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ผลงานประกอบการพิจารณาประเมินบุคคล
เพื่อขอรับเงินประจําตําแหนงประเภทวิชาการ
ตําแหนงวิศวกรโยธาชํานาญการ(ดานวางแผน)

เรื่องที่เสนอใหประเมิน
1. ผลงานทีเ่ ปนผลการดําเนินงานทีผ่ า นมา
เรื่อง การวางแผนงานกอสรางโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา ถนนฉิมพลี-ทุงมังกร
2.ขอเสนอแนวคิดวิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เรื่อง การจัดทําคูมือการพิจารณา ขออนุมัติการรื้อยายและกอสรางระบบทอระบายน้ํา
จากหนวยงานภายนอกกรณีโครงการขนาดใหญ
เสนอโดย
นายศุภณัฏฐ สงวนนวลรักษ ตําแหนง วิศวกรโยธาชํานาญการ (ดานวางแผน)
(ตําแหนงเลขที่ กรท.65)
กลุมงานวิศวกรรมทอ กองระบบทอระบายน้ํา สํานักการระบายน้ํา

ผลงานที่เปนผลการดําเนินงานที่ผานมา
1. ชื่อผลงาน การวางแผนงานกอสรางโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา ถนนฉิมพลี - ทุง มังกร
2. ชวงระยะเวลาที่ดําเนินการ กุมภาพันธ 2557 – มกราคม 2558
3. ความรูทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใชในการดําเนินการ
3.1 เหตุผลและความจําเปนในการออกแบบระบบปองกันน้ําทวมและระบบระบายน้ํา
พื้นที่เขตตลิ่งชันตั้งอยูบริเวณตอนกลางของพื้นที่ปดลอมปองกันน้ําทวมอันเนื่องมาจากน้ําฝนของ
กรุงเทพมหานคร มีสภาพพื้นที่แบนราบ เปนที่ลุมต่ํามีระดับความสูงพื้นดินอยูระหวาง +0.20 ม.รทก. ถึง
+1.20 ม.รทก. และมีคลองสายหลักที่สําคัญอาทิเชน คลองมหาสวัสดิ์ คลองบัว คลองขุนจันทรซึ่งเปนทาง
ระบายน้ําหลักไหลระบายออกคลองบางกอกนอยและแมน้ําเจาพระยา เปนผลใหการระบายน้ําฝนที่ตกลงมา
ในพื้นที่กอนที่จะใชคลองดังกลาวระบายออกสูแมน้ําเจาพระยานั้นมีระยะทางไกลใชระยะเวลนานและ
กอใหเกิดน้ําทวมขังบริเวณพื้นที่ ถนนฉิมพลี ทุงมังกรเปนบริเวณกวาง กอใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ
และความยากลําบากในการจราจรในพื้นที่ดังกลาว
จากสาเหตุดังกลาวที่อธิบายไวในขางตน กรุงเทพมหานครโดยสํานักการระบายน้ําซึ่งเปนผูมีหนาที่
รับผิดชอบโดยตรงในการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมจึงไดกําหนดให บริเวณดังกลาวเปนจุดออนน้ําทวม
และกําหนดใหเปนพื้นที่จัดการบริหารน้ําทวม ตลิ่งชัน ฉิมพลี โดยมีขนาดของพื้นที่ 3.6 ตารางกิโลเมตร ซึ่ง
สํานักการระบายน้ําไดทําการสํารวจสภาพพื้นที่และวิเคราะหถึงปญหาที่เกิดขึ้นในบริเวณดังกลาว รวมถึงการ
วางแผน เพื่อกําหนดเปาหมายในการแกไขปญหาไดถูกวิธีและไดอยางมีประสิทธิภาพที่สุด
ซึ่งจากการวิเคราะหถึงองคประกอบดังกลาวโดยถี่ถวนแลวพบวา แผนการดําเนินการนั้นจะตอง
เพิ่มและเรงประสิทธิภาพของการระบายน้ําออกจากพื้นที่ลงสูทางระบายน้ําที่ใกลที่สุดใหเร็วยิ่งขึ้นซึ่งในพื้นที่
ดังกลาวไดแกคลองสามเสนใหเร็วที่สุดเพื่อที่จะระบายออกสูแมน้ําเจาพระยาอันเปนการแกไขปญหาน้ําทวมขัง
บริเวณดังกลาวไดตอไป
3.2
กฎหมายที่เกี่ยวกับการวางแผนระบบปองกันน้ําทวมและระบบระบายน้ํา
1) พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ ในสวนที่เกี่ยวของกับการรักษาที่สาธารณะสาธารณะ
2) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร โดยเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ในการดูแลรักษาพื้นที่
แนวเขตคลองสาธารณะและปองกันการตอเติมอาคารรุกล้ําแนวเขตคลองสาธารณะ
3) พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535โดยใชรวมกับ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารเพื่อรักษาสภาพพื้นที่คลองตามธรรมชาติ การบําบัดน้ําเสียชุมชนและศึกษา
ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมกอนดําเนินการโครงการ
3.3
