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ประสบการณ์ในงานศึกษาวางแผนหลกั ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอยีดระบบป้องกนัน ้าท่วมและระบบระบายน ้า ของบริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซลัแท็นส ์จ ากดั (PTC) (ต่อ)

งาน งาน งาน งาน งาน

MP FS DD IEE EC

1.  โครงการศึกษาส ารวจออกแบบรายละเอยีด  เทศบาลนครนครสวรรคแ์ละชุมชนโดยรอบ l งานการศึกษาเพือ่ก าหนดพื้นทีแ่ผนหลกั ประกอบดว้ย X X X X X  23 กนัยายน 18 กรกฎาคม กรมโยธาธิการ 1,704.0

 ระบบป้องกนัน า้ทว่ม พื้นทีชุ่มชนจงัหวดั  จ.นครสวรรค ์พื้นทีโ่ครงการ 124.82 ตร.กม.  -  การศึกษาการใชท้ีด่นิ ประชากรและการส ารวจสภาพทางเศรษฐกจิ 2539 2540

 นครสวรรค์   -  การส ารวจสภาพภูมปิระเทศ และสภาพทางชลศาสตร์

 -  การศึกษาสภาพทางอตุนิุยมวทิยาและชลศาสตร์

 -  การศึกษาปญัหาและวางแผนแกไ้ขระบบระบายน า้และป้องกนัน า้ทว่ม

 -  การประมาณราคาระบบระบายน า้และป้องกนัน า้ทว่มในพื้นทีว่างแผนหลกั

 -  การศึกษาประเมนิผลดา้นเศรษฐศาสตรแ์ละการเงนิ

 -  การวางแผนการด าเนินการระบบระบายน า้และป้องกนัน า้ทว่ม 

    โดยจดัล  าดบัความส าคญัของการลงทนุ

l งานการทบทวนการศึกษาความเหมาะสม ประกอบดว้ย

 -  การทบทวนรายงานการศึกษาความเหมาะสมทีไ่ดด้  าเนินงานมาแลว้

 -  การศึกษาขดีความสามารถในการระบายน า้ และป้องกนัน า้ทว่ม

    และสภาพน า้ทว่มในอดตีในพื้นทีศึ่กษาความเหมาะสม

 -  การส ารวจสภาพภูมปิระเทศ และสภาพทางปฐพกีลศาสตร ์

 -  การศึกษาปญัหาและวางแผนแกไ้ขระบบระบายน า้และป้องกนัน า้ทว่ม

 -  การออกแบบร่างข ัน้ตน้และประมาณราคา

 -  การศึกษาประเมนิผลดา้นเศรษฐศาสตรแ์ละการเงนิในแต่ละพื้นทีย่่อยและ

    ประเมนิขดีความสามารถของทองถิน่ในการมส่ีวนร่วมในการลงทนุ

 -  เสนอแผนการด าเนินโครงการในแต่ละพื้นที่

 -  ศึกษาและเสนอแนะองคก์รทีจ่ะรบัผดิชอบโครงการ

 -  การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มเบื้องตน้

l งานออกแบบรายละเอยีดก่อสรา้ง ประกอบดว้ย

 -  การศึกษาทบทวนองคป์ระกอบของโครงการทีจ่ะท าการออกแบบ

 -  การส ารวจสภาพภูมปิระเทศ เจาะส ารวจดนิ 

 -  การส ารวจทีด่นิและทรพัยส์นิทีอ่ยู่ในแนวเขตทางขององคป์ระกอบ

 -  การก าหนดหลกัเกณฑใ์นการออกแบบรายละเอยีด

 -  การออกแบบรายละเอยีด ระบบระบายน า้และป้องกนัน า้ทว่ม

 -  ประมาณราคาค่าก่อสรา้ง รวมท ัง้ค่ารื้อถอนสิง่ปลูกสรา้ง

 -  จดัท ามาตรฐานการก่อสรา้ง

 -  จดัท าเอกสารประกวดราคาและเอกสารสญัญา

 -  จดัท าคู่มอืการด าเนินการและบ ารุงรกัษาระบบ

 รายละเอยีดงานออกแบบ มดีงัน้ี

เจา้ของโครงการ
มูลคา่โครงการ 

(ลา้นบาท)

ล าดบั

ที่
ช่ือโครงการ พื้นที่โครงการ รายละเอยีดของโครงการ

ระยะเวลาปฏบิตังิาน

วนัเริ่มงาน วนัสิ้นสดุงาน

ลกัษณะโครงการ*
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MP FS DD IEE EC

เจา้ของโครงการ
มูลคา่โครงการ 
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ลกัษณะโครงการ*

l ออกแบบรายละเอยีดสถานีสูบน า้และประตูน า้ จ านวน 9 สถานี  ดงัน้ี

สถานี 1 ปริมาณสูบน า้ = 10.0 ลบ.ม./วนิาที

สถานี 2 ปริมาณสูบน า้ = 1.8  ลบ.ม./วนิาที

สถานี 3 ปริมาณสูบน า้ = 8.0 ลบ.ม./วนิาที

สถานี 4 ปริมาณสูบน า้ = 3.0 ลบ.ม./วนิาที

สถานี 5 ปริมาณสูบน า้ = 16.0 ลบ.ม./วนิาที

สถานี 6 ปริมาณสูบน า้ = 15.0 ลบ.ม./วนิาที

สถานี 7 ปริมาณสูบน า้ = 7.0 ลบ.ม./วนิาที

สถานี 8 ปริมาณสูบน า้ = 10.5 ลบ.ม./วนิาที

สถานี 9 ปริมาณสูบน า้ = 5.0 ลบ.ม./วนิาที

l ออกแบบทอ่ระบายน า้ฝน บริวณอทุยานสวรรคม์ายงัสถานีสูบน า้ บริเวณหนา้ตลาด

และทอ่ในถนนเลยีบแมน่ า้ปิง ประกอบดว้ย 

 - ทอ่เหลีย่ม ขนาด 1.5 X 1.5 ม., 1.8 X 1.5 ม., 2.1 X 1.8 ม. และ 2.4 X 2.4 ม. 

   ความยาวรวม 2,585 ม.

 - ทอ่กลม ขนาด dia 1.0 และ 1.50 ม. ความยาว 1,409  ม. 

l ออกแบบทอ่ระบายน า้ฝน บริวณถนนโกสยีใ์ต ้สวรรคว์ถิ ีและซอยทพิยมาศ 

และทอ่ในถนนเลยีบแมน่ า้ปิง ประกอบดว้ย 

 - ทอ่เหลีย่ม ขนาด 1.5 X 1.5 ม., 1.8 X 1.5 ม., 2.1 X 1.8 ม. ความยาวรวม 835 ม.

 - ทอ่กลม ขนาด dia 0.60 - 1.0 ม. ความยาว 830 ม. 

l ออกแบบทอ่ระบายน า้ฝน เริ่มตน้ทีบ่ริวณถนนสวรรคว์ถิ ีหนา้ศาลากลาง ถนนโกสยีใ์ต ้

ซอยสวรรคว์ถิแีละซอยโกสยีใ์ต ้ประกอบดว้ย

 - ทอ่เหลีย่ม ขนาด 1.5 X 1.5 ม., 1.8 X 1.5 ม., 2.1 X 1.8 ม. ความยาวรวม 1,436 ม.

 - ทอ่กลม ขนาด dia 0.60 - 1.5 ม. ความยาว 5,546 ม. 

l ออกแบบทอ่ระบายน า้ฝน บริวณถนนสวรรคว์ถิ ีถนนมาตลุ ีวงศส์วรรค์

ทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 1 และ 117 ประกอบดว้ย

 - ทอ่เหลีย่มขนาด 1.5 X 1.5 ม., 1.8 X 1.5 ม., 1.8 X 1.8 ม., 2.1 X 1.8 ม.,

    2.1 X 2.1 ม. และ 2.4 X 2.4 ม. ความยาวรวม 17,234 ม.

 - ทอ่กลม ขนาด dia 0.40 - 1.5 ม. ความยาว 30,337 ม.

l ออกแบบรายละเอยีดเขือ่นริมตลิง่และคนัก ัน้น า้ ในเขตอ าเภอเมอืง

จงัหวดันครสวรรค ์(พื้นทีเ่ร่งด่วน) ดงัน้ี

 - เขือ่นริมตลิง่ ต ัง้แต่สะพานเดชาตวิงศ ์ไปถงึซอยปาริชาต

    รูปแบบเขือ่น : แบบก าแพง (Gravity Wall) ยาว 4,505 ม. ความสูง 4.5-8.4 ม.
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                     มทีางขึ้นลงระหว่างเขือ่นกบัแมน่ า้ จ านวน 3 จดุ

 - เขือ่นริมตลิง่ ต ัง้แต่สะพานเดชาตวิงศไ์ปถงึหนา้เขือ่นเดมิ บริเวณศาลากลางจงัหวดั

   รูปแบบเขือ่น : แบบข ัน้บนัได  ยาว 1,820 ม.

 - เขือ่นริมตลิง่ ต ัง้แต่ซอยปาริชาต ไปบรรจบกบัถนนผงัเมอืง

   รูปแบบเขือ่น : แบบก าแพง (Gravity Wall) ยาว 4,145 ม.

 - คนัก ัน้น า้ : รูปแบบเป็นการยกระดบัถนนราดยางขึ้น 2 ม. ความยาวของถนน 4,210 ม.

 - คนัก ัน้น า้ : รูปแบบเป็นการสรา้งคนัถนนลูกรงัยกระดบั 3 ม. ความยาวของถนน 3,050 ม.

l ออกแบบข ัน้ตน้เขือ่นริมตลิง่และคนัก ัน้น า้ ในเขตอ าเภอเมอืง จ.นครสวรรค ์ดงัน้ี

 - ปรบัปรุงยกระดบัถนนลูกรงั สูงขึ้น 3 ม. ยาว 16,100 ม.

 - ปรบัปรุงยกระดบัถนนราดยาง สูงขึ้น 2 ม. ยาว 69,000 ม.

 - ปรบัปรุงยกระดบัถนนราดยาง สูงขึ้น 1 ม. ยาว 16,550 ม.

 - ก่อสรา้งเขือ่นคอนกรีต ยาว 25,700 ม.

 - ก่อสรา้งเขือ่นแบบข ัน้บนัได สูง 6 ม. ยาว 1,250 ม.

 - ก่อสรา้งเขือ่นริมคลอง ยาว 2,900 ม.

l ออกแบบข ัน้ตน้คนัก ัน้น า้ นอกเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดันครสวรรค ์ดงัน้ี

 - คนัก ัน้น า้ริมตลิง่แมน า้น่าน แมน่ า้ปิง  ความยาว 13,420 ม.

 - ปรบัปรุงยกระดบัถนนราดยาง สูงขึ้น 1 ม. ยาว 42,500 ม.

