ผลงานที่เปนผลการดําเนินงานที่ผานมา
1. ชื่อผลงาน การวางแผนงานโครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล. และประตูระบายน้ําคลองลาดพราว
คลองบางบัว คลองถนน คลองสองและคลองบางซื่อ จากบริเวณเขื่อนเดิมอุโมงคยักษ
พระรามเกา – รามคําแหง ไปทางประตูระบายน้ําคลองสองสายใต
2. ชวงระยะเวลาที่ดําเนินการ 5 ตุลาคม 255๗ – ๑4 มกราคม 255๙
3. ความรูทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใชในการดําเนินการ
3.1 การบริหารจัดการน้ําของกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ประมาณ 1,568 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูบนพื้นที่ลุมต่ําตอนปลายของ
แมน้ําเจาพระยาใกลอาวไทย ระดับความสูงเฉลี่ยประมาณ 0.00 ถึง +1.50 ม.รทก.โดยบริเวณริมฝงแมน้ํา
เจาพระยาและพื้นที่ทางเหนือมีระดับสูง +1.50 ม.รทก.สวนพื้นที่ตอนกลางดานตะวันออกและดานใตมีระดับต่ํา
อยูระหวาง 0.00 ถึง +0.50 ม.รทก. บางพื้นที่มีระดับต่ํากวาระดับน้ําทะเลปานกลาง เชน บริเวณ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง การระบายน้ําออกจากพื้นที่โดยใชการไหลตามธรรมชาติ โดยแรงโนมถวงของโลก
(Gravity Flow) ทําไดยากและมีประสิทธิภาพต่ํา เนื่องจากระดับพื้นดินมีระดับต่ํากวาระดับน้ําควบคุมใน
คลองและในแมน้ําเจาพระยา การระบายน้ําออกจากพื้นที่โดยขีดความสามารถของสถานีสูบน้ําและคลอง
ระบายน้ําจึงมีความจําเปน แตก็มีขีดจํากัดจากการที่ไมสามารถปรับปรุงขยายความกวางคลองได จึงทําใหเพิ่ม
ขีดความสามารถการระบายน้ําไมได เนื่องจากปญหาการรุกล้ําคู คลองสาธารณะ กรุงเทพมหานครจึง
ดําเนินการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมโดยใชระบบพื้นที่ปดลอม ดวยการกอสรางแนวปองกันน้ําทวม
ลอมรอบพื้นที่ เพื่อปองกันน้ําจากพื้นที่ภายนอกไหลบาเขาทวมพื้นที่ สวนภายในพื้นที่ปดลอมไดกอสรางระบบ
ระบายน้ํา เพื่อระบายน้ําทวมขังเนื่องจากฝนตกในพื้นที่ใหระบายลงสูแมน้ําเจาพระยา
3.2 ผลการศึกษาและออกแบบระบบปองกันน้ําทวมและระบบระบายน้ํา
จากแนวทางการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ปองกันน้ําทวมฝงตะวันออกของกรุงเทพมหานครเดิม
ซึ่งไดออกแบบและกําหนดใหคลองสองหรือคลองลาดพราว และคลองพระยาสุเรนทรเปนระบบระบายน้ําหลัก
ทําหนาที่ในการระบายน้ําฝนที่ตกในพื้นที่ทางดานตอนเหนือของพื้นที่ปองกันฯ มายังสถานีสูบน้ําริมแมน้ํา
เจาพระยาเพื่อระบายออกสูแมน้ําเจาพระยานั้น ทั้งนี้เมื่อทางหนวยงานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและ
อุทกภัย (กบอ.) ไดกําหนดใหมีการนําน้ําบางสวนผานพื้นที่ปองกันน้ําทวมทางฝงตะวันออกของ
กรุงเทพมหานคร โดยอาศัยระบบคลองดวนระบายน้ํา (ประกอบดวย คลองสองหรือคลองลาดพราว คลองลําหมอแตก
คลองพระยาสุเรนทร และคลองสามวา) เปนปริมาณรวม 110 ลบ.ม./วินาที จะสงผลใหตองมีการกําหนด
แนวทางของการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ปองกันทางฝงตะวันออกของกรุงเทพมหานครที่สอดคลองกับ
แผนงานเดิมในการปรับปรุงระบบระบายน้ําหลักของสํานักการระบายน้ํา
3.3 กฎหมายและขอกําหนดหรือมาตรฐานในการทํางานกอสราง (Code of Practice)
3.3.1 ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการพัสดุ พ.ศ. 2538 วาดวยการจัดซื้อจัดจาง และ
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553
3.3.๒ ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจางเหมากอสรางของ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๔
๓.4 ความรูดานวิศวกรรมศาสตร
ในการวางแผนออกแบบงานกอสรางตางๆ ของโครงการใหมีความมั่นคงแข็งแรง เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
และการใชงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จําเปนตองใชทฤษฎีความรูดานวิศวกรรมในดานตางๆ ดังนี้
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3.4.1 ความรูดานปฐพีกลศาสตร (Soil Mechanice)
แรงดันดินทางขาง (Lateral Earth Pressure) โดยใชทฤษฎีของ Rankine และ
Coulomb ในการวิเคราะหคํานวณคาแรงดันดินทางขางเพื่อนําไปพิจารณาการออกแบบเขื่อน ค.ส.ล.ทีใ่ ชใน
การกอสรางไดอยางถูกตองเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (รายละเอียดในภาคผนวก ก)
3.4.2 ความรูดานวิศวกรรมชลศาสตร (Hydraulic Engineering)
1) การไหลในทางน้ําเปด (Flow in open channel) ใชในการวิเคราะหหา
ประสิทธิภาพการระบายน้ําของคลองที่มีอยูเพื่อนําผลที่ไดจากการวิเคราะหนํามาวางแผนการบริหาร
จัดการน้ํา (รายละเอียดในภาคผนวก ก)
2) การออกแบบประตูระบายน้ํา ซึ่งประตูระบายน้ําทําหนาที่ควบคุมบังคับน้ําจาก
ภายนอกเขาสูพื้นที่โครงการ โดยมีสวนประกอบที่สําคัญไดแก ตัวประตู ชองทางน้ําไหลผานดานหนาและหลัง
ประตูบายน้ํา อาคารลดพลังน้ําและสวนปองกันการกัดเซาะ (รายละเอียดในภาคผนวก ก)
3.4.๓ ความรูดานการออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
ใชในการออกแบบโครงสรางเขื่อน ค.ส.ล.ใหมีความมั่นคงแข็งแรงเปนไปตามหลักวิชาการ
โดยออกแบบตามขอกําหนดของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย มาตรฐาน วสท.1007-34 (EIT.Standard
1007-34) มาตรฐานสําหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหนวยแรงใชงาน (รายละเอียดตามภาคผนวก ก)
3.5 ดานเศรษฐศาสตรและสังคม
ในการวางแผนโครงการ จะตองคํานึงถึงผลประโยชนตอการลงทุนและการลดความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจเพื่อแกไขปญหาน้ําทวมใหกับประชาชน โดยแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
3.5.1 ผลประโยชนทางตรง ไดแก การลดความเสียหายจากปญหาน้ําทวมในพื้นที่
3.5.2 ผลประโยชนทางออม ไดแก ความเชื่อมั่นทางสังคม ความปลอดภัย และความสุขของประชาชน
3.6 ความรูดานการวางแผนงานกอสราง
การวางแผนงานกอสรางเปนการเตรียมแผนงานกอนที่เริ่มดําเนินการเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน
และใชเปนหลักยึดในการประเมินผลปฏิบัติงานวาสามารถบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวมากนอยเพียงใด และสามารถใช
วัสดุ กําลังคน เครื่องมือ เครื่องจักร และเงิน ไดอยางมีประสิทธิภาพและผลงานมีคุณภาพตามที่ตองการ ดังนั้นถาหากไม
มีการวางแผนหรือวางแผนงานไวไมละเอียดรอบคอบและรัดกุมเพียงพอแลว การตรวจสอบและควบคุมงานจะกระทํามิได
หรือทําไดลําบาก เนื่องจากไมมีขอมูลไวตรวจสอบความกาวหนาของงานกอสรางและติดตามประเมินผล ทําใหไมสามารถ
แกไขปญหาอุปสรรคตางๆไดทันทวงที ในปจจุบันแผนงานกอสรางไดพัฒนาขึ้นมาหลายรูปแบบเพื่อใหเหมาะสมกับ
ลักษณะของงานแตละประเภท ดังนี้
3.6.1 แผนงานระบบตารางเวลา (Bar/Gantt Chart)
ในป ค.ศ.1926 แผนงานระบบตารางเวลาไดพัฒนาขึ้นมาใชในงานอุตสาหกรรม
Henry L.Gantt
และ Frederick W.Taylor ตอมาเปนที่นิยมนํามาใชอยางแพรหลายมากจนถึงปจจุบันแผนงานระบบนี้แสดงใหเห็นถึง
ขั้นตอนและการเชื่อมโยงของหนวยงานในโครงการ กํากับดวยเวลาที่แสดงถึงระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดของแตละหนวยงาน
นําไปใชในการติดตามความกาวหนาของงานและสามารถนําไปใชในการวิเคราะหการเงินหมุนเวียนของโครงการโดยอาศัย
ขอมูลเงื่อนไขการจายเงินตามสัญญา เครดิตการสั่งซื้อ วัสดุและอื่นๆ ประกอบจากการวิเคราะหจะทําใหทราบวาในเดือนใด
ผูรับเหมากอสรางตองจัดเตรียมเงินทุนไวเทาไร เดือนใดจะมีเงินลงทุนสะสมสูงสุดที่สุด ซึ่งมีประโยชนอยางมากในการ
บริหารการเงินในโครงการกอสรางแตอยางไรก็ตาม แผนงานนี้ยังมีขอจํากัดหลายประการ เชน
1) ไมแสดงความสัมพันธระหวางกิจกรรมกอสรางในแผนงาน
2) ไมเหมาะกับโครงการที่มีจํานวนกลุมงาน หรือกิจกรรมมาก เพราะทําใหเกิดความสับสนได
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3) การสรางแผนกําหนดเวลา มักจะกําหนดเวลาเริ่ม และเสร็จกอน แลวจึงคอยมา
กําหนดเวลาของแตละกิจกรรมระหวางนั้น จึงอาจทําใหไดเวลาของกิจกรรม รวมถึงความสัมพันธที่ไมถูกตองสมจริงได
4) ในกรณีทใ่ี ชแผนงาน Gantt Chart ควบคุมการจายเงิน ผูรับเหมาอาจกระจายคา
งานมาอยูตอนตนโครงการมากกวาความเปนจริง ทําใหเกิดการจายคางานเกินเนื้องานจริงได