ดานกฎหมายและขอกําหนดหรือมาตรฐานในการทํางานกอสราง (Code of Practice)
1) ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 วาดวยการจัดซื้อจัดจาง
2) ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจางเหมากอสรางของกรุงเทพมหานคร
3) รายการมาตรฐานงานทางของกรุงเทพมหานคร พศ. 2542
3.4 ดานการวางแผนโครงการ (Construction Planning)
ใชในการวางแผนโครงการใหประสบความสําเร็จโดยมุงแกปญหาภายในพื้นที่ โดยคํานึงถึง
ผลประโยชนทางสังคมและสิ่งแวดลอม และกําหนดโครงการใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยใชทรัพยากรที่มีอยู
ใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยใชหลักการวางแผนโครงการดังนี้
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) วางแผนกําหนดงานที่ตองทํา รูปแบบโครงการ และผังบริเวณmethod
(
statement and
site layout)
2)
วางแผนกําหนดระยะเวลาโครงการConstruction
(
planning and scheduling)
3)
วางแผนกําหนดงบประมาณ(Budget planning)
ขั้นตอนวางแผนกําหนดงานที่ตองทํา รูปแบบโครงการ และผังบริเวณ (method statement and
site layout) ดําเนินการเพื่อจะไดศึกษาทําความเขาใจถึงปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่และนําเสนอรูปแบบโครงการเพื่อ
แกไขปญหาโดยเสนอแนวคิด รูปแบบ และจัดทํารายละเอียดโครงการ โดยใชขอมูลทางวิศวกรรม เชน ขอมูลของ
ระบบระบายน้ําเดิม คาระดับกนทอระบายน้ํา คาระดับขุดลอกคลอง น้ําฝน สัมประสิทธิ์น้ําทา อัตราการไหลของ
น้ํา เปนตน
ขั้นตอนการ
วางแผนกําหนดระยะเวลางานกอสราง (Construction planning and scheduling)
เปนขั้นตอนที่สําคัญมากสําหรับการวางแผนโครงการเพราะเปนขั้นตอนที่จะตองทําการกําหนดยุทธศาสตร
การทํางานเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวงตามเปาหมาย เทคนิคการวางแผนโครงการที่
นิยมใชกับงานกอสรางของภาคราชการเพื่อกําหนดระยะเวลาโครงการ ไดแก แผนงานระบบตารางเวลาหรือ
Bar Chart เพราะความไมซับซอนของรูปแบบสามารถจัดทําไดสะดวกและเขาใจไดงาย
ขั้นตอนการกําหนดงบประมาณ (Budget planning) เปนขั้นตอนที่ทําใหทราบถึงคาการลงทุนของ
โครงการ และประเมินถึงความคุมคาทางเศรษฐศาสตร จากการแกไขปญหาและลดความเสียหายในพื้นที่
3.5 ดานเศรษฐศาสตรและสังคม
ในการวางแผนโครงการกอสรางใดๆ จะตองคํานึงถึงผลประโยชนตอการลงทุนและการลดความ
สูญเสียทางเศรษฐกิจ เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมใหกับประชาชน โดยแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1) ผลประโยชนทางตรง ไดแก การลดความเสียหายจากปญหาน้ําทวมในพื้นที่
2) ผลประโยชนทางออม ไดแก ความเชื่อมั่นทางสังคม ความปลอดภัย และความสุขของประชาชน
3.6 การบริหารจัดการน้ําในกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ประมาณ
1,568 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูบนพื้นที่ลุมต่ําตอนปลายของแมน้ําเจาพระยาใกลอาวไทย ระดับความสูงเฉลี่ยประมาณ 0.00 ถึง +1.50 เมตร เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง
(ม.รทก.) โดยบริเวณริมฝงแมน้ําเจาพระยาและพื้นที่ทางทิศเหนือมีระดับสูง + 1.50 ม.รทก. สวนที่ตอนกลาง
ดานตะวันออกและดานใตมีระดับต่ําอยูระหวาง + 0.00 ถึง +0.50 ม.รทก. บางพื้นที่มีระดับต่ํากวา
ระดับน้ําทะเลปานกลาง โดยในสวนการดําเนินการดานการปองกันน้ําทวมและการระบายน้ําไดมีการดําเนินการ
ดังนี้
- ระบบปองกันน้ําทวม โดยกอสรางคันปองกันน้ําทวมปดลอมพื้นที่เพื่อปองกันน้ําหลากและน้ําทะเล
หนุนสูง
- คันปองกันน้ําทวมดานตะวันออกของกรุงเทพมหานคร (คันกั้นน้ําพระราชดําริ)
- คันปองกันน้ําทวมริมแมน้ําเจาพระยา คลองบางกอกนอยและคลองมหาสวัสดิ์
