ผลงานประกอบการพิจารณาประเมินบุคคล
เพื่อแตงตั้งใหดำรงตำแหนงสำหรับผูปฏิบตั ิงานที่มีประสบการณ
ตำแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ

ตำแหนง วิศวกรโยธาชำนาญการ (ดานศึกษาโครงการและวางแผนงาน)

เรื่องที่เสนอใหประเมิน
1. ผลงานที่เปนผลการดำเนินงานที่ผานมา
เรื่อง การวางแผนงานงานกอสรางแกมลิงบึงรางเข
2. ขอเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เรื่อง โครงการจัดทำฐานขอมูลแกมลิงตามประกาศกรุงเทพมหานคร ออกแบบระบบ
บริหารจัดการน้ำ และระบบตรวจวัดสถานะแกมลิงเพื่อการบริหารจัดการน้ำ

เสนอโดย
นายธีรภัทร ตังประพฤทธิ์กุล
ตำแหนง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
(ตำแหนงเลขที่ สพน.26)
กลุมงานวิชาการและนวัตกรรมจัดการน้ำ
สวนวิชาการและแผน สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ
สำนักการระบายน้ำ

ผลงานที่เปนผลการดำเนินงานที่ผานมา
1. ชื่อผลงาน การวางแผนงานงานกอสรางแกมลิงบึงรางเข
2. ชวงระยะเวลาที่ดำเนินการ 7 กันยายน 2561 – 3 กุมภาพันธ 2562
3. ความรูทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใชในการดำเนินการ
3.1 การบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ประมาณ 1,568 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูบนพื้นที่ลุมต่ำตอนปลายของ
แม น้ำเจาพระยาใกลอาวไทย ระดับความสูงเฉลี่ยประมาณ 0.00 ถึง +1.50 ม.รทก. โดยบริเวณริม ฝงแมน้ำ
เจาพระยาและพื้นที่ทางเหนือมีระดับสูง +1.50 ม.รทก. สวนพื้นที่ตอนกลางดานตะวันออกและดานใตมีระดับต่ำ
อยูระหวาง 0.00 ถึง +0.50 ม.รทก. บางพื้นที่มีระดับต่ำกวาระดับน้ำทะเลปานกลาง การระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยใช
การไหลตามธรรมชาติ โดยแรงโนมถวงของโลก (Gravity Flow) ทำไดยากและมีประสิทธิภาพต่ำ เนื่องจากระดับ
พื้ น ดิ น มี ร ะดั บ ต่ ำ กว า ระดั บ น้ ำ ควบคุ ม ในคลองและในแม น้ ำ เจ า พระยา การระบายน้ ำ ออกจากพื้ น ที่ โ ดย
ขี ดความสามารถของสถานี สูบ น้ ำและคลองระบายน้ ำจึงมีค วามจำเปน แต ก็มี ขีดจำกัด จากการที่ไม สามารถ
ปรับ ปรุงขยายความกวางคลองได จึงทำใหเพิ่มขีดความสามารถการระบายน้ำไมได เนื่องจากปญ หาการรุกล้ำ
คู คลองสาธารณะ กรุงเทพมหานครจึ งดำเนิ นการปอ งกัน และแก ไขปญ หาน้ ำท ว มโดยใช ระบบพื้น ที่ป ดลอ ม
ด ว ยการก อ สร างแนวป อ งกั น น้ ำท ว มล อ มรอบพื้ น ที่ เพื่ อ ป อ งกั น น้ ำ จากพื้ น ที่ ภ ายนอกไหลบ า เข า ท ว มพื้ น ที่
สวนภายในพื้นที่ปดลอมไดกอสรางระบบระบายน้ำ เพื่อระบายน้ำทวมขังเนื่องจากฝนตกในพื้นที่ใหระบายลงสู
แมน้ำเจาพระยา
3.2 ผลการศึกษาและออกแบบระบบปองกันน้ำทวมและระบบระบายน้ำ
แนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ปองกันน้ำทวมฝงตะวันตกของแมน้ำเจาพระยา (ฝงธนบุรี)
พื้นที่ประมาณ 450 ตารางกิโลเมตรเปนพื้นที่ปดลอมตั้งอยูดานตะวันตกของแมน้ำเจาพระยาระหวางคันปองกัน
น้ำทวมริมแมน้ำเจาพระยาถึงสุดเขตกรุงเทพมหานครที่ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ซึ่งพื้นที่กรุงเทพมหานครฝงธนบุรีมี
คลองระบายน้ำจำนวนมากเชื่อมโยเปนโครงขาย ที่ปรึกษาไดเสนอใหใชมาตรการควบคุมระดับน้ำในคลองโดยใช
แนวคันกั้นน้ำ ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำในพื้นที่ตามแนวริมแมน้ำเจาพระยา คลองชักพระ คลองดาน คลอง
สนามชัย คลองบางมด คลองลัดเช็ดหนา คลองขุนราชพินิจใจ และแนวดานเหนือคลองสนามชัย ซึ่งจะสามารถ
แกไขปญหาน้ำทวมในพื้นที่ได นอกจากนี้ที่ปรึกษาไดเสนอมาตรการอื่นๆ โดยหากสามารถจัดหาพื้นที่แกมลิงใน
พื้นที่โครงการเพิ่มเติมไดประมาณ 3.5 ตารางกิโลเมตร จะชวยลดระดับน้ำไดประมาณ 10 ซม.
3.3 กฎหมายและขอกำหนดหรือมาตรฐานในการทำงานกอสราง (Code of Practice)
3.3.1 ข อ บั ญ ญั ติ ก รุ ง เทพมหานคร เรื่ อ งการพั ส ดุ พ.ศ. 2538 ว า ด ว ยการจั ด ซื้ อ จั ด จ า ง
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553
3.3.๒ ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจางเหมากอสรางของกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๓๔
๓.4 ความรูดานวิศวกรรมศาสตร
ในการวางแผนออกแบบงานกอสรางตางๆ ของโครงการใหมีความมั่นคงแข็งแรง เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่และการใชงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จำเปนตองใชทฤษฎีความรูดานวิศวกรรมในดานตางๆ ดังนี้
3.4.1 ความรูดานปฐพีกลศาสตร (Soil Mechanics)
แรงดันดินทางขาง (Lateral Earth Pressure) โดยใชทฤษฎีของ Rankine และ Coulomb
ในการวิเคราะหคำนวณคาแรงดันดินทางขางเพื่อนำไปพิจารณาการออกแบบเขื่อน ค.ส.ล. ที่ใชในการกอสรางได
อยางถูกตองเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (รายละเอียดในภาคผนวก ก)