 - ปรบัปรุงยกระดบัถนนราดยาง สูงขึ้น 0.5 ม. ยาว 7,850 ม.

l ศึกษาจดัท าแบบจ าลองการไหลของน า้ในแมน่ า้ปิง แมน่ า้น่าน และแมน่ า้เจา้พระยา บริเวณจดุ

บรรจบของแมน่ า้ปิงกบัแมน่ า้น่านทีจ่งัหวดันครสวรรค ์จดุประสงคเ์พือ่วเิคราะหแ์ละท านายระดบัน า้

ของแมน่ า้ปิงและแมน่ า้เจา้พระยาช่วงทีไ่หลผา่นเทศบาลนครนครสวรรค ์ทีร่อบปีการเกดิซ า้ต่างๆ

ภายหลงัการก่อสรา้งคนัป้องกนัน า้ทว่มเทศบาล เสร็จสิ้นแลว้ เพือ่ใชใ้นการก าหนดระดบัของ

คนัป้องกนัน า้ทว่ม

l โปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีใ่ชใ้นการสรา้งแบบจ าลอง ไดแ้ก่ โปรแกรม ISIS พฒันาโดย

Hydraulics Research Ltd. ประเทศองักฤษ โปรแกรม ISIS ส่วนทีใ่ช ้คอื ISIS Flow 

มคีวามสามารถในการจ าลองสภาพการไหลท ัง้แบบคงตวั (Steady) และไมค่งตวั (Unsteady) 

โดยสามารถใชว้เิคราะหแ์ละออกแบบโครงข่ายของทางน า้เปิดและทีร่าบน า้ทว่มถงึ (Flood Plain)

2.  โครงการออกแบบรายละเอยีดก่อสรา้ง  มหาวทิยาลยัศิลปากร วงัทา่พระ l ออกแบบเพือ่ปรบัปรุงระบบระบายน า้ของมหาวทิยาลยั  โดยรวบรวมขอ้มลูและท าการศึกษาระบบ X 29 ตลุาคม 26 มกราคม มหาวทิยาลยัศิลปากร 5.90

 งานปรบัปรุงระบบระบายน า้ ภายใน ระบายน า้เดมิภายในพื้นทีม่หาวทิยาลยัศิลปากร วงัทา่พระ เพือ่ทราบปญัหาทีเ่กดิขึ้นและท าการ 2541 2542

 มหาวทิยาลยัศิลปากร วงัทา่พระ ออกแบบปรบัปรุงระบบระบายน า้ของมหาวทิยาลยัเพือ่แกไ้ขปญัหา  พรอ้มท ัง้จดัท าแบบ ส่งมอบงาน

รายละเอยีดก่อสรา้งใหส้อดคลอ้งกบัระบบระบายน า้ของกรุงเทพมหานคร  เมือ่วนัที่
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3 พฤศจกิายน

2541

3.  งานศึกษาความเหมาะสม โครงการ  อ.เมอืง อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช l การศึกษาวเิคราะหร์ะบบการระบายน า้และแกไ้ขปญัหาน า้ทว่ม X X X 27 ตลุาคม  25 มกราคม กรมชลประทาน 350.75

 บรรเทาอทุกภยัเมอืงนครศรีธรรมราช  พื้นที ่766 ตร.กม. l การเสนอแนวทางใหจ้ดัล  าดบัความส าคญัของงานและพื้นทีด่  าเนินการ 2543 2545 (ระยะเร่งด่วน)

 จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยแยกเป็นแผนการด าเนินงานระยะเร่งด่วน และระยะยาวใหช้ดัเจน 2,085.68

l ศึกษาความเหมาะสมงาน/โครงการทีม่คีวามส าคญัสูง และอยู่ในแผนการด าเนินงาน (ระยะยาว)

ระยะเร่งด่วน และระยะยาว

l ศึกษาวเิคราะหถ์งึผลกระทบต่อสงัคม องคก์ร และสิง่แวดลอ้ม พรอ้มดว้ยแนวทางแกไ้ขทีเ่หมาะสม

ท ัง้โครงการตามแผนด าเนินงานระยะเร่งด่วนและโครงการตามแผนด าเนินงานระยะยาว

l ศึกษาวเิคราะหถ์งึสาเหตแุละปจัจยัทีท่  าใหเ้กดิน า้ทว่ม และอปุสรรคของการระบายน า้

ในภาพรวมของพื้นทีศึ่กษาและพื้นทีเ่นน้หนกัทีต่อ้งด าเนินการแกไ้ขโดยด่วน

l การศึกษาวเิคราะหค์วามสามารถในการป้องกนัน า้ทว่ม เน่ืองจากน า้ไหลบา่จากแมน่ า้ต่างๆ และ

ความสามารถในการระบายน า้ทว่มขงัออกจากพื้นทีใ่นสภาพทีเ่ป็นอยู่ปจัจบุนัและรวมทีก่  าลงัก่อสรา้ง

l การศึกษาวเิคราะหร์ะบบการระบายน า้และแกไ้ขปญัหาน า้ทว่มทีเ่หมาะสม 

ในภาพรวมของพื้นทีศึ่กษาและพื้นทีเ่นน้หนกัทีค่วรด าเนินการ

l การออกแบบในข ัน้ศึกษาความเหมาะสมหลงัจากการศึกษางาน/โครงการทีจ่ะด าเนินการ

ตามแผนเร่งด่วนมคีวามเหมาะสม

l แผนพฒันาโครงการ แบง่ออกเป็น 2 ระยะ มอีงคป์ระกอบของโครงการในแต่ละระยะ ดงัน้ี

1) ระยะเร่งด่วน : 

   1.1) ก่อสรา้งเขือ่นริมตลิง่พรอ้มขดุลอกคลอง 

        - คลองทา่ซกั ท ัง้ 2 ฝัง่ (ถนนราษฎรบ์  ารุง-ถนนพฒันาการคูขวาง) ความยาว 3,000 ม.   

        - คลองนครนอ้ย ท ัง้ 2 ฝัง่ (ถนนศรีธรรมโศก-ถนนพฒันาการคูขวาง) ความยาว 2,324 ม.   

        - คลองป่าเหลา้ฝัง่ซา้ย (ถนนราชด าเนิน-ถนนพฒันาการคูขวาง) ความยาว 1,390 ม.   

   1.2) ก่อสรา้งสถานีสูบน า้ 7 แหง่ : ถนนขา้งวดัโพธิ์ (ขนาด 0.6 ลบ.ม./วนิาท ี)

        ซอยล าเหมอืง ถนนพฒันาการคูขวางตดักบัคลองนครนอ้ย (2) ถนนกรแกว้ 

        บริเวณเหมอืงน า้ ถนนพฒันาการคูขวางตดักบัคลองป่าเหลา้ (ขนาด 1.5 ลบ.ม./วนิาท ี)

   1.3) ก่อสรา้งรางระบายน า้ใหม ่

        - ซอยล าเหมอืง ขนาดกวา้ง 1.50 ม. ความยาว 1,050 ม.   

        - ถนนเขา้วดัทา่โพธิ์ ขนาดกวา้ง 1.20 ม. ความยาว 250 ม.   

        - ถนนกรแกว้ ขนาดกวา้ง 1.20 ม. ความยาว 1,250 ม.   

2) ระยะยาว : 
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   ในเขตพื้นทีบ่รรเทาอทุกภยัในเขตเมอืงนครศรีธรรมราช

   2.1) ยกระดบัถนน

        - ถนนพฒันาการทุง่ปรงั ยกระดบัสูง 0.30-0.90 ม. ความยาว 1,300 ม.   

        - ถนนศรีธรรมราช ยกระดบัสูง 0.30 ม. ความยาว 300 ม.   

        - ถนนเทวบรุีต่อเน่ืองถนนไปบา้นโพธิ์เสดจ็ ยกระดบัสูง 0.80-1.50 ม. ความยาว 1,130 ม. 

   2.2) ก่อสรา้งสถานีสูบน า้ 5 แหง่ ขนาด 1.5 ลบ.ม./วนิาท ี: ถนนพฒันาการคูขวางตดักบั

        คลองป่าหลา้ (1) ถนนพฒันาการคูขวางตดักบัคลองสวนหลวง (2)  และถนนพฒันาการ

        คูขวางตดักบัคลองคูพาย (2)

   2.3) ก่อสรา้งประตูระบายน า้คลองทา่เรียนและคลองเตย : คลองทา่เรียนตดักบัถนนเทวบรุี

        และคลองเตยตดักบัถนนมะขามชุม รวม 2 แหง่

   2.4) ก่อสรา้งเขือ่นริมตลิง่คลอง พรอ้มขดุลอกคลอง 

        - คลองป่าเหลา้ฝัง่ขวา (ถนนราชด าเนิน-ถนนพฒันาการคูขวาง) ความยาว 1,390 ม.   

        - คลองสวนหลวงท ัง้ 2 ฝัง่ (ถนนราชด าเนิน-ถนนพฒันาการคูขวาง) ความยาว 2,200 ม.   

        - คลองคูพายท ัง้ 2 ฝัง่ (ถนนพฒันาการทุง่ปรงั-ถนนพฒันาการคูขวาง) ความยาว 1,976 ม.

   2.5) ก่อสรา้งรางระบายน า้ใหม ่: ถนนพฒันาการคูขวาง ขนาดกวา้ง 1.50 ม.ความยาว 5,900 ม.

   นอกเขตพื้นทีบ่รรเทาอทุกภยัในเขตเมอืง

   2.6) ขดุขยายคลอง

        - คลองบา้นตาลช่วงทีอ่ยู่ในทุง่บา้นลาด ความยาว 6.8 กม.

        - คลองมะมว่งขาว ความยาว 4.6 กม.

        - คลองวงัววัช่วงทางรถไฟ - ทางหลวงหมายเลข 408 ความยาว 6 กม.

        - คลองหวัตรุดช่วงทางหลวงหมายเลข 408 - ทางหลวงหมายเลข 4013 ความยาว 11 กม.

   2.7) ขดุลอกคลองทา่ชกั นครนอ้ย ป่าเหลา้ สวนหลวง คูพาย และคลองหวัตรุด 

        (ช่วงทางหลวงหมายเลข 4013 ถงึปากคลอง)

   2.8) ก่อสรา้งประตูระบายน า้คลองทา่ดแีละคลองวงัววั จ านวน 2 แหง่

4.  การออกแบบรายละเอยีดระบบป้องกนัน า้ทว่ม  พื้นทีศึ่กษาวางแผนหลกั ประกอบดว้ย l งานการศึกษาเพือ่ก าหนดพื้นทีแ่ผนหลกั ประกอบดว้ย X X X X X  20 มถินุายน 9 กมุภาพนัธ์ กรมโยธาธิการ 3,399.8

 พื้นทีชุ่มชนจงัหวดัแพร่  เทศบาล จ านวน 13 แหง่ ไดแ้ก่ ทม.แพร่  -  การศึกษาการใชท้ีด่นิ ประชากรและการส ารวจสภาพทางเศรษฐกจิ 2544 2546 (MP 13 เทศบาล)

 ทต.ทุง่โฮง้ ทต.แมห่ลา่ย ทต.ช่อแฮ ทต.สอง  -  การส ารวจสภาพภูมปิระเทศ และสภาพทางชลศาสตร์ 1,909.9

 ทต.รอ้งกวาง ทต.หนองมว่งไข่ ทต.สูงเมน่  -  การศึกษาสภาพทางอตุนิุยมวทิยาและชลศาสตร์ (FS 3 เทศบาล)

 ทต.เด่นชยั ทต.แมจ่ ัว๊ะ ทต.บา้นปิน  -  การศึกษาปญัหาและวางแผนแกไ้ขระบบระบายน า้และป้องกนัน า้ทว่ม 1,307.68

 ทต.หว้ยออ้ และทต.วงัชิ้น   -  การประมาณราคาระบบระบายน า้และป้องกนัน า้ทว่มในพื้นทีว่างแผนหลกั (DD ทม.แพร่)

 พื้นทีศึ่กษาความเหมาะสม ไดแ้ก่  -  การศึกษาประเมนิผลดา้นเศรษฐศาสตรแ์ละการเงนิ 248.33
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 1. เทศบาลเมอืงแพร่  -  การวางแผนการด าเนินการระบบระบายน า้และป้องกนัน า้ทว่ม (DD ทต.เด่นชยั)

 2. เทศบาลต าบลทุง่โฮง้      โดยจดัล  าดบัความส าคญัของการลงทนุ

 3. เทศบาลต าบลเด่นชยั l งานการทบทวนการศึกษาความเหมาะสม ประกอบดว้ย

 พื้นทีอ่อกแบบรายละเอยีด ไดแ้ก่  -  การทบทวนรายงานการศึกษาความเหมาะสมทีไ่ดด้  าเนินงานมาแลว้