ตัวอยางแผนงานระบบตารางเวลา

3.6.2 แผนงานระบบสายงานวิกฤต (Critical Path Method : CPM)
Critical Path Method ( C.P.M.) เปนเทคนิควิธีในการวางแผนและควบคุมงาน ตลอดจนการ
กําหนดตารางทํางานที่ไดผลวิธีหนึ่ง สวนมากC.P.M. จะใชไดกับงานทุกประเภทที่มีขนาดคอนขางใหญ และมุงเนน
ทางดานคุณภาพของงาน หรือตองการจะทราบรายละเอียดในการดําเนินงานทุกระยะ ทั้งนี้เพื่อหวังผลในประสิทธิภาพของ
งานเปนสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งงานกอสราง ไดนําเอา
C.P.M.เขาไปชวยในการดําเนินงานแลว จะทําใหงานกอสราง
ดําเนินไปดวยความราบรื่นไมติดขัด และยังขจัดปญหาอื่นๆ ลงไดอยางมีประสิทธิผลอีกดวย คุณคาที่สําคัC.P.M.
ญของ
ประกาศหนึ่งก็คือ ประหยัดเวลาและลดคาใชจายลงเปนอันมาก
ลักษณะที่นาสนใจของC.P.M. ก็คือ แยกการวางแผนงานออกจากการทําตาราง
(Scheduling)
โดยทั่วไปการวางแผนจะกําหนดวาแตละงานหรือแตละโครงการ
(Project) มีกิจกรรม(Activities) ใดจะตองปฏิบัติจัดทํา
บาง แตการทําตารางจะตองนํางานหรือโครงการมาจําแนกรายละเอียดไวในตารางอนึ
C.P.M.่งคํานึงถึงความสัมพันธของ
เวลาและคาใชจายซึ่งความสัมพันธขอนี้จะเกี่ยวโยงไปถึงกําลังคน วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร ภาระหนาที่การงาน
และวิธีการ การนําเอาC.P.M. ไปใชในการควบคุมงานนั้นจะตองรวบรวมขอมูลและขาวสารที่เกี่ยวของกับงานนั้นๆ ไวให
พรอม เชน งานๆหนึ่งจะตองใชกี่คนทํา กี่วันจึงแลวเสร็จ และงานดังกลาวนั้นหากไดเพิ่มกําลังคน จํานวนอุปกรณ หรือ
เครื่องทุนแรงขึ้นจะแลวเสร็จในกี่วัน คาใชจายจะเปนเทาไร ดังนี้เปนตน เมื่อไดรวบรวมขอมูลตางๆ ดังกลาวแลว
จึงกําหนดตารางรายละเอียดขึ้นเพื่อจะไดทราบถึงเวลาที่เริ่มตนและเวลาที่แลวเสร็จของแตละกิจกรรมหรือของโครงการ
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ตัวอยางแผนงานระบบสายงานวิกฤต C.P.M.