-23.4.2 ความรูดานวิศวกรรมชลศาสตร (Hydraulic Engineering)
1. การไหลในทางน้ ำเป ด (Flow in open channel) ใชในการวิเคราะห หาประสิทธิภาพ
การระบายน้ำของคลองที่มีอยูเพื่อนำผลที่ไดจากการวิเคราะหนำมาวางแผนการบริหารจัดการน้ำ (รายละเอียด
ในภาคผนวก ก)
2. การออกแบบประตูระบายน้ ำ ซึ่งประตูระบายน้ำ ทำหน าที่ค วบคุม บั งคับ น้ำ จาก
ภายนอกเขาสูพื้น ที่โครงการ โดยมีสวนประกอบที่สำคัญ ไดแก ตัวประตู ชองทางน้ำไหลผานดานหนาและหลัง
ประตูระบายน้ำ 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 จะตองคำนึงถึงผลประโยชนตอการลงทุนและการลดความสูญ เสีย
ทางเศรษฐกิจเพื่อแกไขปญหาน้ำทวมใหกับประชาชน โดยแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
3.5.1 ผลประโยชนทางตรง ไดแก การลดความเสียหายจากปญหาน้ำทวมในพื้นที่
3.5.2 ผลประโยชนทางออม ไดแก ความเชื่อมั่นทางสังคม ความปลอดภัย และความสุขของประชาชน
3.6 ความรูดานการวางแผนงานกอสราง
การวางแผนงานกอสรางเปนการเตรียมแผนงานกอนที่เริ่มดำเนินการเพื่อใชเปนแนวทางในการ
ดำเนินงานและใชเปนหลักยึดในการประเมินผลปฏิบัติงานวาสามารถบรรลุเปาหมายที่กำหนดไวมากนอยเพียงใด
และสามารถใชวัสดุ กำลังคน เครื่องมือ เครื่องจักร และเงิน ไดอยางมีประสิทธิภาพและผลงานมีคุณภาพตามที่
ต อ งการ ดั ง นั้ น ถ า หากไม มี ก ารวางแผนหรื อ วางแผนงานไว ไ ม ล ะเอี ย ดรอบคอบและรั ด กุ ม เพี ย งพอแล ว
การตรวจสอบและควบคุมงานจะกระทำมิไดหรือทำไดลำบาก เนื่องจากไมมีขอมูลไวตรวจสอบความกาวหนาของ
งานกอสรางและติดตามประเมินผล ทำใหไมสามารถแกไขปญหาอุปสรรคตางๆ ไดทันทวงที ในปจจุบันแผนงาน
กอสรางไดพัฒนาขึ้นมาหลายรูปแบบเพื่อใหเหมาะสมกับลักษณะของงานแตละประเภท ดังนี้
3.6.1 แผนงานระบบตารางเวลา (Bar/Gantt Chart)
ในป ค.ศ.1926 แผนงานระบบตารางเวลาไดพัฒนาขึ้นมาใชในงานอุตสาหกรรม Henry L.Gantt
และ Frederick W.Taylor ตอมาเปน ที่นิ ย มนำมาใชอยางแพรห ลายมากจนถึงป จ จุบั นแผนงานระบบนี้แ สดง
ใหเห็นถึงขั้นตอนและการเชื่อมโยงของหนวยงานในโครงการ กำกับดวยเวลาที่แสดงถึงระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุด
ของแตละหนวยงาน นำไปใชในการติดตามความกาวหนาของงานและสามารถนำไปใชในการวิเคราะหการเงิน
หมุนเวียนของโครงการโดยอาศัยขอมูลเงื่อนไขการจายเงินตามสัญญา เครดิตการสั่งซื้อ วัสดุและอื่นๆ ประกอบ
จากการวิเคราะหจะทำใหทราบวาในเดือนใดผูรับเหมากอสรางตองจัดเตรียมเงินทุนไวเทาไร เดือนใดจะมีเงินลงทุน
สะสมสูงสุดที่สุด ซึ่งมีประโยชนอยางมากในการบริหารการเงินในโครงการกอสรางแตอยางไรก็ตาม แผนงานนี้ยังมี
ขอจำกัดหลายประการ เชน
1. ไมแสดงความสัมพันธระหวางกิจกรรมกอสรางในแผนงาน
2. ไมเหมาะกับโครงการที่มีจำนวนกลุมงาน หรือกิจกรรมมาก เพราะทำใหเกิดความสับสนได
3. การสรางแผนกำหนดเวลา มักจะกำหนดเวลาเริ่ม และเสร็จ กอ น แลวจึงคอ ยมา
กำหนดเวลาของแตละกิจกรรมระหวางนั้น จึงอาจทำใหไดเวลาของกิจกรรม รวมถึงความสัมพันธที่ไมถูกตองสมจริงได
4. ในกรณีที่ใชแผนงาน Gantt Chart ควบคุมการจายเงิน ผูรับเหมาอาจกระจายคางาน
มาอยูตอนตนโครงการมากกวาความเปนจริง ทำใหเกิดการจายคางานเกินเนื้องานจริงได
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ตัวอยางแผนงานระบบ
ตารางเวลา
3.6.2 แผนงานระบบสายงานวิกฤต (Critical Path Method : CPM)
Critical Path Method (C.P.M.) เป น เทคนิ ค วิ ธี ใ นการวางแผนและควบคุ ม งาน
ตลอดจนการกำหนดตารางทำงานที่ไดผลวิธีหนึ่ง สวนมาก C.P.M. จะใชไดกับงานทุกประเภทที่มีขนาดคอนขาง
ใหญ และมุงเนนทางดานคุณภาพของงาน หรือตองการจะทราบรายละเอียดในการดำเนินงานทุกระยะ ทั้งนี้เพื่อ
หวังผลในประสิทธิภาพของงานเปนสำคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งงานกอสราง ไดนำเอา C.P.M. เขาไปชวยในการ