 1. เทศบาลเมอืงแพร่  -  การศึกษาขดีความสามารถในการระบายน า้ และป้องกนัน า้ทว่ม

 2. เทศบาลต าบลเด่นชยั      และสภาพน า้ทว่มในอดตีในพื้นทีศึ่กษาความเหมาะสม

 -  การส ารวจสภาพภูมปิระเทศ และสภาพทางปฐพกีลศาสตร ์

 -  การศึกษาปญัหาและวางแผนแกไ้ขระบบระบายน า้และป้องกนัน า้ทว่ม

 -  การออกแบบร่างข ัน้ตน้และประมาณราคา

 -  การศึกษาประเมนิผลดา้นเศรษฐศาสตรแ์ละการเงนิในแต่ละพื้นทีย่่อยและ

    ประเมนิขดีความสามารถของทองถิน่ในการมส่ีวนร่วมในการลงทนุ

 -  เสนอแผนการด าเนินโครงการในแต่ละพื้นที่

 -  ศึกษาและเสนอแนะองคก์รทีจ่ะรบัผดิชอบโครงการ

 -  การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มเบื้องตน้

 -  ท าการประชาสมัพนัธแ์ละรบัฟงัความคดิเหน็ของทอ้งถิน่ รวมท ัง้จดัท าสือ่เพือ่ประชาสมัพนัธ์

l งานออกแบบรายละเอยีดก่อสรา้ง ประกอบดว้ย

 -  การศึกษาทบทวนองคป์ระกอบของโครงการทีจ่ะท าการออกแบบ

 -  การส ารวจสภาพภูมปิระเทศ เจาะส ารวจดนิ 

 -  การส ารวจทีด่นิและทรพัยส์นิทีอ่ยู่ในแนวเขตทางขององคป์ระกอบ

 -  การก าหนดหลกัเกณฑใ์นการออกแบบรายละเอยีด

 -  การออกแบบรายละเอยีด ระบบระบายน า้และป้องกนัน า้ทว่ม

 -  ประมาณราคาค่าก่อสรา้ง รวมท ัง้ค่ารื้อถอนสิง่ปลูกสรา้ง

 -  จดัท ามาตรฐานการก่อสรา้ง

 -  จดัท าเอกสารประกวดราคาและเอกสารสญัญา

 -  จดัท าคู่มอืการด าเนินการและบ ารุงรกัษาระบบ

 รายละเอยีดงานออกแบบ มดีงัน้ี

l เทศบาลเมอืงแพร่

-  ก่อสรา้งคนัป้องกนัน า้ทว่มลอ้มรอบพื้นทีเ่ศรษฐกจิของเทศบาล โดยปรบัปรุง

   ยกระดบัถนนบา้นใหม ่ถนนเหมอืงหติ และถนนศศิบตุร รวมเป็นระยะทาง 4.0 กม.

   และเสริมช่องประตูเมอืงตามแนวก าแพงเมอืงเดมิ

- ปรบัปรุงหว้ยแมแ่คม เป็นระยะทาง 2.4 กม. และตดิต ัง้ประตูระบายน า้ทีฝ่ายทดน า้

  ในหว้ยแมแ่คมในเขตเทศบาลและปรบัปรุงล  าน า้สาขาของเหมอืงหติเป็นระยะทาง 0.8 กม.

- ก่อสรา้งประตูระบายน า้รวม 7 แหง่ ก่อสรา้งสถานีสูบน า้ 2 แหง่ และปรบัปรุง

  เพิม่ขนาดทอ่ระบายน า้ในเขตเทศบาลในถนนสายหลกัต่างๆ
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l เทศบาลต าบลเด่นชยั

- ก่อสรา้งปรบัปรุงระบบระบายน า้ในถนนแยกจากถนนเทศบาลซอย 9 เขา้วดัเด่นชยั

  และถนนเทศบาล ซอย 5 รวมท ัง้ปรบัปรุงหว้ยแมพ่วก

5.  โครงการบรรเทาอทุกภยั จงัหวดัจนัทบรุี  พื้นทีศึ่กษาวางแผนหลกั ครอบคลมุพื้นที่  องคป์ระกอบและขอบเขตงานศึกษาเพือ่จดัท าแผนปฏบิตักิารป้องกนัน า้ทว่มและระบายน า้ X X X X X 9 เมษายน 2 กรกฎาคม กรมชลประทาน 17,802.73

  9 ลุม่น า้ ไดแ้ก่  ลุม่น า้จนัทบรุี   จงัหวดัจนัทบรุีและจงัหวดัใกลเ้คยีง  ประกอบดว้ย 2545 2546 (MP 9 ลุม่น า้)

 ลุม่น า้คลองโตนด ลุม่น า้เมอืงตราด l การศึกษาและวเิคราะหถ์งึสาเหตปุจัจยัทีใ่หเ้กดิน า้ทว่ม และอปุสรรคของการระบายน า้ส าหรบั 145.43

 ลุม่น า้พงัราด ลุม่น า้เวฬ ุลุม่น า้คลองด่าน ชุมชนเมอืงแต่ละแหง่  โดยพจิารณาและวเิคราะหใ์นภาพรวมระดบัลุม่น า้ของพื้นทีศึ่กษา (FS ระยะเร่งด่วน)

 ลุม่น า้คลองพระพทุธ ลุม่น า้คลองโป่งน า้รอ้น l การศึกษาและวเิคราะหค์วามสามารถในการป้องกนัน า้ทว่มเน่ืองจากน า้ฝน น า้ไหลบา่จากแมน่ า้ต่างๆ 404.46

 และลุม่น า้คลองพระสทงึ ครอบคลมุจงัหวดั และอทิธิพลของการขึ้นลงของระดบัน า้ทะเล รวมท ัง้พจิารณาความสามารถในการระบายน า้ออกจาก (FS ระยะที ่2)

 จนัทบรุีท ัง้หมด และบางส่วนของจงัหวดัตราด พื้นทีชุ่มชนในลกัษณะสภาพทีเ่ป็นอยู่ในปจัจบุนัและสภาพตามแผนการด าเนินการ และศึกษาวจิยั 43.39

 จงัหวดัสระแกว้ และจงัหวดัระยอง  ต่างๆของหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งทีด่  าเนินการไวแ้ลว้ และก าลงัด าเนินการอยู่ เพือ่ประกอบการ (TD ส่วนที ่1)

 พื้นทีศึ่กษาความเหมาะสม พจิารณาก าหนดแนวทางการแกไ้ขปญัหาน า้ทว่ม 63.83

 ครอบคลมุพื้นทีท่ีไ่ดร้บัประโยชนจ์าก l การศึกษาเพือ่ก าหนดแนวทางการแกไ้ขปญัหาน า้ทว่มรูปแบบต่างๆอย่างผสมผสาน เช่น (TD ส่วนที ่2)

 โครงการบรรเทาอทุกภยัตวัเมอืงจนัทบรุี ใน อ่างเก็บน า้ ระบบชะลอน า้ คลองผนัน า้ ปรบัปรุงคลองธรรมชาตเิดมิ ระบบคนัก ัน้น า้ สถานีสูบน า้

 ระยะเร่งด่วน ไดแ้ก่ พื้นทีท่ีป่ระสพอทุกภยั ระบบแกม้ลงิ ฯลฯ โดยพจิารณาใหรู้ปแบบเหมาะสม ท ัง้ทางวศิวกรรม เศรษฐกจิ สงัคมและ

 ในเขตเทศบาลเมอืงจนัทบรุี เทศบาลต าบล สิง่แวดลอ้ม ท ัง้น้ีใหพ้จิารณาแผนงานมาตรการของหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งร่วมดว้ย

 จนัทนิมติ และชุมชนโดยรอบทีอ่ยู่ทางตอนใต ้ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกนั และพจิารณาครอบคลมุถงึลกัษณะการใชป้ระโยชนข์องทีด่นิทีเ่ปลีย่นไป 

 ของถนนสุขมุวทิ อนัจะส่งผลกระทบต่อการเกดิน า้ทว่มในอนาคต

l ศึกษาลกัษณะการใชท้ีด่นิและผงัเมอืงในสภาพปจัจบุนั เพือ่น าไปสู่การก าหนดแผนและ

เสนอรูปแบบการใชป้ระโยชนท์ีด่นิทีเ่หมาะสม    

l การศึกษาและวเิคราะหเ์พือ่เสนอแผนทางเลอืกระบบป้องกนัน า้ทว่มและระบบคาดการณ์/

เตอืนภยัทีเ่หมาะสม โดยพจิารณาภาพรวมในระดบัลุม่น า้ ท ัง้น้ี โดยใหแ้ผนทางเลอืกสอดคลอ้ง 

และเชื่อมต่อกบัแผนการด าเนินงานของระบบป้องกนัและระบายน า้ ท ัง้ระบบภายในและภายนอก

ชุมชนเมอืงทีม่อียู่แลว้ในปจัจบุนั  

l การคดัเลอืกแผนงาน/โครงการแกไ้ขปญัหาน า้ทว่มทีเ่หมาะสม อย่างผสมผสานส าหรบัแต่ละ

พื้นทีชุ่มชน พรอ้มท ัง้จดัล  าดบัตามส าคญั เพือ่ใหท้ราบแผนการด าเนินงานระยะด่วนและแผนการ

ด าเนินงานในระยะยาว พรอ้มท ัง้ด าเนินการศึกษาความเหมาะสมเฉพาะส่วนของโครงการและพื้นที่

เป้าหมายทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกมาจากแผนหลกัตามแผนงานระยะเร่งด่วนหรือทีม่ลี  าดบัความส าคญัสูง

l การประชาสมัพนัธโ์ครงการและรบัฟงัความคดิเหน็ เพือ่ประกอบการพจิารณามาตรการแกไ้ข

ทีเ่หมาะสม เพือ่สรา้งความเขา้ใจและมส่ีวนร่วมของประชาชน

l ออกแบบเพือ่จดัท า Tender Design Drawing ของระบบต่างๆและจดัท าเอกสารประกวดราคา
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ประสบการณ์ในงานศึกษาวางแผนหลกั ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอยีดระบบป้องกนัน ้าท่วมและระบบระบายน ้า ของบริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซลัแท็นส ์จ ากดั (PTC) (ต่อ)

งาน งาน งาน งาน งาน

MP FS DD IEE EC

เจา้ของโครงการ
มูลคา่โครงการ 

(ลา้นบาท)

ล าดบั

ที่
ช่ือโครงการ พื้นที่โครงการ รายละเอยีดของโครงการ

ระยะเวลาปฏบิตังิาน

วนัเริ่มงาน วนัสิ้นสดุงาน

ลกัษณะโครงการ*

ค่าก่อสรา้งเฉพาะส่วนทีเ่ป็นโครงการตามแผนด าเนินงานเร่งด่วน

l จดัท ารูปแบบระบบเฝ้าระวงัเพือ่การคาดการณ์เตอืนภยัทีเ่หมาะสม เพือ่ลดความสูญเสยีจาก

อทุกภยัจนถงึข ัน้การออกแบบ Tender Design Drawing และจดัท าเอกสารเพือ่ประกวดราคา

ก่อสรา้งต่อไป รวมท ัง้การจดัรูปแบบองคก์รทีเ่หมาะสมทีจ่ะรบัผดิชอบการด าเนินการประสาน

จดัการอทุกภยัในระดบัจงัหวดั 

l จดัท าและพฒันาแบบจ าลองคณิตศาสตรเ์พือ่การบริหารจดัการและคาดการณ์อทุกภยั พรอ้มคู่มอื

การใชแ้ละการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยรีวมท ัง้แผนการปฏบิตักิารอพยพเมือ่เกดิอทุกภยั

l จดัท าแผนทีแ่สดงพื้นทีเ่สีย่งภยัน า้ทว่มและดนิถลม่

 องคป์ระกอบต่างๆ ส าหรบัมาตรการบรรเทาอทุกภยั ตามแผนการค าเนินการในระยะเร่งด่วน

 ทีไ่ดอ้อกแบบและประมาณราคาในข ัน้ Tender Design Drawing ประกอบดว้ย 

1) งานขดุลอกแมน่ า้จนัทบรุี ต ัง้แต่สะพานกจิจานนท ์ถงึบริเวณวดัเกาะลอย ยาวประมาณ 8 กม. 

2) งานขดุลอกคลองล าเสนอ (คลองหนองยาว-คลองร-ีคลองเกาะโตนด) ยาวประมาณ 7.1 กม.  

3) งานขดุลอกคลองตาหนู ยาวประมาณ 2.2 กม.  

4) งานขดุลอกคลองข่า ต ัง้แต่บริเวณจดุบรรจบแมน่ า้จนัทบรุีถงึสะพานหนองรี ยาวประมาณ 8.9 กม. 

5) งานขดุคลองใหมเ่ชื่อมระหว่างคลองข่ากบัคลองอ่าง ยาวประมาณ 1.5 กม.  

- ความกวา้งทอ้งคลอง ไมน่อ้ยกว่า 10 ม.