3.6.3 การประเมินผลการดําเนินงานโดยใชเทคนิคโคงรูปตัวเอส ( S – Curve)
S – curve เปนเครื่องมือในการติดตามความกาวหนาของโครงการ โดยการแปลงคางานตางๆ
ใหอยูในหนวยเดียวกันคือ เงินหรือมูลคาและทําเปนรูปรอยละจากนั้นจึงนํามาเขียนเสนกราฟอางอิง (ตามแผนงาน)
และ
เขียนกราฟที่ทําไดจริงมาเปรียบเทียบ เพื่อประเมินผลของโครงการและคนหาวิธีปรับแกวิธีการทํางานใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคซึ่งมักเกี่ยวของกับกําลังพลMan
( Power) ปริมาณวัสดุ M
( aterial) ปริมาณเครื่องจักรทุนแรงMachi
( ne)
และวิธีการทํางาน( Method) งานที่มีลักษณะเปนแบบS-curve คืองานโครงการที่มีลักษณะการดําเนินงานที่ใน
ระยะแรกความกาวหนาของงานจะชา ระยะกลางจะเร็ว และระยะปลายจะชา ตัวอยางงานที่มีลักษณะงานแบบนี้ เชน
งานกอสราง จะมีลักษณะของงานที่ในชวงแรกของโครงการตองทําฐานรากโครงสรางพื้นฐาน ซึ่งเห็นความกาวหนาของ
งานนอย แตเมื่อเริ่มสรางตัวอาคารจะขึ้นไดอยางรวดเร็
และระยะปลายพอเริ
ว
่มทําการตกตางภายในงานจะดูเหมือนชาลงอีก
4. สรุปสาระสําคัญของเรื่องและขั้นตอนการดําเนินการ
4.1 สรุปสาระสําคัญของโครงการ
ปญหาการบุกรุกแนวเขตคลองสาธารณะเปนปญหาสําคัญที่กอใหเกิดผลกระทบหลายดาน
ทั้งทางตรงและทางออม ทางตรงเชนปญหาสิ่งแวดลอม ปญหาคุณภาพชีวิต และทางออม เชน ปญหาน้ําทวม
เพราะไมสามารถพัฒนาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําใน คู คลองได
จากปญหาดังกลาว และมหาอุทกภัย พ.ศ.2554 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน
2555 เห็นชอบขอเสนอการบริหารจัดการสิ่งรุกล้ําลําน้ําสาธารณะ โดย
ให กระทรวงมหาดไทยและ
กรุงเทพมหานครรวมกันดําเนินการตามกฎหมายกับผูที่บุกรุกลําน้ําสาธารณะ และใหกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย พิจารณาจัดหาที่พักอาศัยถาวรใหกับผู บุกรุก ซึ่งในระยะเรงดวนไดมี
การกําหนดคลองสําคัญที่มีปญหาการรุกล้ําจํานวน 9 คลองไดแก คลองบางซื่อ คลองบางเขน คลองลาดพราว
และคลองสอง คลองเปรมประชากร คลองพระยาราชมนตรี คลองสามวา คลองลาดบัวขาว คลองประเวศบุรีรมย
และคลองพระโขนง ซึ่ง ไดมีการประชุมรวมระหวางกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานครและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ และไดกําหนดใหคลองลาดพราวและคลองสอง เปนโครงการนํารองการบริหารจัดการสิ่งกอสราง
รุกล้ําลําน้ําสาธารณะ
ตอมาเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗
คณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดมีคําสั่งเรื่องการกําหนด
มาตรการจัดระเบียบและแกไขปญหาชุมชนแออัด และการสรางที่อยูอาศัยรุกล้ําแนวคลองและทางระบายน้ํา
ใหฝายสังคมจิตวิทยา โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ฝายความมั่นคง
โดยกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ดําเนินการกําหนดมาตรการจัดระเบียบและแกไขปญหาชุมชนแออัดและการสรางที่อยูอาศัยรุกล้ําแนวลําคลอง
และทางระบายน้ํา เพื่อแกไขปญหาคุณภาพชีวิต และปญหาสิ่งแวดลอม
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คลองลาดพราวเปนคลองชลประทานเดิมของกรมชลประทานในที่ราชพัสดุอยูในความรับผิดชอบของ
กรมธนารักษ กระทรวงการคลัง คลองลาดพราวเริ่มตั้งแตคลองหกวาถึงคลองแสนแสบ ความยาวประมาณ ๒๓
กิโลเมตร มีแนวเขตคลอง กวางประมาณ ๒๘– ๘๐ เมตร ซึ่งในพื้นที่เขตสายไหม เขตหลักสี่ เขตดอนเมือง และเขต
บางเขน มีแนวเขตคลองกวางประมาณ ๘๐ เมตร ในสวนพื้นที่เขจจตุจักร เขตลาดพราว เขตหวยขวาง และเขต
วังทองหลาง มีแนวเขตคลองกวางประมาณ ๒๘ - ๕๕ เมตรคลองลาดพร
โดย
าวเปนคลองสายหลัรกองรับการระบายน้ํา
พื้นที่ 8 เขตดังกลาว ตลอดแนวคลองมีชุมชนรุกล้ําแนวเขตคลอง จํานวน 43 ชุมชน บานจํานวน 5,946 หลังคา
เรือน และประชากรจํานวน 26,336 คน ซึ่งกีดขวางการระบายน้ํา และทําใหไมสามารถขุดลอกคลองได
เนื่องจากคลองลาดพราวเปนคลองที่ตอเชื่อมระหวางคลองหกวากับคลองแสนแสบ ซึ่งมีอุโมงคยักษพระราม
เกา – รามคําแหง ทําใหเปนคลองที่มีศักยภาพสูงหากไดรับการพัฒนา ดังนั้นการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล.จะชวย
เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ํา และชวยแกปญหาการรุกล้ําแนวเขตคลองสาธารณะ รวมถึงการพัฒนาภูมิ
ทัศนรมิ ฝง คลองใหสวยงาม
สํานักการระบายน้ํา กรุงเทพมหานครจึไดงออกแบบและกําหนดใหคลองสองหรือคลองลาดพราวเปน
ระบบระบายน้ําหลักทําหนาที่ในการระบายน้ําฝนที่ตกในพื้นที่ทางดานตอนเหนือของพื้นที่ปองกันน้ําทวมและพื้นที่
8 เขต มายังสถานีสูบน้ําอุโมงคยักษพระรามเกา– รามคําแหง ซึม่ง ีกําลังสูบ ๖๐ ลบ.ม./วินาที เพื่อระบายน้ําออกสู
แมน้ําเจาพระยา โดยไดกําหนดใหมีการนําน้ําบางสวนผานคลองลาดพราว เปนปริมาณ 40 ลบ.ม./วินาที ซึ่งจะ
สอดคลองกับคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) ที่กําหนดใหมีการนําน้ําบางสวนผานพื้นที่ปองกัน
น้ําทวมทางฝงตะวันออกของกรุงเทพมหานคร
จากปญหาการบุกรุกแนวเขตคลองสาธารณะ จึงมีแนวคิดที่จะดําเนินการโครงการกอสรางเขื่อน