ดำเนิ นงานแลว จะทำใหงานกอสรางดำเนินไปดวยความราบรื่นไมติดขัด และยังขจัดปญ หาอื่นๆ ลงไดอยางมี
ประสิทธิผลอีกดวย คุณคาที่สำคัญของ C.P.M. ประกาศหนึ่งก็คือ ประหยัดเวลาและลดคาใชจายลงเปนอันมาก
ลักษณะที่นาสนใจของ C.P.M. ก็คือ แยกการวางแผนงานออกจากการทำตาราง (Scheduling)
โดยทั่ ว ไปการวางแผนจะกำหนดวาแตละงานหรือ แตละโครงการ (Project) มีกิจกรรม (Activities) ใดจะตอง
ปฏิ บั ติจัดทำบ าง แตก ารทำตารางจะตองนำงานหรือโครงการมาจำแนกรายละเอีย ดไวในตารางอนึ่ง C.P.M.
คำนึงถึงความสัมพันธของเวลาและคาใชจายซึ่งความสัมพันธขอนี้จะเกี่ยวโยงไปถึงกำลังคน วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ
เครื่องจักร ภาระหนาที่การงานและวิธีการ การนำเอา C.P.M. ไปใชในการควบคุมงานนั้นจะตองรวบรวมขอมูล
และข า วสารที่ เกี่ ย วข อ งกั บ งานนั้ น ๆ ไวให พ ร อ ม เช น งานๆ หนึ่ ง จะต อ งใช กี่ ค นทำ กี่ วัน จึ งแล ว เสร็ จ และ
งานดังกลาวนั้นหากไดเพิ่มกำลังคน จำนวนอุปกรณ หรือเครื่องทุนแรงขึ้นจะแลวเสร็จในกี่วัน คาใชจายจะเปนเทาไร
ดังนี้เปนตน เมื่ อไดรวบรวมขอมูล ตางๆ ดังกลาวแลว จึงกำหนดตารางรายละเอียดขึ้นเพื่อจะไดทราบถึงเวลา
ที่เริ่มตนและเวลาที่แลวเสร็จของแตละกิจกรรมหรือของโครงการ
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ตัวอยางแผนงานระบบสายงานวิกฤต C.P.M.
3.6.3 การประเมินผลการดำเนินงานโดยใชเทคนิคโคงรูปตัวเอส (S – Curve)
S – curve เปนเครื่องมือในการติดตามความกาวหนาของโครงการ โดยการแปลงคางานตางๆ
ให อ ยู ใ นหน ว ยเดี ย วกั น คื อ เงิ น หรื อ มู ล ค า และทำเป น รู ป ร อ ยละจากนั้ น จึ ง นำมาเขี ย นเส น กราฟอ า งอิ ง
(ตามแผนงาน) และเขียนกราฟที่ทำไดจริงมาเปรียบเทียบ เพื่อประเมินผลของโครงการและคนหาวิธีปรับแกวิธีการ
ทำงานใหเป นไปตามวัตถุป ระสงคซึ่งมักเกี่ยวขอ งกับ กำลังพล (Man Power) ปริม าณวัสดุ (Material) ปริม าณ
เครื่องจักรทุนแรง (Machine) และวิธีการทำงาน (Method) งานที่มีลักษณะเปนแบบ S-curve คืองานโครงการที่
มีลัก ษณะการดำเนินงานที่ ในระยะแรกความกาวหนาของงานจะชา ระยะกลางจะเร็ว และระยะปลายจะชา
ตัวอยางงานที่มีลักษณะงานแบบนี้ เชน งานกอสราง จะมีลักษณะของงานที่ในชวงแรกของโครงการตองทำฐาน
รากโครงสรา งพื้ น ฐาน ซึ่ งเห็ น ความก า วหน าของงานน อ ย แต เมื่ อ เริ่ม สรา งตั ว อาคารจะขึ้ น ได อ ย า งรวดเร็ว
และระยะปลายพอเริ่มทำการตกตางภายในงานจะดูเหมือนชาลงอีก
4. สรุปสาระสำคัญของเรื่องและขั้นตอนการดำเนินการ
4.1 สรุปสาระสำคัญของโครงการ
ถนนบางขุนเทียนชายทะเลชวงจากถนนพระราม 2 เปนพื้นที่จุดเสี่ยงน้ำทวมในถนนสายหลัก
ของกรุงเทพมหานคร เพื่อเปนการบรรเทาและแกไขปญหาน้ำทวมในพื้นที่ดังกลาว กรุงเทพมหานคร จึงพัฒนาแกมลิง
ตามแนวทางพระราชดำริ และนโยบายแกมลิงอิงศาสตรพระราชาของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อบรรเทาปญหาน้ำทวม
บริเวณถนนบางขุนเทียนชายทะเล โดยกอสรางระบบสูบน้ำ ระบบทอระบายน้ำ เพื่อบรรเทาปญหาน้ำทวมและ
ควบคุมระดับน้ำในบึง และติดตั้งระบบ SCADA สงขอมูลคาระดับน้ำและสถานการณทำงานของเครื่องสูบน้ำมายัง
ศูนยปองกัน น้ำทวมเพื่อเปนขอมูลในการบริห ารจัดการน้ำ โดยแกมลิงบึงรางเขจ ะรับน้ำจากทอ ระบายน้ำของ
ถนนบางขุนเทียนบริเวณซอยบางขุนเทียน 7 และ 16 มากักเก็บไวที่ปริมาตรกักเก็บสูงสุด 23,000 ลบ.ม และระบายน้ำ
ลงสูคลองพระยาราชมนตรีเมื่อระดับน้ำในคลองพระยาราชมนตรีมีระดับต่ำ
4.2 ขั้นตอนการดำเนินการ
ในการวางแผนงานงานกอสรางแกมลิงบึงรางเข ไดดำเนินการตามหลักการวางแผนโครงการ
และดำเนิน การภายใตขอบเขตและระเบีย บขั้นตอนของกรุงเทพมหานครรวมถึงความเหมาะของสภาพพื้ น ที่
โครงการ โดยสาระสำคัญในการวางแผนใหบรรลุตามเปาหมายสรุป ไดดังนี้
4.2.1 วางแผนกำหนดระยะเวลางานกอสราง (Project planning and Scheduling)
เมื่อกำหนดรูปแบบงานกอสราง ไดปริมาณงานกอสรางและมีการวางแผนวิธีการกอสราง