- คนัคลองเชื่อมฝัง่ซา้ย เป็นคนัดนิบดอดั กวา้ง 4 เมตร ส่วนคนัคลองเชื่อมฝัง่ขวา

  เป็นถนนลูกรงับดอดั กวา้ง 9 ม.

- ก่อสรา้งสะพาน คสล. 1 แหง่ บริเวณจดุบรรจบระหว่างคลองเชื่อมกบัคลองตาหนู 

  โดยความกวา้งสะพานรวมไหลท่าง เทา่กบั 10 ม. ยาว 40 ม.

6) ขดุลอกคลองอ่าง และขดุขยายคลองอ่างช่วงตน้ ใหม้คีวามกวา้งทอ้งคลองไมน่อ้ยกว่า 10 ม.

ความยาวรวมประมาณ 3.8 กม. 

7) ก่อสรา้งประตูระบายน า้คลองอ่าง 

8) ก่อสรา้งสะพานบริเวณประตูระบายน า้คลองอ่าง 

- บานระบายตรงขนาด 6.0 x 5.0 ม. จ านวน 2 บาน พรอ้มฝาย คสล.กวา้ง 6 ม. จ านวน 1 ช่อง

  เพือ่ใหส้ามารถช่วยระบายน า้ไดใ้นช่วงทีป่ริมาณฝนไมม่าก

- ขยายสะพาน คสล.เดมิ ส าหรบัถนนวดัเกาะตะเคยีน ซึง่เป็นทางเขา้ ปตร. 

  ใหม้คีวามกวา้งรวมผวิทางและไหลท่าง 7 ม. ยาว 50 ม.

9) ก่อสรา้งประตูระบายน า้คลองตาหนู โดยมบีานระบายขนาด 6.0 x 5.0 เมตร จ านวน 1 บาน 

พรอ้มตดิต ัง้เครื่องสูบน า้ 

6.  งานศึกษาวางแผนหลกั ศึกษาความเหมาะสม  พื้นทีศึ่กษาวางแผนหลกั ครอบคลมุพื้นที่ l การศึกษาจดัท าแผนหลกั (Master Plan Study) ประกอบดว้ย X X X X X 17 พฤษภาคม 6 พฤศจกิายน กรมโยธาธิการและผงัเมอืง 8,200.11

 และออกแบบระบบป้องกนัน า้ทว่ม  ชุมชนในเขตเทศบาลและพื้นทีต่่อเน่ือง  -  ส ารวจรวบรวมและศึกษาขอ้มลูทางกายภาพ เศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม 2548 2549 (MP 23 เทศบาล)
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ประสบการณ์ในงานศึกษาวางแผนหลกั ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอยีดระบบป้องกนัน ้าท่วมและระบบระบายน ้า ของบริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซลัแท็นส ์จ ากดั (PTC) (ต่อ)

งาน งาน งาน งาน งาน

MP FS DD IEE EC

เจา้ของโครงการ
มูลคา่โครงการ 

(ลา้นบาท)

ล าดบั

ที่
ช่ือโครงการ พื้นที่โครงการ รายละเอยีดของโครงการ

ระยะเวลาปฏบิตังิาน

วนัเริ่มงาน วนัสิ้นสดุงาน

ลกัษณะโครงการ*

 พื้นทีชุ่มชนจงัหวดันครศรีธรรมราช  จ านวน 23 เทศบาล ใน จ.นครศรีธรรมราช     อตุนิุยมวทิยา อทุกวทิยา และสมทุรศาสตร์ 1,163.75

  ไดแ้ก่  -  ศึกษา ส ารวจและพยากรณ์ดา้นชลศาสตร ์ (FS 5 เทศบาล)

 1) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  -  ศึกษาสภาพปญัหา วางแผนและหาแนวทางแกไ้ขปญัหาน า้ทว่ม 641.32

 2) เทศบาลต าบลทา่แพ  -  ออกแบบเบื้องตน้ (Conceptual Design) ระบบป้องกนัน า้ทว่ม (DD ทน.นครศรีฯ)

 3) เทศบาลต าบลบางจาก  -  วเิคราะหแ์ละประเมนิผลในเชิงเศรษฐศาสตร ์เศรษฐกจิและสงัคม 175.95

 4) เทศบาลต าบลปากนคร     โดยจดัล  าดบัความส าคญัเพือ่การลงทนุในแต่ละพื้นที่ (DD ทน.ทา่แพ)

 5) เทศบาลเมอืงปากพนงั  -  เสนอแผนด าเนินการและงบประมาณ 192.80

 6) เทศบาลต าบลทอนหงส ์ l การศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) ประกอบดว้ย (DD ทน.บางจาก)

 7) เทศบาลต าบลพรหมโลก  -  ส ารวจทางกายภาพ เช่น สภาพภูมปิระเทศ ระบบระบายน า้เดมิ 35.02

 8) เทศบาลต าบลลานสกา     เพือ่ประเมนิขดีความสามารถการป้องกนัน า้ทว่มและระบายน า้ (DD ทน.ปากนคร)

 9) เทศบาลต าบลฉวาง  -  ศึกษาสภาพน า้ทว่ม ปญัหาเศรษฐกจิ-สงัคม ปญัหาสุขภาพอนามยั 

 10) เทศบาลต าบลจนัด ี     และความเสยีหายทีเ่กดิขึ้น ท ัง้ทีป่ระเมนิเป็นตวัเงนิไดแ้ละไมไ่ด ้

 11) เทศบาลต าบลไมเ้รียง  -  วเิคราะหข์อ้มลูดา้นอตุนิุยมวทิยา อทุกวทิยา และชลศาสตร ์

 12) เทศบาลต าบลพปูิน  -  ส ารวจขอ้มลู เพือ่ท  าการศึกษาความเหมาะสม การแกไ้ขปญัหาน า้ทว่ม

 13) เทศบาลต าบลเชียรใหญ่     และการระบายน า้  เช่น  สภาพภูมปิระเทศ  สภาพทางปฐพกีลศาสตร์

 14) เทศบาลต าบลทา่ศาลา  -  วเิคราะหแ์ละเสนอแนวทางแกไ้ขปญัหาน า้ทว่ม และการระบายน า้ในพื้นที่

 15) เทศบาลต าบลนาบอน  -  ออกแบบข ัน้ตน้ (Preliminary Design)

 16) เทศบาลต าบลทา่ยาง  -  ส ารวจทศันคตผูิท้ีไ่ดร้บัผลประโยชน ์และอาจไดร้บัผลกระทบจากแนวทางเลอืกต่างๆ  

 17) เทศบาลต าบลร่อนพบูิลย ์     รวมท ัง้ศึกษาผลกระทบสิง่แวดลอ้มเบื้องตน้ (IEE)

 18) เทศบาลต าบลเขาชุมทอง  -  เปรียบเทยีบทางเลอืกดา้นเศรษฐศาสตร ์เศรษฐกจิและสงัคม สิง่แวดลอ้ม และวศิวกรรม 

 19) เทศบาลต าบลหนิตก  -  ประเมนิโครงการทางดา้นเศรษฐศาสตรแ์ละการเงนิส าหรบัโครงการ

 20) เทศบาลต าบลสชิล  -  เสนอแผนงานและหน่วยงานทีร่บัผดิชอบโครงการ

 21) เทศบาลต าบลขนอม l การออกแบบรายละเอยีดก่อสรา้ง (Detailed Design) ประกอบดว้ย

 22) เทศบาลต าบลหวัไทร  -  ส ารวจขอ้มลูเพือ่ใชใ้นงานออกแบบรายละเอยีด เช่น ส ารวจภูมปิระเทศ

 23) เทศบาลต าบลชะอวด     เจาะส ารวจ วเิคราะหห์าคุณสมบตัขิองช ัน้ดนิ

 พื้นทีศึ่กษาความเหมาะสม ไดแ้ก่  -  ส ารวจทีด่นิและทรพัยส์นิทีอ่ยู่ในเขตก่อสรา้ง

 1. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  -  ก าหนดหลกัเกณฑส์ าหรบัออกแบบรายละเอยีด

 2. เทศบาลต าบลบางจาก  -  ออกแบบรายละเอยีดก่อสรา้ง 

 3. เทศบาลต าบลทา่แพ  -  ประมาณการราคาค่าก่อสรา้ง 

 4. เทศบาลต าบลปากนคร  -  จดัท าแผนงานก่อสรา้งโครงการ  

 5. เทศบาลต าบลชะอวด  -  จดัท าเอกสารประกวดราคา

 พื้นทีอ่อกแบบรายละเอยีด ไดแ้ก่  -  จดัท าคู่มอืการด าเนินการและบ ารุงรกัษาระบบป้องกนัน า้ทว่มและระบายน า้ 

 1. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  -  ท าการประชาสมัพนัธ ์รบัฟงัความคดิเหน็ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
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ประสบการณ์ในงานศึกษาวางแผนหลกั ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอยีดระบบป้องกนัน ้าท่วมและระบบระบายน ้า ของบริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซลัแท็นส ์จ ากดั (PTC) (ต่อ)

งาน งาน งาน งาน งาน

MP FS DD IEE EC

เจา้ของโครงการ
มูลคา่โครงการ 

(ลา้นบาท)

ล าดบั

ที่
ช่ือโครงการ พื้นที่โครงการ รายละเอยีดของโครงการ

ระยะเวลาปฏบิตังิาน

วนัเริ่มงาน วนัสิ้นสดุงาน

ลกัษณะโครงการ*

 2. เทศบาลต าบลบางจาก     รวมท ัง้จดัท าสือ่เพือ่ประชาสมัพนัธง์านของกรมโยธาธิการและผงัเมอืง

 3. เทศบาลต าบลทา่แพ     ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการป้องกนัน า้ทว่มและระบายน า้

 4. เทศบาลต าบลปากนคร องคป์ระกอบต่างๆทีท่  าการออกแบบรายละเอยีดในแต่ละพื้นที ่มดีงัน้ี

 รายละเอยีดงานออกแบบ มดีงัน้ี

l เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

1) งานยกระดบัถนนเป็นคนัป้องกนัน า้ทว่ม

   - ตามแนว ถ.ราษฎรบ์  ารุง ต ัง้แต่ ถ.มะขามชุมถงึคลองทา่ซกั ความยาว 206 ม.

   - ตามแนว ถ.พฒันาการทุง่ปรงั ต ัง้แต่ทางหลวงหมายเลข 403 ถงึคลองคูพาย ความยาว 1,212 ม.

2) งานก่อสรา้งคนัดนิ/เขือ่นป้องกนัน า้ทว่มริมคลอง พรอ้มขดุลอกคลองใน 5 คลองสายหลกั ดงัน้ี

   - คลองทา่ซกั :  ถ.ราษฎรบ์  ารุง ถงึ ถ.พฒันาการคูขวาง ความยาว 2,959 ม.

   - คลองนครนอ้ย : ถ.ศรีปราชญ ์ถงึ ถ.พฒันาการคูขวาง ความยาว 1,512 ม.

   - คลองป่าเหลา้ : ถ.พฒันาการทุง่ปรงั ถงึ ถ.พฒันาการคูขวาง ความยาว 2,473 ม.

   - คลองสวนหลวง : ถ.พฒันาการทุง่ปรงั ถงึ ถ.พฒันาการคูขวาง ความยาว 2,234 ม.

   - คลองคูพาย : ถ.พฒันาการทุง่ปรงั ถงึ ถ.พฒันาการคูขวาง ความยาว 1,061  ม.

3) งานก่อสรา้งระบบระบายน า้ : 

   - ถนนพฒันาการทุง่ปรงั ความยาว 1,188 ม.

   - ถนนราษฎรบ์  ารุง ความยาว 188 ม.

   - หลงัเขือ่นป้องกนัน า้ทว่มริมคลองทา่ซกั ความยาว 2,960 ม.

   - หลงัเขือ่นป้องกนัน า้ทว่มริมคลองนครนอ้ย ความยาว 1,539 ม.

   - หลงัเขือ่นป้องกนัน า้ทว่มริมคลองป่าเหลา้ ความยาว 2,419 ม.

   - หลงัเขือ่นป้องกนัน า้ทว่มริมคลองสวนหลวง ความยาว 2,231 ม.

   - หลงัเขือ่นป้องกนัน า้ทว่มริมคลองคูพาย ความยาว 1,065 ม.