ค.ส.ล. และประตูระบายน้ําคลองลาดพราว คลองบางบัว คลองถนน คลองสองและคลองบางซื่อ จากบริเวณ
เขื่อนเดิมอุโมงคยักษพระรามเกา – รามคําแหง ไปทางประตูระบายน้ําคลองสองสายใต เพื่อปองกันการบุกรุก
ที่สาธารณะอยางยั่งยืนและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ํา
4.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน
องคประกอบสําคัญของการดําเนินงานในภาพรวมของโครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล.และประตู
ระบายน้ํา คลองลาดพราวฯ ประกอบดวย แผนงานการกอราง แผนงานการประชาสัมพันธ และแผนงานการจัดหาที่อยู
อาศัย ซึ่งเปนกลไกสําคัญที่ใชในการขับเคลื่อนโครงการ
(รายละเอียดภาคผนวก ง)
ในการวางแผนงาน โครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล. และประตูระบายน้ําคลองลาดพราวฯ
ได ดําเนินการตามหลักการวางแผนโครงการและดําเนินการภายใตขอบเขตและระเบียบขั้นตอนของ
กรุงเทพมหานครรวมถึงความเหมาะสมของสภาพพื้นที่โครงการ โดยสาระสําคัญในการวางแผนให บรรลุ ตาม
เปาหมายสรุป ไดดังนี้
4.2.1 วางแผนกําหนดงานที่ตองทํา รูปแบบ และผังบริ(method
เวณ statement and site layout)
วางแผนการสํารวจ ตรวจสอบสภาพพื้นที่คลองลาดพราว โดยไดมีคําสั่งกองระบบคลอง
ที่ 5/2558 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดตําแหนงแนวรองน้ําเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําใน
คลองลาดพราว คลองบางบัว คลองถนน และคลองสอง เพื่อประชาสัมพันธใหประชาชนที่มีสิ่งปลูกสรางรุกล้ํา
แนวเขตคลองดังกลาวทราบถึงแนวเขตและกําหนดตําแหนงแนวรองน้ําของคลองลาดพราวตามโครงการ
ดังกลาว รวมถึงการสํารวจทางกายภาพของคลองลาดพราว เชน ความกวางของคลอง ความลึกของคลอง
แนวเขตคลอง และการเชื่อมตอกับอุโมงคยักษพระรามเกา – รามคําแหง ตลอดจนสิ่งกอสรางที่รุกล้ําแนวเขต
คลอง เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนงาน กําหนดรูปแบบ ปริมาณงานกอสราง คาระดับ และระยะเวลาการ
กอสราง (รายละเอียดภาคผนวก ข)
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4.2.2 วางแผนกําหนดระยะเวลาโครงการProject
(
planning and scheduling)
เมื่อกําหนดรูปแบบงานกอสราง ไดปริมาณงาน กอสราง และมีการวางแผนวิธีการ
กอสราง ที่จะดําเนินการ โครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล. และประตูระบายน้ําคลองลาดพราว คลองบางบัว
คลองถนน คลองสองและคลองบางซื่อ จากบริเวณเขื่อนเดิมอุโมงคยักษพระรามเกา – รามคําแหง ไปทาง
ประตูระบายน้ําคลองสองสายใต แลว จึง นําขอมูลดังกลาวมากําหนดการวางแผนงาน โครงการกอสรางเขื่อน
ค.ส.ล. และประตูระบายน้ําคลองลาดพราวฯ โดยพิจารณาจัดลําดับขั้นตอนการดําเนินงานตางๆ โดยคํานึงถึง
วิธีการกอสราง เทคโนโลยี วัสดุอุปกรณและเทคนิคการกอสรางรวมถึงปญหาอุปสรรคในการกอสราง ผลลัพธ
ที่ไดคือแผนผังหรือโครงขายที่แสดงใหเห็นลําดับขั้นตอนการ ทํางานและระยะเวลาในการทํางานทั้งหมด ทํา
ใหสามารถกําหนดระยะเวลาการกอสรางได ซึ่งรายละเอียด การคํานวณประมาณระยะเวลาการกอสราง
(รายละเอียดในภาคผนวก ค) การวางแผนงานกอสรางโดยระบบ Bar chart และแผนงานระบบสายงาน
วิกฤต (CPM) (รายละเอียดในภาคผนวก ง)
4.2.3 วางแผนกําหนดงบประมาณ (Budget planning)
เมื่อไดระยะเวลาการกอสรางแลว จึงเขาสูกระบวนการประมาณราคา ซึ่งการจัดทํา
รายการประมาณราคาคากอสรางใหเปนไปตามหลักวิชาชางและหลักเกณฑการคํานวณราคากลาง
งานกอสรางของสํานักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โดยอางอิงราคา
คาวัสดุตามประกาศสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย ประจําเดือนที่ทําการคิดราคา
เพื่อพิจารณาวาโครงการตองใชงบประมาณหรือตนทุนในการดําเนินการทั้งหมดเทาใด แลวจึงเขาสูขั้นตอน
การจัดทําขอเสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารพิจารณาอนุมัติโครงการ ซึ่งประกอบไปดวย
1)
การจัดทําแบบกอสรางซึ่งแสดงถึงผังบริเวณการกอสรางของโครงการ ปริมาณงาน
รูปแบบรายละเอียดของโครงสราง รวมถึงรูปตัดของโครงสรางที่แสดงถึงรายละเอียดของเทคนิคตางๆ
2)
การจัดทํารายการขอกําหนดเฉพาะงาน ซึ่งเปนการระบุถึงรายละเอียดตางๆ
ของโครงการไดแก วัตถุประสงค ปริมาณงาน และขอกําหนดเฉพาะงานกอสราง
3) การจัดทําเอกสารแบบงบประมาณ ไดแก เอกสาร ง109 ง202 แผนทีแ่ สดง
ผังบริเวณกอสราง รูปถายพื้นที่โครงการและการนําเสนอทางคอมพิวเตอร (Power Point) เพื่อเสนอผูบริหาร
และรัฐบาลพิจารณาอนุมัติโครงการ
4.2.4 วางแผนดานการติดตามผลการดําเนินงานของโครงการโดยใชเทคนิคกราฟ S-Curve
เพื่อแสดงความกาวหนาของโครงการ โดยทําเปนรูปรอยละจากนั้นจึงนํามาเขียนเสนกราฟอางอิง
(ตามแผนงาน) และเขียนกราฟที่ทําไดจริงมาเปรียบเทียบ เพื่อประเมินผลของโครงการและคนหาวิธีปรับแก
วิธีการทํางานใหเปนไปตามวัตถุประสงคตอ ไป (รายละเอียดในภาคผนวก ง)
5. ผูรวมดําเนินการ
5.1 นายณทศพล จันทรลอย
วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ
หัวหนากลุมงานวิศวกรรมความปลอดภัย
สํานักงานวิศวกรรมจราจร สํานักการจราจรและขนสง
ขณะดํารงตําแหนงวิศวกรโยธาชํานาญการ
กองระบบคลอง สํานักการระบายน้ํา