ที่จ ะดำเนินการงานกอสรางแกมลิงบึงรางเขแ ลว จึงนำขอมูลดังกลาวมากำหนดการวางแผนงานงานกอ สราง
แกมลิงบึงรางเข โดยพิจารณาจัดลำดับขั้นตอนการดำเนินงานตางๆ โดยคำนึงถึงวิธีการกอสราง เทคโนโลยี วัสดุ
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เห็ นลำดับ ขั้น ตอนการทำงานและระยะเวลาการกอสราง การวางแผนงานกอสรางโดยระบบ Bar chart และ
แผนงานกอสรางระบบสายงานวิกฤต (CPM)
4.2.2 วางแผนกำหนดงบประมาณ (Budget planning)
เมื่อไดระยะเวลาการกอสรางแลว จึงเขาสูกระบวนการประมาณราคา ซึ่งการจัดทำ
รายการประมาณราคาคากอสรางใหเปนไปตามหลักวิชาชางและหลักเกณฑการคำนวณราคากลางงานกอสรางของ
สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โดยอางอิงราคาคาวัสดุตามประกาศ
สำนั กดัช นี เศรษฐกิจ การคากระทรวงพาณิ ชย ประจำเดือนที่ทำการคิดราคาเพื่ อ พิจ ารณาวาโครงการตองใช
งบประมาณหรือตน ทุนในการดำเนินการทั้งหมดเทาใด แลวจึงเขาสูขั้นตอนการจัดทำขอเสนอโครงการเพื่อให
ผูบริหารพิจารณาอนุมัติโครงการ ซึ่งประกอบไปดวย
1) การจัด ทำแบบก อสรางซึ่งแสดงถึ งผั งบริเวณการก อ สรางของโครงการ ปริ ม าณ
รูปแบบรายละเอียดของโครงสราง รวมถึงรูปตัดของโครงสรางที่แสดงถึงรายละเอียดของเทคนิคตางๆ
2) การจัดทำรายการขอกำหนดเฉพาะงาน ซึ่งเปนการระบุถึงรายละเอียดตางๆ ของ
โครงการไดแก วัตถุประสงค ปริมาณงาน และขอกำหนดเฉพาะงานกอสราง
3) การจั ด ทำเอกสารแบบงบประมาณ ไดแ ก เอกสาร ง109 ง202 แผนที่ แ สดง
ผั งบริเวณกอสราง รูป ถายพื้นที่โครงการและการนำเสนอทางคอมพิว เตอร (Power Point) เพื่อเสนอผูบริห าร
พิจารณาอนุมัติโครงการ
4.2.3 วางแผนดานการติดตามผลการดำเนินงานของโครงการโดยใชเทคนิคกราฟ S-Curve
เพื่อแสดงความกาวหนาของโครงการ โดยทำเปนรูปรอยละจากนั้น จึงนำมาเขียนเสนกราฟอางอิง (ตามแผนงาน)
และเขียนกราฟที่ทำไดจริงมาเปรียบเทียบ เพื่อประเมินผลของโครงการและคนหาวิธีปรับ แกวิธีการทำงานให
เปนไปตามวัตถุประสงคตอไป
4.3 กลยุทธที่ใชในการวางแผนและบริหารงานกอสราง
4.3.1 กลยุทธวางแผนขณะทำการกอสราง
4.3.1.1 การควบคุมเวลา (Time Control)
ก. การควบคุมเวลาเปนหลักสำคัญ ที่สุดที่ผูควบคุมงานกอ สรางใชเปน หลั ก
ในการควบคุมโครงการกอสราง
ข. ผูควบคุมงานกอสรางเปนผูตรวจสอบตารางเวลาแสดงกิจกรรมในขั้นตอนตางๆ
ของโครงการทั้งหมด และในแผนงานจะกำหนดเวลาในการจัดทำกิจกรรมตางๆ จัดทำตารางเวลาในรูปแบบของบารชารต
หรือการวิเคราะหโครงขาย (CPM) เพื่อใหรูกำหนดเวลาแลวเสร็จของโครงการ
ค. ในระหวางขั้นตอนการกอสรางในขั้นตอนนี้ผูรับจางจะเตรียมแผนงานที่
ละเอียดใหสอดคลองตามขอกำหนดสัญญา โดยผูบริหารงานกอสรางจะตองประเมินความเปนไปไดของตารางเวลาของ
ผูรับจางวาทำไดจริงและสอดคลองกับสัญญาการกอสราง
ง. ผูควบคุมงานกอสรางจะตองตรวจสอบพิจารณางานตางๆ พยายามดูแล
เพื่อไมใหงานมีความลาชา
4.3.1.2 การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)
ผูควบคุมงานกอ สรางตองเขาไปวางระบบการควบคุมคุณ ภาพตั้งแตเริ่มต น
โครงการอยางเหมาะสม เชน วิธีการและขั้นตอนตรวจสอบคุณภาพของงานตางๆ ดังนี้ ตรวจสอบและอนุมัติวิธีการ
ทำงาน (Method Statement of Works) ของงานตางๆ ที่ผูรับจางเสนอกำหนดวิธีการตรวจสอบดานมาตรฐานวัสดุ
อ างอิงจากรายการประกอบแบบ (Specifications) แตถาในรายการประกอบแบบไมไดระบุห รือระบุไมชัดเจน
สามารถดำเนินการได กำหนดวิธีการตรวจสอบเรื่องการทดสอบคุณภาพ
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การควบคุมความปลอดภัย โดยการตรวจสอบแผนการควบคุมความปลอดภัย
(Safety Control Plan) ของผูรับจางโดยใหผูรับจางเปนคนจัดทำแผนความปลอดภัยนำสง เพื่อใหผูควบคุมงาน
กอสรางตรวจสอบและอนุมัติจัดการในการปองกันอุบัติเหตุ ซึ่งไดแกมาตรการความปลอดภัยดานสถานที่มาตรการ
ความปลอดภัยดานการใชเครื่องมือและเครื่องจักร มาตรการความปลอดภัยสวนบุคคล