ระบบปองกันน้ําทวม โดยการสรางคันกั้นน้ําปดพื้นที่กรุงเทพมหานครแบงเปนพื้นที่ปองกันน้ําทวม
3 พื้นที่ ไดแก
1. พื้นที่ปดลอมดานตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา ภายในคันกั้นน้ําพระราชดําริ พื้นที่ประมาณ
650 ตารางกิโลเมตร เปนพื้นที่ปดลอมตั้งอยูทางดานตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา ระหวางคันปองกันน้ําทวม
ริมแมน้ํากับคันกั้นน้ําพระราชดําริ
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2. พื้นที่ปดลอมดานตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา (ฝงธนบุรี) พื้นที่ประมาณ 450 ตารางกิโลเมตร
เปนพื้นที่ปดลอมตั้งอยูดานตะวันตกของแมน้ําเจาพระยาระหวางคันปองกันน้ําทวมริมแมน้ําถึงสุดเขต
กรุงเทพมหานครที่ถนนพุทธมณฑลสาย 4
3. พื้นที่ดานตะวันออกนอกคันกั้นน้ําพระราชดําริ พื้นที่ประมาณ 468 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู
ทางดานตะวันออกของกรุงเทพมหานครนอกคันกั้นน้ําพระราชดําริ ระบบระบายน้ําเพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง
เนื่องจากน้ําฝน ประกอบดวยระบบระบายน้ําตางๆ ดังนี้ คู คลองระบายน้ํา จํานวนทั้งสิ้น 1,682 คลอง ความยาว
รวมประมาณ 2,604 กิโลเมตร ทอระบายน้ําความยาวประมาณ 6,368 กิโลเมตร แบงเปนถนนสายหลัก
1,950 กิโลเมตร ตรอก ซอย ยาวรวมประมาณ 4ล418 กิโลเมตร สถานีสูบน้ํา ประตูระบายน้ํา บอสูบน้ํา เพื่อ
ระบายน้ําทวมขัง เนื่องจากฝนตกในพื้นที่ออกสูแมน้ําเจาพระยา อุโมงคขนาดใหญปจจุบันไดมีการดําเนินการ
กอสรางอุโมงคระบายน้ําแลว 7 แหง ความยาวรวม 19.00 กิโลเมตร มีประสิทธิภาพการระบายน้ํารวม
155.50 ลูกบาศกตอวินาที
3.6.1 การแกไขปญหาน้ําทวม และการเตรียมการในอนาคต
จากปญหาและอุทกภัยในป 2554 กรุงเทพมหานครไดมีการจัดทําแนวทาง มาตรการและ
การเตรียมความพรอมการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมกรุงเทพมหานคร แบงการดําเนินการออกเปน 2 ระยะ
คือ มาตรการระยะเรงดวน และมาตรการระยะยาว โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินการดังนี้
3.6.1.1 มาตรการระยะเรงดวน
เพิ่มประสิทธิภาพของระบบระบายน้ํา
- ขุดลอกคูคลองและลางทําความสะอาดทอระบายน้ํา
- ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ําไฟฟาแรงสูงและดีเซล เพื่อเพิ่มความเร็วของน้ําในคลองที่มีอุปสรรค
การระบายน้ําในคลอง
- ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา
- เพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ํา
- ติดตั้งเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ําในคลองระบายน้ําสายสําคัญ
ซอมแซมแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ําเจาพระยา คลองบางกอกนอยและคลองมหาสวัสดิ์
คันกั้นน้ําตามแนวพระราชดําริดานตะวันออก จากแมน้ําเจาพระยาถึงประตูระบายน้ําจุฬาลงกรณทําการเสริม
ความสูงคันกั้นน้ํา +3.95 ม.รทก. คลองรังสิตประยูรศักดิ์ดานใตไปถึงคลองเจ็ด และจากถนนเลียบคลองเจ็ดฝง
ตะวันออกลงมาจรดแนวคันพระราชดําริเดิมที่ถนนนิมิตรใหม เสริมความสูงคันกั้นน้ําระดับความสูง +3.55 ม.รทก.
และจากถนนนิมิตรใหมถึงถนนรมเกลา เสริมความสูงคันกั้นน้ํา +3.00 ม.รทก. เสริมความสูงคันกั้นน้ําจากประตู
ระบายน้ําคลองสองสายใตถึงถนนรมเกลาสูง +3.00 ม.รทก. จากถนนรมเกลาถึงถนนบางพลี – ตําหรุ เสริม
ความสูง +2.50 ม.รทก.
3.6.1.2 มาตรการระยะยาว เพื่อเปนการเตรียมการเพื่อรองรับปญหาดังกลาว
กรุงเทพมหานครจึงจัดทําโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่กรุงเทพมหานครอยางยั่งยืน เพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถระบบปองกันน้ําทวมและระบบระบายน้ําและระบบขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจของ
กรุงเทพมหานคร
3.6.2 เปาหมายในการดําเนินการ
3.6.2.1 พัฒนาคลองระบบน้ําสายหลักใหมีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้น โดยขุดลอกคูคลองและ
กอสรางเขื่อนริมคลอง เพื่อเปนแกมลิงเตรียมรองรับฝนตกในพื้นที่
3.6.2.2 เพิ่มขีดความสามารถของระบบระบายน้ําในพื้นที่โดยการกอสรางอุโมงคระบายน้ํา
ขนาดใหญ เพื่อเรงระบายน้ําและลําเลียงน้ําจากพื้นที่ที่มีปญหาน้ําทวมขังใหระบายออกจากพื้นที่โดยเร็ว
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3.6.2.3 เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับน้ําโครงการแกมลิงคลองสนามชั–ยคลองสนามชัย
3.6.2.4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบปองกันน้ําทวมดานตะวันออกของกรุงเทพมหานคร โดย
การเสริมคันปองกันน้ําทวมริมคลองแสนแสบและคลองนครเนื่องเขต
3.6.2.5 กอสรางสถานีสูบน้ําพระโขนงใหม พรอมปรับปรุงคลองพระโขนงบริเวณสถานีสูบ
น้ําที่จะกอสรางใหม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําทวมขังออกจากพื้นที่ใหเพิ่มสูงขึ้น
3.6.2.6 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการทํางานของศูนยควบคุมระบบปองกันน้ําทวม
กรุงเทพมหานครและเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา
3.6.3 การกําหนดแผนบริหารจัดการน้ําทวม
3.6.3.1 การกําหนดลําดับความสําคัญ แบงลําดับความสําคัญ
- ระดับ
A ลําดับความสําคัญสูงเปนระบบที่อยูในบริเวณจุดออนน้ําทวมที่สําคัญ
- ระดับ
B ลําดับความสําคัญสูงปานกลางเปนระบบที่อยูในบริเวณจุดออนน้ําทวม
ทั่วไป
- ระดับ
C ลําดับความสําคัญต่ําเปนระบบที่อยูในบริเวณจุดออนน้ําทวมที่อาจปญหา
น้ําทวมเมื่อมีฝนตกหนัก
3.6.3.2 กําหนดพื้นที่บริหารจัดการน้ําทวม
- การจัดทําแผนคันกั้นน้ํา จุดปดกั้นทอ ทํานบกั้นน้ําและประตูระบายน้ํา
- การติดตั้งเครื่องสูบน้ํา
- การตรวจสอบแกไขสิ่งที่จะเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติการปองกันน้ําทวม
- การเตรียมเจาหนาที่ปฏิบัติการและอุปกรณสนับสนุนการปฏิบัติการ
3.6.3.3 แผนการบริหารจัดการน้ําตามขอตกลงกับพื้นที่รอบนอกตอเชื่อมปริมณฑล
การประสานงานเพื่อการบริหารจัดการน้ําระหวางจังหวัดปริมณฑลกับกรุงเทพมหนครนั้น
สํานักการระบายน้ําไดมีการประสานงานรวมมือกันมาอยางตอเนื่องมาหลายปแลว และไดพัฒนาความรวมมือจน
จัดทําเปนขอตกลงรวมกับพื้นที่ปริมณฑล
4. สาระสําคัญของเรื่องและขั้นตอนการดําเนินการที่ผูเสนอปฏิบัติ
4.1 สรุปสาระสําคัญของโครงการ
พื้นที่บริเวณตลิ่งชัน ชวงถนนฉิมพลี ถนนทุงมังกร และบริเวณชุมชนใกลเคียงโดยรอบ ครอบคลุม
พื้นที่ ประมาณ 3.6 ตร.กม. มีสภาพพื้นที่เปนที่ลุมต่ํา มีคาระดับพื้นที่ ประมาณ +0.70 ม.รทก.พื้นที่โดยรอบ
มีลักษณะเปนบานพักอาศัย อาคารพาณิชย ตลาดมีประชากรอาศัยอยูหนาแนน การระบายน้ําในพื้นที่จะใช
ระบบทอระบายน้ําระบายสูคลอง มหาสวัสดิ์ การระบายน้ําตามธรรมชาติจะเปนไปไดชา ในชวงฤดูฝนมักจะมี
ปญหาจุดออนน้ําทวมขังซ้ําซากเนื่องจากฝนตก
รวมถึงหากมองถึงในความเสียหายดานเศรษฐศาสตรที่เกิดขึ้นในกรณีที่ยังไมสามารถแกไขปญหาน้ํา
ทวมในบริเวณดังกลาวไดอีกทั้งยังไมรวมความเสียหายทางดานพลังงานและเชื้อเพลิงจากปญหาการจราจรที่ไม
สามารถประเมินได ดังนั้นเมื่อโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําถนนพหลโยธินบริเวณสนามเปาดําเนินการแลว
เสร็จ จะสามารถแกไขปญหาน้ําทวมขังเนื่องจากฝนตกในพื้นที่ และชวยลดความสูญเสียทางเศรษฐศาสตรและ
สังคมไดซึ่งหากไมดําเนินโครงการดังกลาวก็จะเกิดปญหาน้ําทวมขังซ้ําซากจากฝนตกทุกป และเกิดความ
เสียหายตอภาคเอกชนและภาครัฐในการซอมแซมบานเรือนและสาธารณูปโภคตางๆ
โดยปริมาณงานกอสรางโครงการกอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําถนนฉิมพลี - ทุงมังกร ดังนี้
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1. กอสรางทอระบายน้ําขนาด 1.50 ม. ยาวประมาณ 460 ม.
2. กอสรางทอระบายน้ําขนาด 1.20 ม. ยาวประมาณ 630 ม.
3. กอสรางทอลอดขนาด 1.50 ม. (ดวยวิธีดัน) ยาวประมาณ 70 ม.
4. กอสรางทอลอดขนาด 1.20 ม. (ดวยวิธีดัน) ยาวประมาณ 38 ม.
5. สรางบอดันทอ จํานวน 2 บอ
6. สรางบอรับ จํานวน 3 บอ
7. สรางบอสูบน้ํา จํานวน 4 บอ
8. สรางบอพักพรอมประตูปดกั้นน้ํา จํานวน 4 บอ
9. ปรับปรุงบอสูบน้ํา จํานวน 1 บอ
10. ปรับปรุงประตูระบายน้ํา จํานวน 1 แหง
11. กอสรางเขื่อน คสล. จํานวน 1 แหง
ภายใตวงเงินงบประมาณจากการประมาณราคา คิดเปนเงิน 62,255,000.-บาท (หกสิบสองลานสองแสนหาหมื่นหาพันบาทถวน) มีระยะเวลากอสรางจากแผนการกอสราง 420 วัน
4.2 ขั้นตอนการดําเนินการ
ในการวางแผนโครงการ ปรับปรุงระบบระบายน้ํา ถนนฉิมพลี-ทุงมังกร ไดดําเนินการตา มหลักการ
วางแผนโครงการภายใตขอบเขตและระเบียบขั้นตอนของกรุงเทพมหานคร ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่
โครงการโดยสาระสําคัญในการวางแผนใหเกิดโครงการตามเปาหมายสามารถสรุปไดดังนี้
1.
วางแผนกําหนดงานที่ตองทํา รูปแบบโครงการ และผังบริเวณmethod
(
statement and site
layout)
เนื่องจากโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําถนนฉิมพลี - ทุง มังกร มีวัตถุประสงคและ เปาหมายเพื่อ
แกไขปญหาจุดออนน้ําทวมขังใหกับประชาชนในพื้นบริ
ที่ เวณ
ถนนฉิมพลี – ทุง มังกรโดยใชงบประมาณ กรุงเทพมหานคร ป 2558 จึงตองมีการสํารวจสถานที่
กอสรางเพื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่โดยทั่วไป และจากขอมูลการสํารวจสภาพถนนฉิมพลี-ทุงมังกร พบวามีสภาพ
เปนพื้นที่ต่ําการระบายน้ําตามระบบเดิมใชการไหลตามแรงโนมถวง( Gravity Flow) เสี ยเปนสวนมาก ทําใหมี
ระยะเวลานานในการระบายน้ําที่ทวมขัง และจากการสํารวจพื้นที่บริเวณโดยรอบ จําเปนตองใชพื้นที่เปน
ตําแหนงที่จะกอสรางบอสูบน้ําซึ่งตําแหนงดังกลาวอยูในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง
จึงตองมีการ
วางแผนเพื่อประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อตรวจสอบและขออนุญาตเขาใชพื้นที่และตองวางแผนการ
ทํางานใหอยูในระเบียบแบบแผนใหสอดคลองกับขอกําหนดของเจาของพื้นที่คือกรมทางหลวง จึงไดนําขอมูล
ดังกลาวมากําหนดการวางแผนเสนอแนะรูปแบบงานกอสรางบอสูบน้ํา การวางทอระบายน้ําและดันทอลอด
โดยพิจารณาถึงตําแหนงการกอสราง การ กําหนดเนื้องานและคาระดับ พรอมทั้งวางแผนวิธีการกอสราง
พิจารณาเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณที่จะใชในโครงการวามีความเปนไปไดและมีความเหมาะสมหรือไมอยางไร
และจัดทําผังบริเวณของเนื้องานที่จะตองดําเนินการใหชัดเจนมากที่สุดเพื่อใหปริมาณเนื้องานสามารถนําไป
คํานวณประมาณราคา กําหนดรายการขอกําหนดเฉพาะงานกอสราง และจัดทําแบบกอสราง ไดอยางเหมาะสม
2.
วางแผนกําหนดระยะเวลาโครงการConstruction
(
planning and scheduling)
เมื่อกําหนดรูปแบบงานกอสราง ไดปริมาณเนื้องาน
และมีการวางแผนวิธีการกอสราง ที่จะ
ดําเนินการงานกอสรางระบบระบายน้ําในพื้นที่ดังกลาวที่ดีแลว จึงไดนําขอมูลดังกลาวมากําหนดการวางแผน
งานกอสรางบอสูบน้ําแนวการวางทอและการดันทอลอด โดยพิจารณาจัดลําดับการดําเนินงานตางๆ และ
กําหนดเขาระบบ Bar Chart โดยคํานึงถึงวิธีการกอสราง เทคโนโลยีวัสดุอุปกรณและเทคนิคการกอสราง
รวมถึงปญหาอุปสรรคในการกอสราง ผลลัพธที่ไดคือ Bar Chart ที่แสดงใหเห็นลําดับการทํางานและ
ระยะเวลาในการทํางานทั้งหมด ทําใหสามารถกําหนดระยะเวลาการกอสรางได
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3.