สัดสวนของผลงานรอยละ ๑0

๗
5.2 นายรัฐวิทย โสดานาตร
วิศวกรโยธาชํานาญการ
กองระบบคลอง สํานักการระบายน้ํา
5.๓ นางสาวภิรมย เกตุปาน
นายชางโยธาชํานาญงาน
กองระบบคลอง สํานักการระบายน้ํา
5.๔ นายเกียรติศักดิ์ วรบุตร
นายชางสํารวจชํานาญงาน
กองระบบคลอง สํานักการระบายน้ํา
5.๕ นายโรจนศักดิ์ ศิละวรรณโณ
นายชางโยธาชํานาญงาน
กองระบบคลอง สํานักการระบายน้ํา
๕.๖ นายอนุชิต ประจิมทิศ
นายชางเขียนแบบชํานาญงาน
กองระบบคลอง สํานักการระบายน้ํา
๕.๗ นายณกรภพ พรมชาติ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กองระบบคลอง สํานักการระบายน้ํา
๕.๘ นายสุรพงศ พวงชมภู
นายชางโยธาปฎิบัติงาน
กองระบบคลอง สํานักการระบายน้ํา

สัดสวนของผลงานรอยละ ๕
สัดสวนของผลงานรอยละ 5
สัดสวนของผลงานรอยละ 5
สัดสวนของผลงานรอยละ 5
สัดสวนของผลงานรอยละ 5
สัดสวนของผลงานรอยละ ๖๐
สัดสวนของผลงานรอยละ 5

6. สวนของงานที่ผูเสนอเปนผูปฏิบัติ
รับผิดชอบในฐานะวิศวกรโยธาปฏิบัติการ มีหนาที่ในการวางแผนงานและกําหนดระยะเวลา, ประมาณ
ราคาคากอสราง โครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล. และประตูระบายน้ําคลองลาดพราว คลองบางบัว คลองถนน
คลองสองและคลองบางซื่อ จากบริเวณเขื่อนเดิมอุโมงคยักษพระรามเกา
– รามคําแหง ไปทาง ประตู
ระบายน้ําคลอง สองสายใต ตามหลักการวางแผนโครงการ และดําเนินการภายใตขอบเขตและระเบียบขั้นตอน
ของกรุงเทพมหานคร จนสามารถนําโครงการไปของบประมาณ ประกวดราคาและดําเนินการกอสรางได คิด
เปนสัดสวนผลงานรอยละ 60 โดยมีรายละเอียดตางๆ ดังนี้
6.1 วางแผนกําหนดงานที่ตองทํา รูปแบบโครงการ และผังบริ
Method
เวณ ( statement and site layout)
6.1.1 การตรวจสอบพื้นที่โครงการและสภาพปญหาตางๆ เพื่อเปนขอมูลในการ วางแผน
การประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ และวางแผนกําหนดรูปแบบและปริมาณงานใหเหมาะสม
6.1.2 จัดทําแบบรายละเอียดแสดงที่ตั้งของโครงการเลือกชนิดของเขื่อน รวมถึงรายละเอียดของ
เทคนิคตางๆ ใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
6.1.3 จัดทํารายการขอกําหนดเฉพาะงาน โดยระบุปริมาณงาน วิธีการกอสราง คาระดับ
มาตรฐานผลิตภัณฑวัสดุกอสราง และรายละเอียดอื่นๆ

๘
6.2 วางแผนกําหนดระยะเวลาโครงการProject
(
planning and scheduling)
วางแผนประมาณระยะเวลาดําเนินโครงการใหมีความเหมาะสมโดยคํานึงถึง ปญหาอุปสรรค
และเทคนิคในการกอสรางโดยใชระบบตารางเวลา ( Bar Chart) โดยวางแผนใหการดําเนินการ โครงการ
กอสรางเขื่อน ค.ส.ล. และประตูระบายน้ําคลองลาดพราว คลองบางบัว คลองถนน คลองสองและคลองบางซื่อ
จากบริเวณเขื่อนเดิมอุโมงคยักษพระรามเกา
– รามคําแหง ไปทางประตูระบายน้ําคลองสองสายใต
จึง เสนอแนะใหจัดเตรียมเครื่องจักรอยางเพียงพอ ทําใหไดระยะเวลาจากแผนดําเนินการโครงการ
จํานวน
๑,2๖0 วัน รายละเอียดการคํานวณประมาณระยะเวลาการกอสรางแสดงใน (รายละเอียดในภาคผนวก ค )
และการวางแผนงานกอสรางโดยระบบ Bar Chart แสดงใน (รายละเอียดในภาคผนวก ง)
6.3 วางแผนกําหนดงบประมาณ (Budget planning)
6.
3.1 ประมาณราคาคากอสรางโดยแสดงถึงรายละเอียดปริมาณงาน ราคาวัสดุ และ
คาแรง โดยมีการตรวจสอบราคาตามประกาศกระทรวงพาณิชย รวมถึงมีการคํานวณ
Factor F
ใหถูกตองตามประเภทของงานรวมเงินงบประมาณคากอสรางเปนเงินทั้งสิ้น
๒,๔๒๖,600,000.- บาท
(สองพันสี่รอยยี่สิบหกลานหกแสน บาทถวน)
6.3.2 จัดทําแบบรายละเอียดงบประมาณซึ่งประกอบไปดวย เอกสาร
109
ง , ง 202 แผนผังแสดง
ที่ตั้งของโครงการ วัตถุประสงค ปริมาณงาน รูปถายบริเวณพื้นที่กอสราง รวมถึงจัดทําเอกสารเพื่อการนําเสนอทาง
คอมพิวเตอร(Power Point ) เพื่อใหผูบริหารพิจารณาคัดเลือกและอนุมัติโครงการ
6.3.3 จัดเตรียมเอกสารเพื่อการขออนุมัติประกาศขายแบบ ยื่นซองประกวดราคา โดยจัดเตรียมแบบ
กอสราง บัญชีกําหนดคางาน รายการมาตรฐาน รายการขอกําหนดเฉพาะงาน สําหรับภาคเอกชนที่ตองการซื้อแบบเพื่อขอ
ยื่นซองประกวดราคา
6.3.
4 จัดทําหนังสือประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ ผูขอรับการประเมินไดทําการ
ตรวจสอบวางานกอสรางมีสวนใดบางที่เกี่ยวของกับหนวยงานภายนอก และตองทําหนังสือประสานงานเพื่อ
ขออนุญาตกอสรางและการขอใชพื้นที่เพื่อดําเนินการกอสราง การขอดําเนินการติดตั้ง ประกอบดวย
1) ดานสาธารณูปโภค ประกอบดวย การไฟฟานครหลวง การประปานครหลวง
2) ดานการตรวจสอบแนวเขตที่ดิน และแนวกอสราง ประกอบดวย
กรมธนารักษ
สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน สาขาหวยขวาง และสาขาดอนเมือง
3) หนวยงานภายในกรุงเทพมหานคร เชน สํานักงานเขตสายไหม เขตหลักสี่ เขตดอนเมือง
เขตบางเขน เขตจตุจักร เขตลาดพราว วังทองหลาง
และหวยขวาง
7. ผลสําเร็จของงาน
จากการดําเนินการวางแผนงาน โครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล. และประตูระบายน้ําคลองลาดพราว
คลองบางบัว คลองถนน คลองสองและคลองบางซื่อ จากบริเวณเขื่อนเดิมอุโมงคยักษพระรามเก
– รามคํ
า าแหง ไปทาง
ประตูระบายน้ําคลองสองสายใต สามารถสรุปผลสําเร็จของงานในแตละกระบวนการไดดังนี้
7.1 สามารถดําเนินงานกอสราง โครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล. และประตูระบายน้ําคลองลาดพราว
คลองบางบัว คลองถนน และคลองบางซื่อ จากบริเวณเขื่อนเดิมอุโมงคยักษพระรามเก
– ารามคําแหง ไปทางประตู
ระบายน้ําคลองสองสายใต ใหแลวเสร็จตามแผนงานที่วางไว ถูกตองตามแบบ รายการ สัญญา
7.2 สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําในคลอง ลาดพราว มายัง อุโมงค ยักษพระรามเการามคําแหงสูบระบายน้ําลงสูแมน้ําเจาพระยา
ไดอยางรวดเร็ว