4) งานก่อสรา้งสถานีสูบน า้ฝน : ก่อสรา้งสถานีสูบน า้ฝน จ านวน 8 แหง่ บอ่สูบน า้ 12 แหง่

ทน.นครศรีธรรมราช ทต.บางจาก ทต.ท่าแพ ทต.ปากนคร

1. งานยกระดับถนน 1,418 เมตร 2,418 เมตร 675 เมตร -

2. งานก่อสร้างคันดินป้องกันน้ำท่วม - 2,907 เมตร - -

3. งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมริมคลอง 10,239 เมตร 1,401 เมตร 2,024 เมตร -

4. งานก่อสร้างระบบระบายน้ำ 11,590 เมตร 10,208 เมตร 1,667 เมตร 5,217 เมตร

5. งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำฝน 8 แห่ง 3 แห่ง 2 แห่ง -

6. งานก่อสร้างบ่อสูบน้ำ 12 แห่ง* 1 แห่ง 3 แห่ง -

7. งานก่อสร้างประตูกันน้ำไหลย้อนกลับ 30 แห่ง 2 แห่ง 2 แห่ง -

* จัดหาเครื่องสูบน้ำแบบเคล่ือนย้ายได้ จำนวน 13 เครื่อง

ปริมาณงานในแต่ละพื้นที่
องคป์ระกอบ
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ลกัษณะโครงการ*

    และบอ่พกัทิ้งน า้ พรอ้มประตูกนัน า้ไหลยอ้นกลบั จ านวน 30 แหง่ 

l เทศบาลต าบลทา่แพ 

1) งานยกระดบัถนนเป็นคนัป้องกนัน า้ทว่ม

   - ตามแนว ถ.สุขาภบิาล 8 ความยาว 75 ม.  - ตามแนว ถ.สุขาภบิาล 2 ความยาว 57 ม.

   - ตามแนว ถ.สุขาภบิาล 7 ความยาว 137 ม. - ตามแนว ถ.สุขาภบิาล 5 ความยาว 171 ม.

   - ตามแนว ถ.สุขาภบิาล 7 ซอย 1 ความยาว 235 ม.

2) งานก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัน า้ทว่มริมคลอง 

  - ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัน า้ทว่มและเสริมก าแพงเขือ่นเดมิริมคลองทา่แพ ความยาว 1,099 ม.

    พรอ้มทา่เทยีบเรือประมง จ านวน 3 แหง่

  - ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัน า้ทว่มริมคลองสงัหยู แบบข ัน้บนัได 

    ต ัง้แต่ถนนสุขาภบิาล 8 ถงึคลองทา่แพ ความยาว 471 ม.

  - ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัน า้ทว่มและเสริมก าแพงเขือ่นเดมิริมคลองฝรัง่ถม  

    ต ัง้แต่ถนนสุขาภบิาล 2 ถงึคลองทา่แพ ความยาว 454 ม.

3) งานก่อสรา้งระบบระบายน า้ : 

   - ปรบัปรุงรางระบายน า้ตามแนว ถ.สุขาภบิาล 2 ความยาว 258 ม.

   - ก่อสรา้ง/ปรบัปรุงทอ่ระบายน า้ตามแนว ถ.สุขาภบิาล 5 ความยาว 163 ม.

   - ก่อสรา้ง/ปรบัปรุงทอ่ระบายน า้ตามแนว ถ.สุขาภบิาล 7 ซอย 1 ความยาว 7 ม.

   - ก่อสรา้ง/ปรบัปรุงทอ่ระบายน า้ตามแนว ถ.สุขาภบิาล 8 ความยาว 57 ม.

   - ก่อสรา้งทอ่ระบายน า้หลงัเขือ่นป้องกนัน า้ทว่มริมคลองสงัหยู ความยาว 519 ม.

   - ก่อสรา้งรางระบายน า้หลงัเขือ่นป้องกนัน า้ทว่มริมคลองฝรัง่ถม ความยาว 279 ม.

   - ก่อสรา้งทอ่/รางระบายน า้หลงัเขือ่นป้องกนัน า้ทว่มริมคลองทา่แพ ความยาว 844 ม.

4) งานก่อสรา้งสถานีสูบน า้ฝน : ก่อสรา้งสถานีสูบน า้ฝน จ านวน 2 แหง่ บอ่สูบน า้ 3 แหง่

  และบอ่พกัทิ้งน า้ พรอ้มประตูกนัน า้ไหลยอ้นกลบั จ านวน 2 แหง่ 

l เทศบาลต าบลบางจาก :

1) งานยกระดบัถนนเป็นคนัป้องกนัน า้ทว่ม

    - ตามแนวถ.ถาวร ต ัง้แต่ทางหลวงหมายเลข 4013 ถงึคลองวดับอ่จกิ ความยาว 1,097 ม.

    - ตามแนวถ.สุขเกษม ต ัง้แต่ทางหลวงหมายเลข 4013 ถงึ ถ.รญัจลุ ความยาว 645 ม.

    - ตามแนวถ.รญัจลุ ต ัง้แต่ ถ.สุขเกษมถงึซอยตรีตรง ความยาว 509 ม.

    - ตามแนวซอยตรีตรง ต ัง้แต่ ถ.รญัจลุถงึคลองบางจาก ความยาว 167 ม.

2) งานก่อสรา้งคนัดนิ/เขือ่นป้องกนัน า้ทว่มริมคลอง พรอ้มขดุลอกคลอง

  - ริมคลองวดับอ่จกิ พรอ้มขดุลอกคลอง ต ัง้แต่ถนนถาวรถงึถนนบอ่จกิ ความยาว 450 ม.

  - ริมคลองบางจาก ต ัง้แต่ถนนบอ่จกิถงึซอยตรีตรง ความยาว 3,858 ม.
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3) งานก่อสรา้งระบบระบายน า้ : 

    - ก่อสรา้ง/ปรบัปรุงทอ่ระบายน า้ ตามแนว ถ.ถาวร ความยาว 1,111 ม.

    - ก่อสรา้ง/ปรบัปรุงทอ่ระบายน า้ ตามแนว ถ.บอ่จกิ ความยาว 1,702 ม.

    - ก่อสรา้ง/ปรบัปรุงทอ่ระบายน า้ ตามแนว ถ.สมบูรณ์ ความยาว 1,119 ม.

    - ก่อสรา้ง/ปรบัปรุงทอ่ระบายน า้ ตามแนว ถ.สุขเกษม ความยาว 1,255 ม.

    - ก่อสรา้ง/ปรบัปรุงทอ่ระบายน า้ ตามแนวซอยตรีตรง ความยาว 158 ม.

    - ก่อสรา้ง/ปรบัปรุงทอ่ระบายน า้ ตามแนวถ.แววศกัดิ ์ความยาว 745 ม.

    - ก่อสรา้งทอ่/รางระบายน า้หลงัคนัดนิ/เขือ่นป้องกนัน า้ทว่มริมคลองบางจาก ความยาว 4,118 ม.

4) งานก่อสรา้งสถานีสูบน า้ฝน : ก่อสรา้งสถานีสูบน า้ฝน จ านวน 3 แหง่ บอ่สูบน า้ 1 แหง่

   และบอ่พกัทิ้งน า้ พรอ้มประตูกนัน า้ไหลยอ้นกลบั จ านวน 2 แหง่ 

l เทศบาลต าบลปากนคร :

- ก่อสรา้งทอ่ระบายน า้บนถนนสายปากนคร-ชายทะเล ความยาว 4,456 ม.

- ก่อสรา้งทอ่ระบายน า้บนถนนบางเชี่ยว-ชายทะเล ความยาว 446 ม.

7.  งานศึกษาวางแผนหลกั ศึกษาความเหมาะสม  พื้นทีศึ่กษาวางแผนหลกั ครอบคลมุ l การศึกษาจดัท าแผนหลกั (Master Plan Study) ประกอบดว้ย X X X X X 25 เมษายน 12 พฤศจกิายน กรมโยธาธิการและผงัเมอืง 5,094.98

 และออกแบบระบบป้องกนัน า้ทว่ม  พื้นทีชุ่มชนในเขตเทศบาล และพื้นทีต่่อเน่ือง  -  ทบทวนรายงานการศึกษาวางแผนหลกั โครงการศึกษาจดัท าแผนหลกัการป้องกนัน า้ทว่ม 2549 2550 (MP 18 เทศบาล)

 พื้นทีชุ่มชนจงัหวดันครสวรรค์  จ านวน 18 เทศบาล ใน จ.นครสวรรค ์ไดแ้ก่     พื้นทีชุ่มชน โดยกรมโยธาธิการ (เดมิ) ปี 2541 และผลการศึกษาอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 3,750.32

  1. เทศบาลนครนครสวรรค ์  -  ส ารวจรวบรวมและศึกษาขอ้มลูทางกายภาพ เศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม (FS 8 เทศบาล)

 2. เทศบาลเมอืงชุมแสง     อตุนิุยมวทิยา อทุกวทิยา และสมทุรศาสตร ์(ถา้ม)ี 766.46

 3. เทศบาลเมอืงตาคล ี  -  ศึกษา ส ารวจและพยากรณ์ดา้นชลศาสตร ์ (DD ทน.นครสวรรค)์

 4. เทศบาลต าบลหนองเบน   -  ศึกษาสภาพปญัหา วางแผนและหาแนวทางแกไ้ขปญัหาน า้ทว่ม 365.50

 5. เทศบาลต าบลบางประมงุ  -  ออกแบบเบื้องตน้ (Conceptual Design) ระบบป้องกนัน า้ทว่ม และการระบายน า้ (DD ทม.ชุมแสง)

 6. เทศบาลต าบลโกรกพระ      และค านวณปริมาณงานเพือ่ประมาณราคาเบื้องตน้ 180.25

 7. เทศบาลต าบลลาดยาว   -  วเิคราะหแ์ละประเมนิผลในเชิงเศรษฐศาสตร ์เศรษฐกจิและสงัคม (DD ทต.เกา้เลี้ยว)

 8. เทศบาลต าบลศาลเจา้ไก่ต่อ     โดยจดัล  าดบัความส าคญัเพือ่การลงทนุในแต่ละพื้นที่ 167.86

 9. เทศบาลต าบลทบักฤช   -  เสนอแผนด าเนินการและงบประมาณ ในแต่ละพื้นทีชุ่มชน (DD ทต.โกรกพระ)

 10.เทศบาลต าบลพยุหะ l การศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) ประกอบดว้ย 349.99

 11.เทศบาลต าบลทา่น า้ออ้ย  -  ทบทวนการศึกษาแผนหลกั หรือการศึกษาความเหมาะสมของระบบป้องกนัน า้ทว่ม (DD ทต.บรรพต

 12.เทศบาลต าบลหนองบวั     และระบายน า้ทีไ่ดด้  าเนินการในเขตพื้นทีศึ่กษาและพื้นทีท่ีเ่กี่ยวขอ้ง  พสิยั)

 13.เทศบาลต าบลตากฟ้า     โดยกรมโยธาธิการและผงัเมอืง หรือหน่วยงานอืน่ๆ 74.22

 14.เทศบาลต าบลไพศาล ี  -  รวบรวมขอ้มลูทีจ่  าเป็น เช่น แผนทีภู่มปิระเทศมาตราส่วนต่างๆ ภาพถ่ายทางอากาศ (DD ทต.พยุหะ)

 15.เทศบาลต าบลบรรพตพสิยั      ในพื้นทีโ่ครงการ แผนที ่การใชท้ีด่นิ  ขอ้มลูอตุ-ุอทุกวทิยา เป็นตน้ 263.56

 16.เทศบาลต าบลช่องแค   -  ส ารวจทางกายภาพ เช่น สภาพภูมปิระเทศ ระบบระบายน า้เดมิ (DD ทต.ลาดยาว)
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ประสบการณ์ในงานศึกษาวางแผนหลกั ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอยีดระบบป้องกนัน ้าท่วมและระบบระบายน ้า ของบริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซลัแท็นส ์จ ากดั (PTC) (ต่อ)

งาน งาน งาน งาน งาน

MP FS DD IEE EC

เจา้ของโครงการ
มูลคา่โครงการ 

(ลา้นบาท)