วางแผนงบประมาณ(Budget planning)
เมื่อไดระยะเวลาการกอสรางแลว จึงเขาสูกระบวนการประมาณราคา
ซึ่งการจัดทํารายการ
ประมาณราคาคากอสราง ใหเปนไปตามหลักวิชาชางและหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางของ
สํานักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง โดยอางอิงราคาคาวัสดุ ตามประกาศ
สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคากระทรวงพาณิชยประจําเดือนที่ทําการคิดราคา เพื่อพิจารณาวาโครงการตองใช
งบประมาณหรือตนทุนในการดําเนินการทั้งหมดเทาใด แลวจึงเขาสูขั้นตอนการจัดทําขอเสนอโครงการเพื่อให
ผูบริหารพิจารณาอนุมัติโครงการ ซึ่งประกอบไปดวย
- การจัดทําแบบกอสรางซึ่งแสดงถึงผังบริเวณการกอสรางของโครงการ ปริมาณงาน รูปแบบ
รายละเอียดของโครงสราง รวมถึงรูปตัดของโครงสรางที่แสดงถึงรายละเอียดของเทคนิคตางๆ
- การจัดทํารายการขอกําหนดเฉพาะงาน ซึ่งเปนการระบุถึงรายละเอียดตางๆของโครงการไดแก
วัตถุประสงค ปริมาณงาน ขอกําหนดเฉพาะงานทั้งที่กําหนดในแบบกอสรางและที่ไมสามารถระบุรายละเอียด
ลงในแบบกอสรางได
- การจัดทําเอกสารแบบงบประมาณ ไดแก เอกสาร ง109 ง202แผนที่แสดงผังบริเวณกอสราง
รูปถายพื้นที่โครงการและการนําเสนอทางคอมพิวเตอร (Power Point) เพื่อเสนอผูบริหารพิจารณาอนุมัติ
โครงการ
5. ผูรวมดําเนินการ
5.1 นายศุภณัฏฐ สงวนนวลรักษ
สัดสวนผลงาน รอยละ 70
วิศวกรโยธาชํานาญการ กองระบบทอระบายน้ํา สํานักการระบายน้ํา
5.2 นางปาจารีย องคโชติยะกุล
สัดสวนผลงาน รอยละ 5
วิศวกรโยธาชํานาญการ กองระบบทอระบายน้ํา สํานักการระบายน้ํา
5.3 นายนิพนธ
ศรีเรือง
สัดสวนผลงาน รอยละ 5
วิศวกรโยธาชํานาญการ กองระบบทอระบายน้ํา สํานักการระบายน้ํา
5.4 นายสุชาติ
งามพิศ
สัดสวนผลงาน รอยละ 5
นายชางโยธาชํานาญงาน กองระบบทอระบายน้ํา สํานักการระบายน้ํา
5.5 นายพงศักดิ์
คงประสิทธิ์
สัดสวนผลงาน รอยละ 5
นายชางโยธาชํานาญงาน กองระบบทอระบายน้ํา สํานักการระบายน้ํา
5.6 นายชินทัศ
สีรังกา
สัดสวนผลงาน รอยละ 5
วิศวกรโยธาปฎิบัติการ กองระบบทอระบายน้ํา สํานักการระบายน้ํา
5.7 นาย สุรเชษฐ ทองยอย
สัดสวนผลงานรอยละ 5
นายชางโยธาปฎิบัติงาน กองระบบทอระบายน้ํา สํานักการระบายน้ํา
6. สวนของงานที่ผูเสนอเปนผูปฏิบัติ
รับผิดชอบในฐานะวิศวกรโยธาชํานาญการมีหนาที่ใน
การวางแผนงานและกําหนดระยะเวลา
ประมาณราคาคากอสราง โครงการกอสราง ระบบระบายน้ํา ถนนฉิมพลี - ทุง มังกร ตามหลักการวางแผน
โครงการและดําเนินการภายใตขอบเขตและระเบียบขั้นตอนของกรุงเทพมหานคร จนสามารถนําโครงการไปขอ
งบประมาณ ประกวดราคาและดําเนินการกอสรางได คิดเปนสัดสวนผลงาน 70 % โดยมีรายละเอียดตางๆ ดังนี้
6.1 วางแผนกําหนดงานที่ตองทํา รูปแบบโครงการ และผังบริเวณ (method statement and site
layout)
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6.1.1 วางแผนในการเขาตรวจสอบพื้นที่โครงการและวิเคราะหคาดการณสภาพปญหาตางๆ ที่
อาจจะเกิดขึ้น หากมีการดําเนินการกอสราง และวางแผนกําหนดการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของใน
เรื่องระบบสาธารณูปโภค ทั้งใตดินและบนดินและวางแผนกําหนดรูปแบบและปริมาณงานใหเหมาะสม
6.1.2 วางแผนเพื่อจัดทําแบบรายละเอียดในการแสดงที่ตั้งของบอสูบน้ํารวมทั้งวิเคราะหหาแนว
การกอสรางทอระบายน้ําและทอลอดค.ส.ล.รวมถึงรูปตัดของโครงสรางที่แสดงถึงรายละเอียดของเทคนิคตางๆ
ใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่โดยกําหนดตําแหนงบอสูบน้ําใหอยูบริเวณแนวใกลเคียงกับทอระบายน้ําเดิม และ
กําหนดแนวทอระบายน้ําและทอลอด ค.ส.ล. ใหมีระยะทางจากบริเวณถนนบรมราชชนนีลงสูคลองบัวใหใกลที่สุด
6.1.
3 วางแผนการจัดทํารายการขอกําหนดเฉพาะงาน โดยระบุปริมาณงาน วิธีการกอสรางคา
ระดับมาตรฐานผลิตภัณฑวัสดุกอสราง และรายละเอียดอื่นๆ ทั้งที่กําหนดในแบบกอสรางและที่ไมสามารถระบุ
รายละเอียดลงในแบบกอสรางได
6.2 วางแผนกําหนดระยะเวลาโครงการConstruction
(
planning and scheduling)
6.2.1 วางแผนประมาณระยะเวลาดําเนินโครงการใหมีความเหมาะสมโดยคํานึงถึงปญหาอุปสรรค