๙
7.3 สามารถลดปญหาน้ําทวมในพื้นที่เขตสายไหม เขตหลักสี่ เขตดอนเมือง เขตบางเขน
เขตจตุจักร เขตลาดพราว เขตวังทองหลาง และเขตหวยขวาง รวมถึง ชวยลดปญหาการจราจรติดขัดจาก
ปญหาน้ําทวมขังดวย
7.4 สามารถแกไขปญหาและปองกันการรุกล้ําแนวเขตคลองสาธารณะไดอยางยั่งยืน
8. การนําไปใชประโยชน
8.1 สามารถลดความสูญเสียทางดานเศรษฐกิจ สังคม และความเดือดรอนของประชาชน เนื่องจากปญหา
น้ําทวมขังพื้นที่เปนเวลานาน
8.2 สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําของคลองลาดพราว และแกไขปญหาน้ําทวมขังในบริเวณ
พื้นทีเ่ ขตสายไหม เขตหลักสี่ เขตดอนเมือง เขตบางเขน เขตจตุจักร เขตลาดพราว เขตวังทองหลาง และเขตหวยขวาง
8.3 สามารถปองกันการรุกล้ําที่ดินแนวเขตคลองสาธารณะบริเวณพื
เขตสายไหม
้นที่
เขตหลักสี่ เขตดอนเมือง
เขตบางเขน เขตจตุจักร เขตลาดพราว เขตวังทองหลาง และเขตหวยขวาง
8.4 ฟนฟูสภาพแวดลอมของคลองและพื้นที่ริมคลองใหสะอาดมีความเปนระเบียบเรี
มีภูมยบร
ิทัศอนยที่สวยงาม
9. ความยุงยาก ปญหา อุปสรรค ในการดําเนินการวางแผน
9.1 กระบวนการทํางานกอนลงมือกอสรางเขื่อนมีหลายขั้นตอน ซับซอน และหลายหนวยงานที่
เกี่ยวของทําใหเกิดความไมเขาใจและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน ถึงลําดับขั้นตอนการทํางานในระดับผูปฏิบัติ
ซึ่งไดรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทําแผนปฏิบัติการ ( Action Plan) เพื่อกําหนดหนาที่และระยะเวลาการ
ทํางานของทุกหนวยงาน ใหเปนไปตามความเรงดวนของนโยบายรัฐบาล (รายละเอียดในภาคผนวก ง)
9.2 คณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.)ไดกําหนดใหมีการนําน้ําบางสวนผานพื้นที่
ปองกันน้ําทวมทางฝงตะวันออกของกรุงเทพมหานคร เปนปริมาณ 110 ลบ.ม./วินาทีซึ่งเปนปริมาณที่มากและ
ยากตอการบริหารจัดการน้ํา โดยสํานักการระบายน้ําไดกําหนดใหผานคลองลาดพราวปริมาณ 40 ลบ.ม./วินาที
ดังนั้นจึงตองคํานวณประสิทธิภาพการระบายน้ําของคลองตามที่ กบอ.กําหนดใหนําน้ําบางสวนผานพื้นที่ปองกัน
น้ําทวมทางฝงตะวันออกของกรุงเทพมหานคร
9.3 การกอสรางเขื่อน ค.ส.ล.คลองลาดพราว ไมสามารถกอสรางเขื่อนไดชิดแนวเขตที่ดิน เพราะตอง
เวนที่ดินริมคลองเพื่อการจัดที่อยูอาศัย ทําใหตองกําหนดแนวกอสรางเขื่อน ค.ส.ล.เพื่อรองรับขอกําหนด 5 ป
(ฝน 100 มม./วัน ฝนตกภายใน 3 ชม.) ภายใตความกวางคลองที่จํากัดและตองพิจารณาเปนโครงขายคลอง
อยางเปนระบบ (รายละเอียดในภาคผนวก ง)
10. ขอเสนอแนะ
10.1 ในการออกแบบกําหนดความกวางคลองในคลองอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ํา
ควรพิจารณาคลองเปนโครงขายคลอง
10.2 การแกไขปญหาสิ่งกอสรางรุกล้ําคลอง ตองใชมาตรการบังคับทางกฎหมายโดยมุงเนนผูที่รุกล้ํา
แนวเขตที่ราชพัสดุเพื่อหาผลประโยชนสวนตน
10.3 เนื่องจากปริมาณงานกอสรางเขื่อนมีจํานวนมาก โดยปกติจะใชระยะเวลากอสรางนานมาก
ควรจะวางแผนกําหนดใหผูรับจางดําเนินการหลายจุดเพิ่มขึ้น เพื่อใหโครงการแลวเสร็จตามกําหนดระยะเวลา
ที่ตั้งไว

๑๐
ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ … …………………………………………
(นายณกรภพ พรมชาติ)
ผูขอรับการประเมิน
วันที่ ..................................................
ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผูเสนอขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริง
ทุกประการ
ลงชื่อ… …………… .………………………… .
(นายณทศพล จันทรลอย)
ผูรวมดําเนินการ
วันที่ ...................................................
ลงชื่อ… …………… .…………………………
(นายรัฐวิทย โสดานาตร)
ผูรวมดําเนินการ
วันที่ ................................................