ล าดบั

ที่
ช่ือโครงการ พื้นที่โครงการ รายละเอยีดของโครงการ

ระยะเวลาปฏบิตังิาน

วนัเริ่มงาน วนัสิ้นสดุงาน

ลกัษณะโครงการ*

 17.เทศบาลต าบลเกา้เลี้ยว      เพือ่ประเมนิขดีความสามารถการป้องกนัน า้ทว่มและระบายน า้ 213.10

 18.เทศบาลต าบลทา่ตะโก  -  ศึกษาสภาพน า้ทว่ม ปญัหาเศรษฐกจิ-สงัคม ปญัหาสุขภาพอนามยั (DD ทต.ทบักฤช)

 พื้นทีศึ่กษาความเหมาะสม ไดแ้ก่     และความเสยีหายทีเ่กดิขึ้น ท ัง้ทีป่ระเมนิเป็นตวัเงนิไดแ้ละไมไ่ด ้

 1. ทน.นครสวรรคแ์ละชุมชนต่อเน่ือง  -  วเิคราะหข์อ้มลูดา้นอตุนิุยมวทิยา อทุกวทิยา และชลศาสตร ์

 2. ทม.ชุมแสงและชุมชนต่อเน่ือง  -  ส ารวจขอ้มลู เพือ่ท  าการศึกษาความเหมาะสม การแกไ้ขปญัหาน า้ทว่ม

 3. ทต.โกรกพระและชุมชนต่อเน่ือง     และการระบายน า้ เช่น สภาพภูมปิระเทศ สภาพทางปฐพกีลศาสตร์

 4. ทต.เกา้เลี้ยวและชุมชนต่อเน่ือง  -  วเิคราะหแ์ละเสนอแนวทางแกไ้ขปญัหาน า้ทว่มและการระบายน า้ในพื้นทีศึ่กษา 

 5. ทต.บรรพตพสิยัและชุมชนต่อเน่ือง  -  ออกแบบข ัน้ตน้ (Preliminary Design) และประเมนิราคาค่าก่อสรา้ง

 6. ทต.พยุหะและชุมชนต่อเน่ือง  -  ส ารวจทศันคตผูิท้ีไ่ดร้บัผลประโยชน ์และอาจไดร้บัผลกระทบจากแนวทางเลอืกต่างๆ 

 7. ทต.ลาดยาวและชุมชนต่อเน่ือง     รวมท ัง้ศึกษาผลกระทบสิง่แวดลอ้มเบื้องตน้ (IEE)

 8. ทต.ทบักฤชและชุมชนต่อเน่ือง  -  เปรียบเทยีบทางเลอืกดา้นเศรษฐศาสตร ์เศรษฐกจิและสงัคม สิง่แวดลอ้มและวศิวกรรม 

 พื้นทีอ่อกแบบรายละเอยีด ไดแ้ก่  -  ประเมนิโครงการทางดา้นเศรษฐศาสตรแ์ละการเงนิส าหรบัโครงการ

 1. ทน.นครสวรรคแ์ละชุมชนต่อเน่ือง     พรอ้มเสนอทางเลอืกทีเ่หมาะสมทีสุ่ดของแต่ละพื้นที่

 2. ทม.ชุมแสงและชุมชนต่อเน่ือง  -  ประเมนิขดีความสามารถขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ในการมส่ีวนร่วม

 3. ทต.โกรกพระและชุมชนต่อเน่ือง     การลงทนุ การด าเนินการและการดูแลรกัษาระบบป้องกนัน า้ทว่มและระบายน า้

 4. ทต.เกา้เลี้ยวและชุมชนต่อเน่ือง  -  เสนอแผนงานและหน่วยงานทีร่บัผดิชอบโครงการ

 5. ทต.บรรพตพสิยัและชุมชนต่อเน่ือง  -  จดัใหม้กีารประชุมเชิงปฏบิตักิาร เพือ่ประชาสมัพนัธแ์ละรบัฟงัความคดิเหน็

 6. ทต.พยุหะและชุมชนต่อเน่ือง     โครงการระบบป้องกนัน า้ทว่มและระบายน า้ รวม 9 ครัง้

 7. ทต.ลาดยาวและชุมชนต่อเน่ือง l การออกแบบรายละเอยีดก่อสรา้ง (Detailed Design) ประกอบดว้ย

 และเพิม่เตมิอกี 1 พื้นที ่คอื ทต.ทบักฤช  -  ส ารวจขอ้มลูเพือ่ใชใ้นงานออกแบบรายละเอยีด เช่น ส ารวจภูมปิระเทศ

    เจาะส ารวจ วเิคราะหห์าคุณสมบตัขิองช ัน้ดนิ

 -  ส ารวจทีด่นิและทรพัยส์นิทีอ่ยู่ในเขตก่อสรา้งองคป์ระกอบของโครงการ

 -  ก าหนดหลกัเกณฑส์ าหรบัออกแบบรายละเอยีด

 -  ออกแบบรายละเอยีดก่อสรา้ง และประมาณการราคาค่าก่อสรา้ง 

 -  จดัท าแผนงานก่อสรา้งโครงการ  

 -  จดัท าเอกสารประกวดราคา

 -  จดัท าคู่มอืการด าเนินการและบ ารุงรกัษาระบบป้องกนัน า้ทว่มและระบายน า้ 

 -  ท าการประชาสมัพนัธ ์รบัฟงัความคดิเหน็ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

    รวมท ัง้จดัท าสือ่เพือ่ประชาสมัพนัธง์านของกรมโยธาธิการและผงัเมอืง

    ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการป้องกนัน า้ทว่มและระบายน า้

องคป์ระกอบต่างๆ ทีท่  าการออกแบบรายละเอยีดในแต่ละพื้นที ่มดีงัน้ี 

คนัป้องกนั

น ้าท่วมริม

แม่น ้า/คลอง 

งานยกระดบั

ถนน/เสริม

ก าแพง

ระบบ

ระบายน ้า

สถานี

สูบน ้าฝน

ประตู

ระบายน ้า

บ่อ

สูบน ้า

ประตูกนัน ้า

ไหลยอ้นกลบั

(เมตร) (เมตร) (เมตร) (แห่ง) (แห่ง) (แห่ง) (แห่ง)

 เทศบาลนครนครสวรรค์ 7,566 2,749 5,223 3 3 15 7

 เทศบาลเมอืงชุมแสง 2,929 3,599 3,812 1 2 8 -

 เทศบาลต าบลเกา้เลี้ยว 3,317 42 5,989 - - 5 -

 เทศบาลต าบลโกรกพระ 1,664 1,151 1,837 1 - 4 -

 เทศบาลต าบลบรรพตพสิยั 4,957 5,150 9,207 1 - 14 -

 เทศบาลต าบลพยุหะ 931 1,613 1,604 - - 6 -

 เทศบาลต าบลลาดยาว 5,659 - 5,152 - 2 6 -

 เทศบาลต าบลทบักฤช 2,447 857 3,258 1 2 1 -

หมายเหต ุ: 1 จดัหาเครื่องสูบน า้แบบเคลื่อนยา้ยได ้จ านวน 17 เครื่อง 

             2 ท่ีปากคลองระนงเป็นอาคารสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำ

พื้นที่

ปริมาณงานในแต่ละองคป์ระกอบ

/2 /2

/1
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ประสบการณ์ในงานศึกษาวางแผนหลกั ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอยีดระบบป้องกนัน ้าท่วมและระบบระบายน ้า ของบริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซลัแท็นส ์จ ากดั (PTC) (ต่อ)

งาน งาน งาน งาน งาน

MP FS DD IEE EC

เจา้ของโครงการ
มูลคา่โครงการ 

(ลา้นบาท)

ล าดบั

ที่
ช่ือโครงการ พื้นที่โครงการ รายละเอยีดของโครงการ

ระยะเวลาปฏบิตังิาน

วนัเริ่มงาน วนัสิ้นสดุงาน

ลกัษณะโครงการ*

8.  งานศึกษาวางแผนหลกั ศึกษาความเหมาะสม  พื้นทีศึ่กษาวางแผนหลกั ครอบคลมุ l การศึกษาจดัท าแผนหลกั (Master Plan Study) ประกอบดว้ย X X X X X 9 สงิหาคม 28 พฤศจกิายน กรมโยธาธิการและผงัเมอืง 2,737.70

 และออกแบบระบบป้องกนัน า้ทว่ม  พื้นทีชุ่มชนในเขตเทศบาล และพื้นทีต่่อเน่ือง  -  ทบทวนรายงานการศึกษาวางแผนหลกั โครงการศึกษาจดัท าแผนหลกั การป้องกนัน า้ทว่ม 2550 2551 (MP 13 เทศบาล)

 พื้นทีชุ่มชนจงัหวดัพะเยา  จ านวน 13 เทศบาล ใน จ.พะเยา ไดแ้ก่  -  ส ารวจรวบรวมและศึกษาขอ้มลูทางกายภาพ เศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม 2,737.70

 1. เทศบาลเมอืงพะเยา     อตุนิุยมวทิยา อทุกวทิยา และสมทุรศาสตร ์(ถา้ม)ี (FS 4 เทศบาล)

 2. เทศบาลต าบลดอกค าใต ้  -  ศึกษา ส ารวจและพยากรณ์ดา้นชลศาสตร ์ 350.60

 3. เทศบาลต าบลเชียงค า  -  ศึกษาสภาพปญัหา วางแผนและหาแนวทางแกไ้ขปญัหาน า้ทว่ม (DD ทม.พะเยา)

 4. เทศบาลต าบลปง  -  ออกแบบเบื้องตน้  (Conceptual Design) ระบบป้องกนัน า้ทว่มและการระบายน า้ 371.70

 5. เทศบาลต าบลแมใ่จ     และค านวณปริมาณงานเพือ่ประมาณราคาเบื้องตน้ (DD ทต.ดอกค าใต)้

 6. เทศบาลต าบลดงเจน  -  วเิคราะหแ์ละประเมนิผลในเชิงเศรษฐศาสตร ์เศรษฐกจิและสงัคม 372.30

 7. เทศบาลต าบลบา้นทราย     โดยจดัล  าดบัความส าคญัเพือ่การลงทนุ ในแต่ละพื้นที่ (DD ทต.ปง)

 8. เทศบาลต าบลงมิ  -  เสนอแผนด าเนินการและงบประมาณ ในแต่ละพื้นทีชุ่มชน 282.20

 9. เทศบาลต าบลทา่วงัทอง l การศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) ประกอบดว้ย (DD ทต.แมใ่จ)

 10. เทศบาลต าบลเชียงมว่น  -  ทบทวนการศึกษาแผนหลกั หรือการศึกษาความเหมาะสมของระบบป้องกนัน า้ทว่ม

 11. เทศบาลต าบลสบบง     และระบายน า้ทีไ่ดด้  าเนินการในเขตพื้นทีศึ่กษาและพื้นทีท่ีเ่กี่ยวขอ้ง  

 12. เทศบาลต าบลหว้ยขา้วก า่     โดยกรมโยธาธิการและผงัเมอืง หรือหน่วยงานอืน่ๆ 

 13. เทศบาลต าบลบา้นถ า้  -  รวบรวมขอ้มลูทีจ่  าเป็น เช่น แผนทีภู่มปิระเทศมาตราส่วนต่างๆ ภาพถ่ายทางอากาศ

 พื้นทีศึ่กษาความเหมาะสม ไดแ้ก่     ในพื้นทีโ่ครงการ แผนที ่การใชท้ีด่นิ ขอ้มลูอตุ-ุอทุกวทิยา เป็นตน้

 1. เทศบาลเมอืงพะเยา  -  ส ารวจทางกายภาพ เช่น สภาพภูมปิระเทศ ระบบระบายน า้เดมิ

 2. เทศบาลต าบลดอกค าใต ้     เพือ่ประเมนิขดีความสามารถการป้องกนัน า้ทว่มและระบายน า้

 3. เทศบาลต าบลปง  -  ศึกษาสภาพน า้ทว่ม ปญัหาเศรษฐกจิ-สงัคม ปญัหาสุขภาพอนามยั 

 4. เทศบาลต าบลเชียงค า     และความเสยีหายทีเ่กดิขึ้น ท ัง้ทีป่ระเมนิเป็นตวัเงนิไดแ้ละไมไ่ด ้