และเทคนิคในการกอสราง โดยใชระบบตารางเวลา ( Bar Chart)โดยวางแผนใหการดําเนินการกอสรางบอสูบน้ํา
และการกอสรางทอระบายน้ําและทอลอด ค.ส.ล.สามารถดําเนินการไดพรอมกัน โดยเสนอแนะใหจัดเตรียม
เครื่องจักรอยางพอเพียง และมีการจัดการระบบระบายน้ําชั่วคราวใหสามารถระบายน้ําในแนวทอระบายน้ําเดิม
เพื่อลดผลกระทบจากการปดกั้นน้ําในการกอสราง
6.2.2 วางแผนการลําเลียงวัสดุและการขนยายเครื่องจักรในการเขาพื้นที่หนางานโดยเนื่องจากการ
ดําเนินการโครงการดังกลาวอยูในบริเสณที่มีการจราจรหนาแนน จึงไดมีการวางแผนประสานงานหนวยงานที่
เกี่ยวของโดย มีหนังสือแจงตอกองบัญชาการตํารวจนครบาล
โดยจะตองมีการกําหนดเวลาที่มีการจราจร
หนาแนนนอยที่สุด ซึ่งจะอยูในชวงเวลาประมาณ 22.00น.-05.00 น. และประสานสถานีตํารวจนครบาลตลิ่ง
ชัน ซึ่งเปนเจาของพื้นที่ในการอํานวยความสะดวกในการจราจรในชวงดังกลาว และแจงกําหนดเขาดําเนินการตอ
กรมทางหลวงซึ่งเปนเจาของพื้นที่บริเวณถนนบรมราชชนนีซึ่งอยูติดกับพื้นที่ ถนนฉิมพลี– ทุงมังกรดวย
6.3 วางแผนงบประมาณ(Budget planning)
6.
3.1 วางแผนในการดําเนินการจัดทําการประมาณราคาคากอสรางโดยจะตองแสดงถึง
รายละเอียดปริมาณงานในโครงการและสืบคนราคาวัสดุ และคาแรงจากราคาตามประกาศ กระทรวงพาณิชย
รวมถึง มีการคํานวณ Factor Fใหถูกตองตามประเภทของงาน รวมเงินงบประมาณคากอสรางเปนเงินทั้งสิ้น
62,255,000.-บาท (หกสิบสองลานสองแสนหาหมื่นหพา ันบาทถวน)
6.3.2 วางแผนในการ จัดทําแบบรายละเอียดงบประมาณซึ่งประกอบไปดวย เอกสาร ง 202
ง 109 โดยรายละเอียดจะตองระบุ แผนผังแสดงที่ตั้งของโครงการ วัตถุประสงค ปริมาณงานรูปถายบริเวณ
พื้นที่กอสรางรวมถึงวางแผนกําหนดรายละเอียดเพื่อจัดทําเอกสารเพื่อการนําเสนอทางคอมพิวเตอร
(PowerPoint ) เพื่อใหผูบริหารพิจารณาคัดเลือกและอนุมัติโครงการ
6.3.3 วางแผนในการดําเนินการจัดเตรียมเอกสารเพื่อการขออนุมัติประกาศขายแบบ ยื่นซอง
ประกวดราคา โดยจัดเตรียมแบบกอสราง บัญชีกําหนดคางาน รายการมาตรฐาน รายการขอกําหนดเฉพาะงาน
สําหรับภาคเอกชนที่ตองการซื้อแบบ เพื่อขอยื่นซองประกวดราคา
6.3.
4 วางแผนในการจัดทําหนังสือประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ ผูขอรับการประเมินไดทํา
การตรวจสอบวางานกอสรางมีสวนใดบางที่เกี่ยวของกับหนวยงานภายนอก และตองทําหนังสือประสานงาน
เพื่อขออนุญาตกอสราง และการขอใชพื้นที่เพื่อดําเนินการกอสราง การขอดําเนินการติดตั้ง ประกอบดวย
1) ดานสาธารณูปโภค ประกอบดวย การไฟฟานครหลวง สาขาสามเสน การประปานคร
หลวง สาขาบางกอกนอย
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2) ดานประสานงานเพื่อขอใชพื้นที่บริเวณดานติดถนนบรมราชชนนีซึ่งมีกรมทางหลวง
เปนเจาของพื้นที่
3) หนวยงานภายในกรุงเทพมหานคร เชน สํานักการโยธา สํานักงานเขต
ตลิ่งชัน และ
หนวยงานภายในสํานักการระบายน้ํา เชน กองระบบคลอง กองเครื่องจักรกล เปนตน
7. ผลสําเร็จของงาน
จากการดําเนินการวางแผน งานกอสรางโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําถนน ฉิมพลี – ทุง มังกร
สามารถสรุปผลสําเร็จของงานไดดังนี้
7.1 สามารถดําเนินงานกอสรางโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําถนนฉิมพลี-ทุง มังกร ใหแลวเสร็จ
โดยถูกตองตามแบบ สัญญา รายการ
7.2 สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําที่ทวมขังในถนนบรมราชชนนี ถนนพุทธมณฑลสาย 1
ถนนฉิมพลี ถนนทุงมังกร ลงสูคลองบัว คลองขุนจันทรไดเร็วขึ้นดวยความสามารถในการสูบน้ําจากเครื่องสูบน้ํา
ขนาด 2ลบ.ม./วินาที จํานวน 1เครื่องและขนาด 1 ลบ.ม./วินาที จํานวน 2 เครื่องทําใหอัตราการไหลของน้ํา
ในทอระบายน้ําถนน ฉิมพลี ทุง มังกร สามารถระบายลงสูคลอง คลองบัว และ คลองขุนจันทร ไดเร็วและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
7.3 สามารถลดปญหาน้ําทวมในถนนบรมราช ชนนี ทุงมังกรและพื้นที่จากเดิมกอนที่จะปรับปรุง
ระบบระบายน้ํา พื้นที่บริเวณถนน ฉิมพลี – ทุง มังกร และบริเวณใกลเคียงมีปญหาน้ําทวมขังซ้ําซากเนื่องจาก