4.3.2 การขนสงลำเลียงและจัดการวัสดุในระหวางดำเนินการกอสราง
4.3.2.1 ขอบเขตของทางเขาออกสถานที่กอสราง
กำหนดขอบเขตหนวยงานกอสรางใหชัดเจนทางเขา - ทางออก และเวลาที่ใช
เขา – ออกตองไมสงผลกระทบตอการจราจร
4.3.2.2 การวางแผนจัดการวัสดุและการจัดกองวัสดุ
ก. การกองวัสดุที่มีฝุนตองปดปกคลุมหรือเก็บในที่ที่ปดลอมทั้งดานบนและ
ดานขางอีก 3 ดาน หรือ ฉีด พรม ดวยน้ำเพื่อที่จะใหผวิ เปยกอยูเสมอ หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม
ข. การขนยาย ดิน ทราย หรือวัสดุที่มีฝุน ตองฉีดพรมน้ำดวยน้ำทันทีกอนการขนยาย
ค. ใหมีการกองวัสดุในบริเวณกอสราง โดยกองวัสดุเทาที่จำเปน
ง. ควรลำเลียงวัสดุเฉพาะตอนกลางคืน และควรทำใหเสร็จในคราวเดียวกัน
5. ผูรวมดำเนินการ
5.1 นายวิษณุ เจริญ
ผูอำนวยการสวนวิชาการและแผน
สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ
5.2 นางสาวภัทรมน ประสิทธิ์วัฒนชัย
หัวหนากลุมงานแผนและโครงการ
สวนวิชาการและแผน สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ
5.3 นายศิวัตม ศรีเพ็ชรพันธุ
หัวหนากลุมงานวิศวกรรม
สวนระบบควบคุมน้ำธนบุรี สำนักงานระบบควบคุมน้ำ สำนักการระบายน้ำ
5.4 นายเกียรติศักดิ์ รัตนนิล
นายชางโยธาชำนาญงาน
สวนวิชาการและแผน สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ
5.5 นายธนาวรรธน นฤมิตไพบูลย
นายชางโยธาปฏิบัติงาน
สวนวิชาการและแผน สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ
5.6 นายพิษณุ บุญปลูก
นายชางโยธาปฏิบัติงาน
สวนวิชาการและแผน สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ
5.7 นายอธิชาติ เกิดเอี่ยม
นายชางโยธาปฏิบัติงาน
สวนวิชาการและแผน สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ
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สัดสวนผลงาน 5 %
สัดสวนผลงาน 5 %
สัดสวนผลงาน 5 %
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สัดสวนผลงาน 5 %
นายชางโยธาปฏิบัติงาน
สวนวิชาการและแผน สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ
6. สวนของงานที่ผูเสนอเปนผูปฏิบัติ
ผูขอรับการประเมินในฐานะวิศวกรโยธาปฏิบัติการ มีหนาที่ในการวางแผนกำหนดงานที่ตองทำและ
กำหนดระยะเวลา พรอมประมาณราคางานกอสรางแกมลิงบึงรางเขตามหลักการวางแผนโครงการและดำเนินการ
ตามขอบเขต ระเบียบและขั้นตอนของกรุงเทพมหานคร จนสามารถนำงานกอสรางดังกลาวไปของบประมาณ
ประกวดราคาและดำเนินการกอสรางได คิดเปนสัดสวนผลงานรอยละ 50 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
6.1 วางแผนกำหนดงานที่ตองทำ รูปแบบโครงการ และผังบริเวณ
6.1.1 ตรวจสอบพื้นที่โครงการและสภาพปญหาภายในพื้นที่ เพื่อเปนขอมูลในการวางแผน
การประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ วางแผนกำหนดรูปแบบและปริมาณงานใหสามารถแกไขปญหาพื้นที่จุดออนน้ำ
ทวมและสอดคลองกับแผนแมบทการระบายน้ำในพื้นที่
6.1.2 จั ด ทำแบบรายละเอี ย ดที่ตั้ง ของงานก อ สร า ง กำหนดขนาดและประสิท ธิ ภ าพของ
ระบบระบายน้ำ ชนิดของเขื่อนปองกันตลิ่ง ระดับขุดลอกของแกมลิง ใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
6.1.3 จัด ทำรายการขอกำหนดเฉพาะงาน โดยระบุป ริม าณงาน วิธีการกอสราง คาระดั บ
มาตรฐานผลิตภัณฑวัสดุกอสราง และรายละเอียดอื่น ๆ
6.2 วางแผนกำหนดระยะเวลาโครงการ
วางแผนในการกำหนดระยะเวลาที่ตองดำเนินกานกอสรางใหเปนไปตามหลักวิศวกรรมโดย
คำนึ งถึ ง ป ญ หาอุ ป สรรคและเทคนิ คที่ ตอ งใชในการก อสรางโดยใชระบบตารางเวลา (Bar Chart) สำหรับการ
ดำเนินงานกอสรางแกมลิงบึงรางเข
6.3 วางแผนกำหนดงบประมาณ
6.3.1 ประมาณราคาคากอสรางโดยแสดงถึงรายละเอียดปริมาณงาน ราคาวัสดุ และคาแรง
โดยมีการตรวจสอบราคาตามประกาศกระทรวงพาณิชย รวมถึงมีการคำนวณ Factor F ใหถูกตองตามประเภท