 พื้นทีอ่อกแบบรายละเอยีด ไดแ้ก่  -  วเิคราะหข์อ้มลูดา้นอตุนิุยมวทิยา อทุกวทิยา และชลศาสตร ์

คนัป้องกนั

น ้าท่วมริม

แม่น ้า/คลอง 

งานยกระดบั

ถนน/เสริม

ก าแพง

ระบบ

ระบายน ้า

สถานี

สูบน ้าฝน

ประตู

ระบายน ้า

บ่อ

สูบน ้า

ประตูกนัน ้า

ไหลยอ้นกลบั

(เมตร) (เมตร) (เมตร) (แห่ง) (แห่ง) (แห่ง) (แห่ง)

 เทศบาลนครนครสวรรค์ 7,566 2,749 5,223 3 3 15 7

 เทศบาลเมอืงชุมแสง 2,929 3,599 3,812 1 2 8 -

 เทศบาลต าบลเกา้เลี้ยว 3,317 42 5,989 - - 5 -

 เทศบาลต าบลโกรกพระ 1,664 1,151 1,837 1 - 4 -

 เทศบาลต าบลบรรพตพสิยั 4,957 5,150 9,207 1 - 14 -

 เทศบาลต าบลพยุหะ 931 1,613 1,604 - - 6 -

 เทศบาลต าบลลาดยาว 5,659 - 5,152 - 2 6 -

 เทศบาลต าบลทบักฤช 2,447 857 3,258 1 2 1 -

หมายเหต ุ: 1 จดัหาเครื่องสูบน า้แบบเคลื่อนยา้ยได ้จ านวน 17 เครื่อง 

             2 ท่ีปากคลองระนงเป็นอาคารสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำ

พื้นที่

ปริมาณงานในแต่ละองคป์ระกอบ

/2 /2

/1
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ประสบการณ์ในงานศึกษาวางแผนหลกั ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอยีดระบบป้องกนัน ้าท่วมและระบบระบายน ้า ของบริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซลัแท็นส ์จ ากดั (PTC) (ต่อ)

งาน งาน งาน งาน งาน

MP FS DD IEE EC

เจา้ของโครงการ
มูลคา่โครงการ 

(ลา้นบาท)

ล าดบั

ที่
ช่ือโครงการ พื้นที่โครงการ รายละเอยีดของโครงการ

ระยะเวลาปฏบิตังิาน

วนัเริ่มงาน วนัสิ้นสดุงาน

ลกัษณะโครงการ*

 1. เทศบาลเมอืงพะเยา  -  ส ารวจขอ้มลู เพือ่ท  าการศึกษาความเหมาะสม การแกไ้ขปญัหาน า้ทว่ม

 2. เทศบาลต าบลดอกค าใต ้     และการระบายน า้ เช่น สภาพภูมปิระเทศ สภาพทางปฐพกีลศาสตร์

 3. เทศบาลต าบลปง  -  วเิคราะหแ์ละเสนอแนวทางแกไ้ขปญัหาน า้ทว่มและการระบายน า้ในพื้นทีศึ่กษา 

 4. เทศบาลต าบลแมใ่จ  -  ออกแบบข ัน้ตน้ (Preliminary Design) และประเมนิราคาค่าก่อสรา้ง

 -  ส ารวจทศันคตผูิท้ีไ่ดร้บัผลประโยชน ์และอาจไดร้บัผลกระทบจากแนวทางเลอืกต่างๆ  

    รวมท ัง้ศึกษาผลกระทบสิง่แวดลอ้มเบื้องตน้ (IEE)

 -  เปรียบเทยีบทางเลอืกดา้นเศรษฐศาสตร ์เศรษฐกจิและสงัคม สิง่แวดลอ้มและวศิวกรรม 

 -  ประเมนิโครงการทางดา้นเศรษฐศาสตรแ์ละการเงนิส าหรบัโครงการ

    พรอ้มเสนอทางเลอืกทีเ่หมาะสมทีสุ่ดของแต่ละพื้นที่

 -  ประเมนิขดีความสามารถขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ในการมส่ีวนร่วมการลงทนุ 

    การด าเนินการและการดูแลรกัษาระบบป้องกนัน า้ทว่มและระบายน า้

 -  เสนอแผนงานและหน่วยงานทีร่บัผดิชอบโครงการ

 -  จดัใหม้กีารประชุมเชิงปฏบิตักิาร  เพือ่ประชาสมัพนัธแ์ละรบัฟงัความคดิเหน็

    โครงการระบบป้องกนัน า้ทว่มและระบายน า้ รวม 5 ครัง้

l การออกแบบรายละเอยีดก่อสรา้ง (Detailed Design) ประกอบดว้ย

 -  ส ารวจขอ้มลูเพือ่ใชใ้นงานออกแบบรายละเอยีด เช่น ส ารวจภูมปิระเทศ

    เจาะส ารวจ วเิคราะหห์าคุณสมบตัขิองช ัน้ดนิ

 -  ส ารวจทีด่นิและทรพัยส์นิทีอ่ยู่ในเขตก่อสรา้งองคป์ระกอบของโครงการ

 -  ก าหนดหลกัเกณฑส์ าหรบัออกแบบรายละเอยีด

 -  ออกแบบรายละเอยีดก่อสรา้ง และประมาณการราคาค่าก่อสรา้ง 

 -  จดัท าแผนงานก่อสรา้งโครงการ  

 -  จดัท าเอกสารประกวดราคา

 -  จดัท าคู่มอืการด าเนินการและบ ารุงรกัษาระบบป้องกนัน า้ทว่มและระบายน า้ 

 -  ท าการประชาสมัพนัธ ์รบัฟงัความคดิเหน็ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

    รวมท ัง้จดัท าสือ่เพือ่ประชาสมัพนัธง์านของกรมโยธาธิการและผงัเมอืง

    ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการป้องกนัน า้ทว่มและระบายน า้

 รายละเอยีดงานออกแบบ มดีงัน้ี

l เทศบาลเมอืงพะเยา

1) ขดุลอกปรบัปรุงล  าน า้แมต่ า๋ ต ัง้แต่จดุตดัถนนพหลโยธินจนถงึจดุระบายลงกวา๊นพะเยา 

   ความยาว 5.035 กม.

2) ก่อสรา้งคนัป้องกนัน า้ทว่มริมล  าน า้แมต่ า๋ฝัง่ซา้ยและฝัง่ขวา ต ัง้แต่จดุตดัถนนพหลโยธินจนถงึ

   จดุระบายลงกวา๊นพะเยา ประกอบดว้ย
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มูลคา่โครงการ 
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ที่
ช่ือโครงการ พื้นที่โครงการ รายละเอยีดของโครงการ

ระยะเวลาปฏบิตังิาน

วนัเริ่มงาน วนัสิ้นสดุงาน

ลกัษณะโครงการ*

   - งานก่อสรา้งคนัป้องกนัน า้ทว่มฝัง่ซา้ยของล าน า้แมต่ า๋ (ฝัง่ตะวนัตก) ความยาวรวม 4,909 ม.

   - งานก่อสรา้งคนัป้องกนัน า้ทว่มฝัง่ขวาของล าน า้แมต่ า๋ (ฝัง่ตะวนัออก) ความยาวรวม 4,145 ม.

3) งานก่อสรา้งระบบระบายน า้

   - ก่อสรา้งรางระบายน า้หลงัเขือ่นป้องกนัน า้ทว่มริมล  าน า้แมต่ า๋ฝัง่ซา้ย ความยาว 4,177 ม.

   - ก่อสรา้งรางระบายน า้หลงัเขือ่นป้องกนัน า้ทว่มริมล  าน า้แมต่ า๋ฝัง่ขวา ความยาว 4,020 ม.

4) งานก่อสรา้งประตูระบายน า้ จ านวน 3 แหง่

5) ก่อสรา้งอาคารรบัน า้ส  าหรบัเครื่องสูบน า้แบบเคลือ่นยา้ยได ้(Mobile Pump) จ านวน 8 แหง่

6) งานก่อสรา้งอาคารประกอบ ไดแ้ก่ ก่อสรา้งอาคารป้องกนัน า้ไหลยอ้นกลบัริมถนนภูมนิทร์

   ซอย 2 จ านวน 2 แหง่

7) งานปรบัปรุงระบบระบายน า้สายหลกั ประกอบดว้ย

   - วางทอ่คสล.เหลีย่ม ขนาด 1.5 x 1.5 เมตร ในถนนสุสาน ควมยาว 112 ม.

   - วางทอ่คสล.เหลีย่ม ขนาด 1.5 x 1.5 เมตร ในถนนเศรษฐ ีความยาว 424 ม.

   - วางทอ่คสล.เหลีย่ม ขนาด 1.5 x 1.5 เมตร ในถนนสวนดอก ความยาว 172 ม.

   - วางทอ่คสล.เหลีย่ม ขนาด 1.5 x 1.5 เมตร ในถนนพหลโยธินสายใน ความยาว 337 ม.

   - ขดุลอกคลองระบายน า้หลงัวดัศรีโคมค า ความยาวประมาณ 35 ม.

l เทศบาลเมอืงดอกค าใต ้

1)  งานปรบัปรุงล  าน า้และก่อสรา้งคนัป้องกนัน า้ทว่ม 

2)  งานปรบัปรุงระบบระบายน า้สายหลกั

3)  งานก่อสรา้งประตูระบายน า้

4)  งานก่อสรา้งอาคารรบัน า้ส  าหรบัเครื่องสูบน า้แบบเคลือ่นที ่และอาคารประกอบอืน่ๆ

5)  งานปรบัปรุงภูมทิศันบ์ริเวณลานกฬีาเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา บนฝัง่ซา้ยของล าน า้ร่องชา้ง

l เทศบาลต าบลปง 

1) งานปรบัปรุงล  าน า้และก่อสรา้งคนัป้องกนัน า้ทว่มพรอ้มอาคารประกอบ ไดแ้ก่

    ประตูระบายน า้ และอาคารรบัน า้ส  าหรบัเครื่องสูบน า้แบบเคลือ่นยา้ยได ้

2) งานยกระดบัถนนเป็นคนัป้องกนัน า้ทว่ม

3) งานปรบัปรุงระบบระบายน า้สายหลกั

l เทศบาลต าบลแมใ่จ 

1) งานปรบัปรุงล  าน า้และก่อสรา้งคลองระบายน า้สายหลกั

    - งานก่อสรา้งทอ่ผนัน า้หว้ยแมใ่จ-หว้ยสกั-หว้ยลกึ 

    - งานปรบัปรุงหว้ยแมใ่จ-ร่องขี้นา-น า้องิ
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งาน งาน งาน งาน งาน
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เจา้ของโครงการ
มูลคา่โครงการ 

(ลา้นบาท)

ล าดบั

ที่
ช่ือโครงการ พื้นที่โครงการ รายละเอยีดของโครงการ

ระยะเวลาปฏบิตังิาน

วนัเริ่มงาน วนัสิ้นสดุงาน

ลกัษณะโครงการ*

    - งานปรบัปรุงหว้ยแมใ่จ-หนองเลง็ทราย 

    - ระบบระบายน า้สายหลกัริมถนนพหลโยธินสายเก่า

2) งานก่อสรา้งประตูระบายน า้กลางคลอง / คลองซอย / ปลายรางระบายน า้

3) งานก่อสรา้งทอ่เหลีย่มผนัน า้และคนัป้องกนัน า้ทว่ม

4) งานปรบัปรุงระบบระบายน า้สายหลกั/ระบบระบายน า้หลงัคลองระบายน า้สายหลกั
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ระยะเวลาปฏบิตังิาน

วนัเริ่มงาน วนัสิ้นสดุงาน

ลกัษณะโครงการ*

9.  งานศึกษาวางแผนหลกั ศึกษาความเหมาะสม  พื้นทีศึ่กษาวางแผนหลกั ครอบคลมุ l การศึกษาจดัท าแผนหลกั (Master Plan Study) ประกอบดว้ย X X X X X 17 เมษายน 7 ตลุาคม กรมโยธาธิการและผงัเมอืง 1,224.62