ลงชื่อ… …………… .………………………… .
(นายเกียรติศักดิ์ วรบุตร)
ผูรวมดําเนินการ
วันที่ ..................................................

ลงชื่อ… …………… .…………………………
(นางสาวภิรมย เกตุปาน)
ผูรวมดําเนินการ
วันที่ .............................................

ลงชื่อ… …………… .………………………… .
(นายโรจนศักดิ์ ศิละวรรณโณ)
ผูรวมดําเนินการ
วันที่ ..................................................

ลงชื่อ… …………… .………………………… .
(นายอนุชิต ประจิมทิศ)
ผูรวมดําเนินการ
วันที่ ..................................................

ลงชื่อ… …………… .………………………… .
(นายสุรพงศ พวงชมภู)
ผูรวมดําเนินการ
วันที่ ..................................................

ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ
ลงชื่อ… .… ……… .… ………… .…… .… ……
(นายชาคริต ตังคุปานันท)
ตําแหนง วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ
หัวหนากลุมงานวิศวกรรมคลอง
กองระบบคลอง สํานักการระบายน้ํา
(ผูบังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการดําเนินการ)
วันที่ ............................................................

ลงชื่อ… ………………………… .……………… .
(นางวาสนา ศิลปเบ็ญจพร)
ตําแหนง ผูอํานวยการกองระบบคลอง
สํานักการระบายน้ํา
วันที่ .....................................................

๑๑

ขอเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ของ นายณกรภพ พรมชาติ
เพื่อประกอบการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง วิศวกรโยธาชํานาญการ (ดานวางแผน)
(ตําแหนงเลขที่ กรบ.17) สังกัด กลุมงานวิศวกรรมคลอง กองระบบคลอง สํานักการระบายน้ํา
เรื่อง การจัดทําฐานขอมูลคูน้ําสาธารณะขางถนนตามประกาศกรุงเทพมหานคร
ใหฝงทอถมคูน้ําสาธารณะขางถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร
1. หลักการและเหตุผล
สํานักการระบายน้ําเปนหนวยงานที่มีภารกิจในการควบคุมดูแลและบํารุงรักษาทอระบายน้ํา คู คลอง
รวมทั้งสิ่งกอสรางอื่นๆที่เกี่ยวกับการระบายน้ํา รวมถึงพิจารณาวางหลักเกณฑการกําหนดขนาดทอระบายน้ํา
ที่เหมาะสมในการขออนุญาตฝงทอ ถมคูน้ําสาธารณะ ตามระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการขออนุญาต
ซอมหรือสรางทางเทา ฝงทอระบายน้ําและสรางสะพานชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๑๘ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๒๐ ซึ่ง
การขออนุญาตฝงทอ ถมคู คลองสาธารณะริมถนน ตรอกหรือซอยและถมดินทําถนนหนาอาคาร
กรุงเทพมหานครไมอนุญาต เพราะเปนสาเหตุใหการระบายน้ําติดตัน เวนแตบริเวณที่กรุงเทพมหานครได
พิจารณาแลวเห็นวา ไดมีการฝงทอ ถมคูน้ําริมถนนเปนสวนใหญแลวและไมเปนอุปสรรคตอการระบายน้ํา
กรุงเทพมหานครก็จะอนุญาตโดยจะประกาศบริเวณที่ยกเวนใหทราบตอไป
ปจจุบันไดมีการปลูกสรางอาคารที่พักอาศัยอยางหนาแนนและไดมีการถมคูน้ําริมถนนเพื่อฝงทอ
ระบายน้ําทําเปนทางเขาออกเปนสวนใหญ ประกอบกับพื้นที่ดินถูกถมใหสูงขึ้น ทําใหในชวงฤดูฝนไมสามารถ
ระบายน้ําไปตามทุงนาหรือที่โลงแจงได ทําใหน้ําไหลบาเขาทวมผิวจราจร ดังนั้นเพื่อใหมีการพัฒนาความเจริญ
และเพื่อประโยชนในการควบคุมระบบระบายน้ําบริเวณถนน ใหมีประสิทธิภาพและเปนมาตรฐานเดียวกัน
ในการฝงทอ ถมคูน้ําสาธารณะ จึงมีประกาศกรุงเทพมหานครอนุญาตใหฝงทอ ถมคูน้ําสาธารณะริมถนนได
โดยคูน้ําขางถนนที่จะทําเปนประกาศกรุงเทพมหานครดังกลาว ไมใชคูน้ํา คลอง หรือทางระบายน้ําสาธารณะ
ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ แตเปนคูน้ําในแนวถนนที่ขณะกอสรางถนนทําการขุดดินทั้งสองขางขึ้นมาทําเปนคันดิน
แลวปรับปรุงเปนถนน ซึ่งการขออนุญาตใหฝงทอ ถมคูตองดําเนินการตามหลักเกณฑและขั้นตอนตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการขออนุญาต ซอมหรือ
สรางทางเ ท า ฝงทอระบายน้ําและสรางสะพานชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๑๘ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๒๐
(รายละเอียดในภาคผนวก จ)
2. วัตถุประสงคและหรือเปาหมาย
2.1 เพื่อนําขอมูล คูน้ําสาธารณะขางถนนตามประกาศกรุงเทพมหานคร ใหฝงทอถมคูน้ําสาธารณะ
ขางถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จัดเก็บโดยโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อปองกันการสูญหายและ ความสะดวก
รวดเร็วในการคนหาขอมูลเพื่อนํามาประกอบการพิจารณาอนุญาตใหฝงทอถมคูน้ําสาธารณะ
2.2 เพื่อใชเปนฐานขอมูลในการวางแผนพัฒนาระบบระบายน้ําและปองกันน้ําทวมกรุงเทพมหานคร
2.3 เพื่อนําขอมูล คูน้ําสาธารณะขางถนนตามประกาศกรุงเทพมหานคร ใหฝงทอถมคูน้ําสาธารณะ
ขางถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จัดทําลงในแผนที่เพื่อใหทราบตําแหนงจากจุดเริ่มตนถึงจุดสิ้นสุด

