.1 มาตรฐานการส ารวจทางวิทยาการธรณี เขื่อนเก็บกักน้ าและอาคารประกอบ กองวิทยาการธรณี 
ค าสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1230/2529 
 8.2 การเจาะส ารวจ การเก็บตัวอย่างและการทดสอบในภาคสนาม ตามมาตรฐาน USBR แปลและ
เรียบเรียงโดย งานวิชาการส ารวจธรณีวิทยา ฝ่ายส ารวจธรณีวิทยา กองวิทยาการธรณี กรมชลประทาน 2536 
 8.3 คู่มือส าหรับผู้ปฏิบัติงาน GROUT นายณกรณ์ ชลวิสุทธิ์ หน่วยพัฒนาน้ าบาดาล กองส ารวจปฐพี
และธรณี กรมชลประทาน 
 8.4 Analysis of the bureau of reclamation’s use of grout and grout curtains-summary, 
U.S. Department of the Interior, Bureau of Reclamation, February 1986 
 8.5 Grouting Theory and Pactrice, E.Nonveiller, Development in Geotechnical 
Engineering, 57 
 
9. แบบฟอร์มที่ใช้ 

 9.1 แบบฟอร์มรายงานการเจาะ (Drilling report) 
 9.2 แบบฟอร์มการทดสอบค่าการรั่วซึมของน้ าโดยใช้แรงดัน (Water pressure test) 
 9.3 แบบฟอร์มรายงานการอัดฉีดสารผสม (Grouting report) 

 รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวกท่ีแนบ 
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