ของงานรวมเงินงบประมาณคากอสรางทั้งสิ้น 24,500,000.- บาท (ยี่สิบสี่ลานสี่แสนบาทถวน)
6.3.2 จัดทำแบบรายละเอียดงบประมาณ ประกอบไปดวย เอกสาร ง 109, ง 202 แผนผัง
แสดงที่ตั้งโครงการ วัตถุประสงค ปริมาณงาน รูปถายบริเวณพื้นที่กอสราง ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ในรูปแบบ
เอกสารและไฟลเพื่อการนำเสนอ (Power Point) ใหผูบริหารพิจารณาคัดเลือกและอนุมัติงานกอสรางฯ
6.3.3 จัดเตรียมเอกสารเพื่อการขออนุมัติประกาศขายแบบ ยื่นซองประกวดราคา โดย
จัดเตรียมแบบกอสราง บัญชีกำหนดคางาน รายการมาตรฐาน รายการขอกำหนดเฉพาะงาน สำหรับภาคเอกชนที่
ตองการซื้อแบบเพื่อขอยื่นซองประกวดราคา
6.3.4 จัดเตรียมเอกสารประสานงานหนวยงานที่ เกี่ย วขอ ง ผูขอรับ การประเมินไดท ำการ
ตรวจสอบวางานกอสรางมีสวนใดบางที่เกี่ยวของกับหนวยงานภายนอก และตองทำหนังสือประสานงานเพื่อขอ
อนุญาตกอสรางและขอเขาใชพื้นที่เพื่อดำเนินการกอสราง การขอดำเนินการติดตั้ง ประกอบดวย
1) ดา นสาธารณู ป โภค ประกอบด ว ย การไฟฟ า นครหลวง การประปานครหลวง
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
2) หนวยงานภายนอกกรุงเทพมหานคร เชน สถานีตำรวจนครบาลทาขาม
3) หนวยงานภายในกรุงเทพมหานคร เชน สำนักการโยธา สำนักงานเขตบางขุนเทียน
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จากการดำเนินการวางแผนงาน งานกอสรางแกมลิงบึงรางเข ผลสำเร็จของงานคือการไดแผนงาน
เพื่อไปใชในการบริหารสัญญา งานกอสรางแกมลิงบึงรางเขใหเปนไปตามแผนที่กำหนดไว
8. การนำไปใชประโยชน
8.1 สามารถนำแผนงาน งานกอสรางแกมลิงบึงรางเข ไปขอจัดสรรงบประมาณหมวดครุภั ณ ฑ
คาที่ดิน และสิ่งกอสราง
8.2 สามารถนำแผนงาน งานกอสรางแกมลิงบึงรางเข ใชเปนแนวทางตรวจสอบแผนงานของคูสัญญาได
9. ความยุงยาก ปญหา อุปสรรค ในการดำเนินการ
งานก อสร างแก มลิ งบึ งรางเข เป นโครงการที่ อยู ในบริ เวณพื้ น ที่ เขตบางขุ นเที ยน กรุงเทพมหานคร
ซึ่งเป นพื้ นที่ใกลกับทะเล สงผลทำใหเกิดป ญหาและอุปสรรคในการทำงานภายในโครงการ เนื่องจากน้ำทะเลหนุน
ทำใหการกอสรางสถานีบริเวณคลองพระยาราชมนตรีไดรับผลกระทบ และเนื่องจากงานบางสวนอยูในผิวจราจรถนน
บางขุ นเที ยนจำเป น ต องป ดช องจราจรบางส วนและสามารถดำเนิ นการได เฉพาะเวลากลางคื น ซึ่ งได สรุปป ญ หา
ที่เกิดขึ้นดังตอไปนี้
9.1 กระบวนการทำงานก อ นลงมื อก อสร างเขื่ อนมี ห ลายขั้ น ตอน ซั บ ซ อน และหลายหน วยงาน
ที่ เกี่ ยวข องทำให เกิ ดความไม เข าใจและกรอบระยะเวลาที่ ชั ดเจน ถึ งลำดั บ ขั้ นตอนการทำงานในระดั บผู ปฏิ บั ติ
ซึ่งไดรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อกำหนดหนาที่และระยะเวลาการทำงานของ
ทุกหนวยงาน
9.2 การตรวจสอบสาธารณู ป โภคเบื้ อ งต น จากแบบกอ สรางของเจาของสาธารณู ป โภค ไมต รง
กับสาธารณูปโภคจริงในพื้นที่สงผลใหการกอสรางหยุดชะงัก เพื่อรอการยายสาธารณูปโภค
9.3 มีงานกอสรางระบบระบายน้ำที่อยูใกลเคียง ซึ่งดำเนินการป ดกั้นน้ำบางสวนเมื่อเกิดฝนตก
ในพื้นที่สงผลใหมีน้ำเออเขามาในพื้นทีก่ อสรางของโครงการฯ
10. ขอเสนอแนะ
10.1 กอนดำเนินการควรประสานงานใหสำนักงานที่ดินตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณะในสวนที่ผูรับจาง
จะตองเขาดำเนิน การกอนในแตละพื้นที่ ใหแลวเสร็จกอนการกอสราง สวนผูรับจางตองจัดทีมงานที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการติดตาม ประสานงานในการดำเนินการตรวจสอบแนวเขตที่ดินโดยตรง
10.2 การดำเนินการในพื้นที่กรุงเทพมหานครควรประสานงานหนวยงานเจาของสาธารณูปโภค
โดยมีหนังสือไปยังหนวยงานนั้นๆ เชิญผูแทนของหนวยงานรวมกันตรวจสอบพื้นที่รวมกันและหารือแนวทางการ
ยายสาธารณูปโภคที่เปนอุปสรรคออก และควรมีการตรวจสอบสาธารณูปโภคใตดินโดยการสแกนใตพื้นที่ถนน
เพื่อหาแนวและระดับของสาธารณูปโภคจริงกอนเริ่มดำเนินการกอสราง
ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ

ลงชื่อ……………………………………..………..
(นายธีรภัทร ตังประพฤทธิ์กุล)
ผูขอรับการประเมิน
วันที่..................................................

-9ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดำเนินการของผูเสนอขางตนถูกตองกับความเปนจริงทุกประการ
ลงชื่อ……………………………………..………..
(นายวิษณุ เจริญ)
ผูรวมดำเนินการ
วันที่..................................................

ลงชื่อ………………….…………………..………..
(นางสาวภัทรมน ประสิทธิ์วัฒนชัย)
ผูรว มดำเนินการ
วันที่..................................................

ลงชื่อ……………………………………..………..
(นายศิวัตม ศรีเพ็ชรพันธุ)
ผูรวมดำเนินการ
วันที่..................................................

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

ลงชื่อ……………………………………..………..
(นายธนาวรรธน นฤมิตไพบูลย)
ผูรว มดำเนินการ
วันที่..................................................

ลงชื่อ……………………………………..………..
(นายพิษณุ บุญปลูก)
ผูรว มดำเนินการ
วันที่..................................................

ลงชื่อ……………………………………..………..
(นายอธิชาติ เกิดเอี่ยม)
ผูรวมดำเนินการ
วันที่..................................................

ลงชื่อ……………………………………..………..
(นายณัฐพงศ จำปารัตน)
ผูรว มดำเนินการ
วันที่..................................................

ไดตรวจสอบแลวขอรับรองผลงานดังกลาวถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ

ลงชื่อ …..………………………….……………...……..….
(นายวิษณุ เจริญ)
ตำแหนง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ผูอำนวยการสวนวิชาการและแผน
สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ
(ผูบังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการดำเนินการ)
วันที.่ ...........................................................

ลงชื่อ …..………………………….……………...……
(นายเจษฎา จันทรประภา)
ตำแหนง ผูอำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ
สำนักการระบายน้ำ
วันที.่ ...........................................................

ขอเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ของ นายธีรภัทร ตังประพฤทธิ์กุล
เพื่อประกอบการแตงตั้งใหดำรงตำแหนง วิศวกรโยธาชำนาญการ (ดานศึกษาโครงการและวางแผนงาน)
ตำแหนงเลขที่ สพน.26 สังกัด กลุมงานวิชาการและนวัตกรรมจัดการน้ำ สวนวิชาการและแผน
สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ
เรื่อง โครงการจัดทำฐานขอมูลแกมลิงตามประกาศกรุงเทพมหานคร ออกแบบระบบบริหารจัดการน้ำ
และระบบตรวจวัดสถานะแกมลิงเพื่อการบริหารจัดการน้ำ
หลักการและเหตุผล
กรุ ง เทพมหานครได ด ำเนิ น การจั ด หาและก อ สร า งระบบควบคุ ม น้ ำ ของแก ม ลิ ง ในพื้ น ที่
กรุงเทพมหานครมาโดยตลอด โดยปจจุบันในป พ.ศ. 2563 กรุงเทพมหานครมีพื้นที่แกมลิงแลวกวา 30 แห ง
แก มลิ งแตล ะแห ง จะมีคา ระดับ น้ ำที่ แ ตกตางกัน ตามแต พื้ น ที่ รองรับ น้ำ ในบริเวณขางเคีย ง ซึ่ง การปฏิบั ติ ก าร
ดานการปองกันน้ำทวมดวยแกมลิงของสำนักการระบายน้ำ เมื่อตรวจพบกลุมฝนในพื้นที่ หรือมีการพยากรณวาจะมี
ฝนตกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เจาหนาที่จะไดรับคำสั่งใหเปดระบบสูบน้ำเพื่อลดระดับน้ำในแกมลิงเพื่อรองรับ
ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ ตามแนวทางการบริหารแกมลิงวา “แกมลิงจะรองรับน้ำสวนเกินจากระบบระบายน้ำ
มากักเก็บไวกอนและระบายกลับสูระบบระบายน้ำในสภาวะปกติ” แตเนื่องดวยกรุงเทพมหานครตองการแกมลิง
เพิ่ ม เติ มอีก หลายแห งเพื่ อ การป อ งกั น และแก ไขป ญ หาน้ ำท ว มประกอบกั บ สภาพพื้ น ที่ ข องกรุงเทพมหานคร
ที่มีลักษณะเปนที่ราบลุม การระบายน้ำในระบบหลักจะตองใชระยะเวลาในการเดินทางของน้ำ ในบริเวณที่มีแกมลิง
หลายแหงในระบบระบายน้ำหลักเดียวกัน การระบายน้ำออกจากแกมลิงในชวงเวลาเดียวกัน อาจทำใหคาระดับน้ำ
ในระบบหลักสูงขึ้นเกินกวาที่จะรองรับไดและทำใหเกิดปญหาน้ำทวมได
วัตถุประสงคและหรือเปาหมาย
1. เพื่อรวบรวมขอมูลแกมลิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจัดเก็บโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร
2. เพื่อออกแบบระบบบริหารจัดการน้ำเขาสูแกมลิงและระบายออกสูระบบระบายน้ำหลัก
3. เพื่อเปนขอมูลสำหรับการบริหารจัดการน้ำแบบ Real-time
4. เพื่อเปนการเตรียมการรองรับการจัดการน้ำผานระบบไรสายในอนาคต
กรอบการวิเคราะห แนวคิด ขอเสนอ
วิธีการพั ฒ นาการบริห ารจัด การน้ ำ ในป จ จุ บั น มี เทคโนโลยีด า นการจั ดการและวิเคราะห ข อ มู ล
เพื่อชวยใหการบริหารจัดการมีความถูกตองและแมนยำมากขึ้น การใชเทคโนโลยีบริหารขอมูลเพื่อการจัดการน้ำ
จะแบงออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล (Monitoring phase) ในการวิเคราะหเพื่อจัดการระบบป องกัน
น้ำทวมมีความแมนยำสูงสุดจำเปนตองเก็บขอมูลในพื้นที่ เพื่อนำมาออกแบบแบบจำลองทางคณิตศาสตร โดยมีขอมูล
พื้นฐาน เชน ขอมูลภูมิประเทศ คาระดับพื้นที่ ลักษณะของพื้นผิว ระบบทอ ระบบคลอง ขนาดของระบบระบายน้ำ
ขอมูลพลวัตตามเวลาจริง (Dynamic real-time data) ความเขมฝน ปริมาณฝน อัตราการไหล และคาระดับน้ำ
บริเวณที่เกิดน้ำทวม ขนาดพื้นที่ ความลึก รวบรวมเปนฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) โดยการใชระบบตรวจวัดอัตโนมัติ
2. ขั้ นตอนการวิเคราะห ข อมูลเพื่ อเสนอตัวเลือกในการบริหารจัดการ (Data analysis measurement
suggestion) เนื่ องจากแนวทางในการบริห ารจั ดการน้ ำ เพื่ อ แกไขป ญ หาน้ำ ท วมสามารถเลือ กดำเนิ น การได
หลากหลายรูปแบบ จึงตองใชระบบปญญาประดิษฐ (Artificial intelligence) ชวยคำนวณ วิเคราะหขอมูลดวยแบบจำลอง
ทางคณิตศาสตร เพื่อใหไดทางเลือกที่ดีที่สุด โดยสามารถกำหนดเงื่อนไขของทางเลือกได เชน ระยะเวลาน้ำทวมนอยที่สุด
พื้นที่น้ำทวมนอยที่สุด ใชพลังงานไฟฟานอยที่สุด ใหผูบริหารเลือกมาตรการในการบริหารจัดการ

-23. ขั้นตอนการใชระบบอัตโนมัติในการบริห ารจัดการ โดยตั้งคาการจัดการตามแนวทางที่ดีที่สุด
โดยผนวกกับประสบการณของผูบริหารเพื่อใหไดแนวทางที่เหมาะสมกับกรุงเทพมหานครที่สุด
การพัฒนาใชงานสำหรับการบริหารจัดการน้ำในแกมลิงของกรุงเทพมหานคร โดยการติดตั้งอุปกรณ
วัดคาระบบควบคุมน้ำในแกมลิงที่กรุงเทพมหานครดูแลอยู เชน บึงมักกะสัน โดยจะตองสำรวจชองทางน้ำเขาออก
และติดตั้งอุปกรณตรวจวัดใหครบทุกจุดพรอมอุปกรณวัดระดับน้ำเพื่อวัดปริมาตรน้ำที่แกมลิงสามารถรองรับไวได
เมื่อสามารถไดตรวจวัดคาตางๆ ไดแลว ในการใชงานผานระบบสารสนเทศของศูนยควบคุมระบบปองกันน้ำทวม
กรุงเทพมหานครรายงานคาระดับน้ำในแกมลิงวาสามารถรองรับน้ำจากระบบระบายน้ำหลัก เชน คลองสามเสน
ได ห รื อ ไม สามารถรองรับ ได ป ริม าณเท า ไหร เมื่ อ สามารถทราบค า ของข อ มู ล ตามเวลาจริ งแล ว จึ งส งข อ มู ล
ใหผูบริหารประเมินสถานการณและใชในการจัดการน้ำทวมที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการแกมลิงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
2. สามารถใชเปนขอมูลพื้นฐานสำหรับวิศวกรในการออกแบบเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบแกมลิง
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
3. สามารถใชเปนขอมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำในอนาคต
4. ใชเปนขอมูลสำหรับผูบริหารประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำทวม
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. สามารถคาดเดาพื้นที่น้ำทวมไดถูกตอง ไมนอยกวา 60%
2. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใชแกมลิงเพื่อแกไขปญหาน้ำทวม โดยมีจำนวนครั้งของการใช
แกมลิงตอวันมากกวาเดิม ไมนอยกวา 2 ครั้ง
3. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำผานแกมลิง โดยมีปริมาตรน้ำที่สามารถบริหาร
จัดการไดมากกวาของเดิม ไมนอยกวา 60%
4. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการแกไขปญหาน้ำทวมในพื้นที่อิทธิพลของแกมลิงไดดีขึ้นจากของเดิม
โดยเปรียบเทียบกับสถิติในกรณีที่มีฝนตกใกลเคียงกัน ไมนอยกวา 50%
ลงชื่อ
(นายธีรภัทร ตังประพฤทธิ์กุล)
ผูขอรับการประเมิน
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