๑๒
3. กรอบการวิเคราะห แนวคิด และขอเสนอ
จัดทําฐานขอมูลคูน้ําสาธารณะขางถนนตามประกาศกรุงเทพมหานคร ใหฝงทอ ถมคูน้ําสาธารณะขางถนน
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยโปรแกรมคอมพิวเตอรมีกรอบการวิเคราะหแนวคิด ดังนี้
ประกาศกรุงเทพมหานครอนุญาตใหฝงทอ ถมคูน้ําสาธารณะ เริ่มจัดทําตั้งแตป พ.ศ.๒๕๑๘ จนถึง
ป พ.ศ. ๒๕๔๕ มีจํานวน 26 ฉบับ ดังนี้
1. ถนนสุขุมวิท 71 และถนนพหลโยธิน
2. ถนนสุขุมวิท 77 และถนนสุขมุ วิท 103
3. ถนนเพชรเกษม
4. ถนนเพชรเกษม จากคลองยายเทียบถึงสุดเขต กทม.
5. ถนนสุขาภิบาล 3 จากถนนสุวินทวงศถึงคลองบางชัน
6. ถนนพระยาสุเรนทร จากถนนรามอินทราถึงโรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร
7. ถนนนิมติ ใหม จากถนนสุวินทวงศถึงสุดเขตพื้นที่เขตมีนบุรี
8. ถนนราษฎรอุทิศ จากแยกถนนสุวินทวงศถึงสุดพื้นที่เขตมีนบุรี
9. ถนนฉิมพลี
10. ถนนสวนผัก
11. ถนนรามคําแหง จากถนนสุขาภิบาล 1 ถึงสุดเขตบางกะป
12. ถนนเลียบวารี จากถนนเชื่อมสัมพันธถึงสุดเขตพื้นที่เขตหนองจอก
13. ถนนประชารวมใจ จากแยกถนนนิมิตใหมถึงสุดพื้นที่เขตมีนบุรี
14. ถนนราชทัณฑอุทิศ จากแยกถนนรมเกลาถึงวัดแสนสุข
15. ถนนซอยแยกถนนพระยาสุเรนทร จากถนนพระยาสุเรนทรถึงสุเหราคลองหนึ่ง
16. ถนนเลียบคลองสอง จากถนนพระยาสุเรนทรถึงถนนหทัยราษฎร
17. ซอยสุขุมวิท 105 (ซอยลาซาล)
18. ถนนฉลองกรุงทัง้ 2 ฝง จากถนนสุวินทวงศถึงสุดเขตพื้นที่ลาดกระบัง
19. ถนนบางบอน 5 จากแยกถนนเอกชัยถึงคลองหนามแดง
20. ถนนเจริญพัฒนา จากถนนรามอินทราถึงคลองหนึ่งตะวันตก
21. ถนนกรุงเทพกรีฑาตลอดสาย จากถนนศรีนครินทรถึงหมูบานนักกีฬาแหลมทอง
22. ถนนสามวาตลอดสาย จากถนนสุวินทวงศถึงคลองหนึ่ง
23. ถนนสังฆสันติสุข จากถนนบุรีภิรมยถึงถนนทหารอากาศอุทิศ
24. ถนนซอยเจริญใจ จากถนนเอกมัยถึงถนนสุขุมวิท 71
25. ถนนมิตรไมตรี จากถนนประชารวมใจถึงถนนประชาสําราญ
26. ถนนหทัยราษฎร จากถนนสุวินทวงศถึงคลองสามตะวันตก
ซึ่งการจัดเก็บขอมูลประกาศกรุงเทพมหานครฯอยูในรูปแบบกระดาษ รวมถึงผูจัดเก็บหรือผูรวบรวม
ขอมูลมีการปรับเปลี่ยนตําแหนงตลอดจนเกษียณอายุราชการ ก็จะทําใหการสืบคนขอมูลประกาศ
กรุงเทพมหานคร อนุญาตใหฝงทอ ถมคูน้ําสาธารณะนั้นยากตอการคนหา และทําใหได ขอมูลไมครบถวน
จึงทําใหไมสามารถวางหลักเกณฑการกําหนดขนาดของทอระบายน้ําที่เหมาะสมในการฝงทอ ถมคูน้ําสาธารณะ
ในการขออนุญาตฝงทอ ถมคูน้ําสาธารณะได

๑๓
ผูขอรับการประเมินจึงไดเสนอแนวคิดในการจัดทําฐานขอมูลคูน้ําสาธารณะตามประกาศ
กรุงเทพมหานคร ใหฝงทอ ถมคูน้ําสาธารณะขางถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร
เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับวิศวกรในการออกแบบการปรับปรุงพัฒนาคูน้ําสาธารณะขางถนนและ
ลดระยะเวลาในการคนหาขอมูลประกาศดังกลาว ตลอดจนทราบถึงตําแหนงจากจุดเริ่มตนถึงจุดสิ้นสุดที่ชัดเจน
ผูขอรับการประเมินขอเสนอแนวทางและกรอบ การจัดทําฐาน ขอมูล คูน้ําสาธารณะขางถนนตาม
ประกาศกรุงเทพมหานคร ใหฝงทอ ถมคูน้ําสาธารณะขางถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
โดยโปรแกรม
คอมพิวเตอร ดังตอไปนี้
3.1 แตงตั้งผูรับผิดชอบในการทําหนาที่รวบรวมขอมูลและลงตําแหนง
คูน้ําสาธารณะขางถนน
ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ใหฝงทอถมคูน้ําสาธารณะขางถนน เพิ่มเติมในแผนที่ที่ไดจัดทําไว
3.2 ผูที่รับผิดชอบตองมีความรูพื้นฐานในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
3.3 เมื่อประกาศกรุงเทพมหานคร ใหฝงทอถมคูน้ําสาธารณะขางถนนมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ตองจัดทําหรือปรับปรุงแผนที่ใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน
การจัดทําฐานขอมูลคูน้ําสาธารณะขางถนนตามประกาศกรุงเทพมหานคร ใหฝงทอถมคูน้ําสาธารณะ
ขางถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ไดแสดงไวใน (รายละเอียดในภาคผนวก จ)
4. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
4.1
สามารถลดระยะเวลาการสํารวจ ออกแบบในการพิจารณาอนุญาตใหฝงทอถมคูน้ําสาธารณะขางถนน
4.2 สามารถใชเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับวิศวกรในการออกแบบเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคูน้ํา
สาธารณะขางถนน
4.3 เพื่อลดระยะเวลาในการคนหาขอมูลประกาศกรุงเทพมหานคร ใหฝงทอถมคูน้ําสาธารณะขางถนน
เนื่องจากขอมูลไดมีการจัดเก็บไวในที่เดียวกัน
5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
5.1
สามารถนําขอมูคลูน้ําสาธารณะขางถนนตามประกาศกรุงเทพมหานคร ใหฝงทอถมคูน้ําสาธารณะ
ขางถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จัดเก็บโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร
5.2
สามารถนําขอมูคลูน้ําสาธารณะขางถนนตามประกาศกรุงเทพมหานคร ใหฝงทอถมคูน้ําสาธารณะ
ขางถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จัดทําลงในแผนที่เพื่อใหทราบตําแหนงจากจุดเริ่มตนถึงจุดสิ้นสุด
5.3
สามารถลดระยะเวลาในการคนหาขอมูปลระกาศกรุงเทพมหานคร ใหฝงทอถมคูน้ําสาธารณะขางถนน
เนื่องจากขอมูลไดจัดเก็บไวในที่เดียวกันโดยใชเวลาในการคนหาประมาณ 1 นาที
ลงชื่อ.........................................
(นายณกรภพ พรมชาติ)
........../......../...............

ผูขอรับการประเมิน