ฝนตกการรวบรวมน้ําและเรงระบายออกสูคลอง บัวและคลองมหาสวัสดิ์ กระทําไดไมเต็มที่ แตหลังจากกอสราง
ระบบระบายน้ําในพื้นที่ดังกลาวแลวจะสามารถแกไขปญหาน้ําทวมขังดังกลาวไดเปนอยางดีและยังชวยลด
ปญหาการจราจรติดขัดจากปญหาน้ําทวมขังดวย
8. การนําไปใชประโยชน
เมื่อการดําเนินงานโครงการตามที่ไดวางแผนไวเสร็จสิ้นและไดรับผลสําเร็จของงานแลว ผลสําเร็จ
ดังกลาวจะยังมาซึ่งประโยชนหรือประสิทธิผลของโครงการตามวัตถุประสงค เปาหมายของโครงการที่ตั้งไว
ไดแก
8.1 กรุงเทพมหานคร สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขังซ้ําซากเนื่องจากฝนตกหนัก ในบริเวณพื้นที่
ตลิ่งชันฉิมพลี ทุงมังกร สวนผัก และบริเวณใกลเคียงได
8.
2 สามารถลดความเสียหายทางเศรษฐศาสตรได โดยเฉพาะปญหาการจราจรที่เกิดขึ้นในขณะที่
เกิดน้ําทวมขังเปนเวลานาน
9. ความยุงยาก ปญหา อุปสรรคในการดําเนินการ
9.1 การวางแผนการปรับปรุงระบบระบายน้ําถนนฉิมพลี-ทุงมังกร การตรวจสอบสาธารณูปโภคใต
ดินจะตองตรวจสอบใหแนชัดและปญหา Asbuilt ของระบบสาธารณูปโภคไมตรงจริงตามหนางาน ทําให
ตําแหนงกอสรางและรูปแบบอาจมีการเปลี่ยนแปลงได
9.2 การวางแผนดานงบประมาณโครงการและการประมาณราคากลาง เนื่องจากราคาวัสดุบาง
ชนิดที่เปนงานเฉพาะทาง เชน เครื่องสูบน้ําและงานระบบเครื่องกล ไมมีขอมูลราคากลางจากกรมบัญชีกลาง
กระทรวงพาณิชย ทําใหตองใชวิธีสืบราคา จาก บริษัทผูผลิตหรือผูจําหนาย ซึ่งยุงยากและ เสียเวลาในการรอ
เอกสารเสนอราคาจาก บริษัทผูผลิตหรือผูจําหนายซึ่งหากมีการกําหนดราคาที่เกินจริงก็อาจจะถูกตรวจสอบจาก
สํานักงานตรวจเงินแผนดินได
10. ขอเสนอแนะ
10.1 ตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคใตดินของทุกๆหนวยงานวาบริเวณโดยรอบมีหนวยงานใดบาง
ที่อาจมีการดําเนินงานโครงสรางใตดินซึ่งหากมีการนําชี้โดยละเอียดและครบถวนจะชวยลดปญหาในดานสิ่งกีด
ขวางใตดินในขณะกอสรางไดเปนอยางมาก
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10.2 การแกไขปญหาการตรวจสอบพื้นที่ที่จะดําเนินการ เจาหนาที่จะตองประสานงานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ คือ การทางพิเศษแหงประเทศไทยกอนเริ่มโครงการและคอยติดตามผล เพื่อที่จะทราบถึง
พื้นที่ที่สามารถใชประโยชนที่ถูกตองรวมถึงตองควบคุมใหเปนไปตามขอกําหนดของการทางพิเศษใหถูกตอง
และชัดเจนเพื่อลดขอผิดพลาดและขอขัดแยงของรูปแบบและรายการในการดําเนินการกอสราง
10.3 การสืบคนขอมูลดานราคาวัสดุกอสราง หากไมมีกําหนดในขอมูลราคากลางของ
กรมบัญชีกลางกระทรวงพาณิชย ก็จะดําเนินการสืบราคาจาก บริษัทผูผลิตหรือผูจําหนาย โดยสืบราคาไมนอยกวา
3 ราย และพิจารณาราคาต่ําสุดนํามาใชเปนขอมูลราคากลางของโครงการ ซึ่งในขั้นตอนนี้จะตองใชเวลาในการ
รอขอมูลราคาจาก บริษัทผูผลิตหรือผูจําหนายทั้ง 3 ราย หากมีการจัดทําขอมูลราคาวัสดุกอสรางที่ไมมีกําหนด
ในกรมบัญชีกลาง กระทรวงพาณิชย เชน เครื่องสูบน้ํา งานระบบไฟฟาและเครื่องกล โดยมีคณะทํางานของ
สํานักการระบายน้ําจัดเก็บเปนขอมูลกลางและมีการปรับราคาใหเปนปจจุบันเสมอ ก็จะสามารถนําขอมูลราคา
วัสดุกอสรางมาใชไดทันที ทําใหลดขั้นตอนในการสืบราคาจากบริษัทผูผลิตหรือผูจําหนายได
ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ
วันที่

(นายศุภณัฏฐ สงวนนวลรักษ)
ผูขอรับการประเมิน
/ /

.
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ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผูเสนอขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริง
ทุกประการ

ลงชื่อ

(นางปาจรีย องคโชติยะกุล) สัดสวนผลงาน 15
ผูรวมดําเนินการ

ลงชื่อ

วันที่

วันที่

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายสุชาติ งามพิศ) สัดสวนผลงาน 15
ผูรวมดําเนินการ

วันที่

วันที่

ลงชื่อ

ลงชื่อ

วันที่

( นายชินทัศ สีรังกา) สัดสวนผลงาน 15
ผูรวมดําเนินการ

วันที่

(นายนิพนธ ศรีเรือง)
ผูรวมดําเนินการ

(นายพงศักดิ์ คงประสิทธิ์)
ผูรวมดําเนินการ

( นายสุรเชษฐ ทองยอย) สัดสวนผลงาน
ผูรวมดําเนินการ