 และออกแบบระบบป้องกนัน า้ทว่ม  พื้นทีใ่นเขตผงัเมอืงรวมและชุมชนต่อเน่ือง  -  ทบทวนรายงานการศึกษาวางแผนหลกั โครงการศึกษาจดัท าแผนหลกัการป้องกนัน า้ทว่ม 2551 2552 (MP 7 พื้นที)่

 พื้นทีชุ่มชนจงัหวดัแมฮ่่องสอน  และอบต.หลกั จ านวน 7 พื้นที ่     พื้นทีชุ่มชน โดยกรมโยธาธิการ (เดมิ) ปี 2541 และผลการศึกษาอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 1,249.80

 ใน จ.แมฮ่่องสอน ไดแ้ก่  -  ส ารวจรวบรวมและศึกษาขอ้มลูทางกายภาพ เศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม (FS 5 พื้นที)่

 1. ทต.ปาย     อตุนิุยมวทิยา อทุกวทิยา และสมทุรศาสตร ์(ถา้ม)ี 58.15

 2. อบต.ปางมะผา้  -  ศึกษา ส ารวจและพยากรณ์ดา้นชลศาสตร ์  (DD ทต.ปาย)

 3. ทม.แมฮ่่องสอน  -  ศึกษาสภาพปญัหา วางแผนและหาแนวทางแกไ้ขปญัหาน า้ทว่ม 56.83

 4. ทต.ขนุยวม  -  ออกแบบเบื้องตน้  (Conceptual Design) ระบบป้องกนัน า้ทว่มและการระบายน า้ (DD อบต.ปางมะผา้)

 5. ทต.แมล่านอ้ย     และค านวณปริมาณงานเพือ่ประมาณราคาเบื้องตน้ 51.57

 6. ทต.แมส่ะเรียง  -  วเิคราะหแ์ละประเมนิผลในเชิงเศรษฐศาสตร ์เศรษฐกจิและสงัคม (DD ทม.แมฮ่่องสอน)

 7. อบต.แมค่ะตวน     โดยจดัล  าดบัความส าคญัเพือ่การลงทนุในแต่ละพื้นที่ 119.29

 พื้นทีศึ่กษาความเหมาะสม ไดแ้ก่  -  เสนอแผนด าเนินการและงบประมาณ ในแต่ละพื้นทีชุ่มชน  (DD ทต.แมส่ะเรียง)

 1. ทต.ปาย l การศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) ประกอบดว้ย

 2. อบต.ปางมะผา้  -  ทบทวนการศึกษาแผนหลกั หรือการศึกษาความเหมาะสมของระบบป้องกนัน า้ทว่มและ

 3. ทม.แมฮ่่องสอน     ระบายน า้ทีไ่ดด้  าเนินการในเขตพื้นทีศึ่กษาและพื้นทีท่ีเ่กี่ยวขอ้ง โดยกรมโยธาธิการและผงัเมอืง

 4. ทต.แมส่ะเรียง     หรือหน่วยงานอืน่ๆ 

 5. ทต.แมล่านอ้ย  - รวบรวมขอ้มลูทีจ่  าเป็น เช่น แผนทีภู่มปิระเทศมาตราส่วนต่างๆ ภาพถ่ายทางอากาศ

 พื้นทีอ่อกแบบรายละเอยีด ไดแ้ก่    ในพื้นทีโ่ครงการ  แผนที ่การใชท้ีด่นิ  ขอ้มลูอตุ-ุอทุกวทิยา เป็นตน้

 1. ทต.ปาย  -  ส ารวจทางกายภาพ เช่น สภาพภูมปิระเทศ ระบบระบายน า้เดมิ

 2. อบต.ปางมะผา้     เพือ่ประเมนิขดีความสามารถการป้องกนัน า้ทว่มและระบายน า้

 3. ทม.แมฮ่่องสอน  -  ศึกษาสภาพน า้ทว่ม ปญัหาเศรษฐกจิ-สงัคม ปญัหาสุขภาพอนามยั 

 4. ทต.แมส่ะเรียง     และความเสยีหายทีเ่กดิขึ้น ท ัง้ทีป่ระเมนิเป็นตวัเงนิไดแ้ละไมไ่ด ้

 -  วเิคราะหข์อ้มลูดา้นอตุนิุยมวทิยา อทุกวทิยา และชลศาสตร ์

 -  ส ารวจขอ้มลู เพือ่ท  าการศึกษาความเหมาะสม การแกไ้ขปญัหาน า้ทว่ม

    และการระบายน า้ เช่น สภาพภูมปิระเทศ สภาพทางปฐพกีลศาสตร์

 -  วเิคราะหแ์ละเสนอแนวทางแกไ้ขปญัหาน า้ทว่มและการระบายน า้ในพื้นทีศึ่กษา 

 -  ออกแบบข ัน้ตน้ (Preliminary Design) และประเมนิราคาค่าก่อสรา้ง

 -  ส ารวจทศันคตผูิท้ีไ่ดร้บัผลประโยชน ์และอาจไดร้บัผลกระทบจากแนวทางเลอืกต่างๆ  

    รวมท ัง้ศึกษาผลกระทบสิง่แวดลอ้มเบื้องตน้ (IEE)

 -  เปรียบเทยีบทางเลอืกดา้นเศรษฐศาสตร ์เศรษฐกจิและสงัคม สิง่แวดลอ้มและวศิวกรรม 

 -  ประเมนิโครงการทางดา้นเศรษฐศาสตรแ์ละการเงนิส าหรบัโครงการ

    พรอ้มเสนอทางเลอืกทีเ่หมาะสมทีสุ่ดของแต่ละพื้นที่

 -  ประเมนิขดีความสามารถขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ในการมส่ีวนร่วมการลงทนุ
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ประสบการณ์ในงานศึกษาวางแผนหลกั ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอยีดระบบป้องกนัน ้าท่วมและระบบระบายน ้า ของบริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซลัแท็นส ์จ ากดั (PTC) (ต่อ)

งาน งาน งาน งาน งาน

MP FS DD IEE EC

เจา้ของโครงการ
มูลคา่โครงการ 

(ลา้นบาท)

ล าดบั

ที่
ช่ือโครงการ พื้นที่โครงการ รายละเอยีดของโครงการ

ระยะเวลาปฏบิตังิาน

วนัเริ่มงาน วนัสิ้นสดุงาน

ลกัษณะโครงการ*

    การด าเนินการและการดูแลรกัษาระบบป้องกนัน า้ทว่มและระบายน า้

 -  เสนอแผนงานและหน่วยงานทีร่บัผดิชอบโครงการ

 -  จดัใหม้กีารประชุมเชิงปฏบิตักิาร เพือ่ประชาสมัพนัธแ์ละรบัฟงัความคดิเหน็

    โครงการระบบป้องกนัน า้ทว่มและระบายน า้ รวม 5 ครัง้

l การออกแบบรายละเอยีดก่อสรา้ง (Detailed Design) ประกอบดว้ย

 -  ส ารวจขอ้มลูเพือ่ใชใ้นงานออกแบบรายละเอยีด เช่น ส ารวจภูมปิระเทศ เจาะส ารวจ 

    วเิคราะหห์าคุณสมบตัขิองช ัน้ดนิ

 -  ส ารวจทีด่นิและทรพัยส์นิทีอ่ยู่ในเขตก่อสรา้งองคป์ระกอบของโครงการ

 -  ก าหนดหลกัเกณฑส์ าหรบัออกแบบรายละเอยีด

 -  ออกแบบรายละเอยีดก่อสรา้ง และประมาณการราคาค่าก่อสรา้ง 

 -  จดัท าแผนงานก่อสรา้งโครงการ  

 -  จดัท าเอกสารประกวดราคา

 -  จดัท าคู่มอืการด าเนินการและบ ารุงรกัษาระบบป้องกนัน า้ทว่มและระบายน า้ 

 -  ท าการประชาสมัพนัธ ์รบัฟงัความคดิเหน็ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ รวมท ัง้จดัท าสือ่เพือ่

    ประชาสมัพนัธง์านของกรมโยธาธิการและผงัเมอืงทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการป้องกนัน า้ทว่มและระบายน า้

10.  งานศึกษาวางแผนหลกั ศึกษาความเหมาะสม  พื้นทีศึ่กษาก าหนดพื้นทีชุ่มชนน า้ทว่ม : l งานศึกษาก าหนดพื้นทีชุ่มชนน า้ทว่ม ประกอบดว้ย X X X X X 20 กรกฎาคม 10 พฤศจกิายน กรมโยธาธิการและผงัเมอืง 1,593.20

 และออกแบบระบบป้องกนัน า้ทว่ม  พื้นทีชุ่มชนระดบัเทศบาล ใน จ.บรุีรมัย์ -  ทบทวนรายงานหรือผลการศึกษาปญัหาน า้ทว่มและปญัหาการระบายน า้ทีเ่กี่ยวขอ้ง 2553 2554 (MP 16 เทศบาล)

 พื้นทีชุ่มชนจงัหวดับรุีรมัย์  จ านวน 53 เทศบาล    ซึง่ด าเนินการโดยหน่วยงานต่างๆ 1,069.84

  พื้นทีศึ่กษาวางแผนหลกั ครอบคลมุชุมชน -  รวบรวมขอ้มลูทีจ่  าเป็น เช่น แผนทีต่่างๆ (แผนทีภู่มปิระเทศ แผนทีภ่าพถ่ายทางอากาศ (FS 4 เทศบาล)

 ทีป่ระสบปญัหาน า้ทว่มและมคีวามส าคญัและ    แผนทีผ่งัเมอืงรวม แผนทีแ่นวเขตเทศบาล ฯลฯ) ขอ้มลูอทุกวทิยา พื้นทีน่ า้ทว่ม 269.24

 จ าเป็นเร่งด่วนทีต่อ้งท าการศึกษาวางแผนหลกั    จ านวนประชากร สภาพเศรษฐกจิสงัคมของชุมชน  (DD ทม.บรุีรมัย)์

 จ านวน 16 เทศบาล ไดแ้ก่ -  สอบถาม สมัภาษณ์หน่วยงาน เจา้หนา้ทีห่รือบคุคล และส ารวจตรวจสอบพื้นทีส่นาม 160.00

 1. ทม.บรุีรมัย ์ 2. ทต.อสิาณ    ตามความจ าเป็น เพือ่ใหท้ราบขอ้มลู ปญัหา สาเหตนุ า้ทว่มทีถู่กตอ้ง  (DD ทม.นางรอง)

 3. ทม.นางรอง 4. ทต.ประโคนชยั -  วเิคราะหแ์ละจดัท าเกณฑส์ าหรบัก าหนดพื้นทีชุ่มชนทีป่ระสบปญัหาน า้ทว่ม 170.00

 5. ทต.โคกมา้  6. ทต.สตกึ -  วเิคราะหแ์ละจดักลุม่ชุมชนตามเกณฑท์ีว่เิคราะหจ์ดัท าขึ้น  (DD ทต.สตกึ)

 7. ทต.หนองเตง็ 8. ทต.หนองแวง -  จดัใหม้กีารประชุมหน่วยงานภาครฐั องคก์รภาคเอกชน ผูน้ าชุมชนและผูแ้ทนภาคประชาชน 153.03

 9. ทต.บา้นกรวด 10. ทต.หนองกี่    ทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมผูเ้ขา้ร่วมประชุมไมน่อ้ยกว่า 50 คน เพือ่ใหไ้ดร้บัฟงัการชี้แจงขอบข่ายและข ัน้ตอน  (DD ทต.ประโคนชยั)

11. ทต.ดอนอะราง 12. ทต.พนมรุง้    การด าเนินโครงการ และผลการวเิคราะหก์ าหนดชุมชนทีป่ระสบปญัหาน า้ทว่มซึง่จะตอ้งด าเนินการ

13. ทต.ถาวร  14. ทต.บา้นด่าน l การศึกษาจดัท าแผนหลกั (Master Plan Study) ประกอบดว้ย

15. ทต.แคนดง  16. ทต.หนองปลอ่ง -  ทบทวนรายงานการศึกษาวางแผนหลกั ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกนัน า้ทว่ม

 พื้นทีศึ่กษาความเหมาะสม และ    พื้นทีชุ่มชนทีม่อียู่เดมิ และผลการศึกษาอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ซึง่ด าเนินการโดยหน่วยงานต่างๆ
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ประสบการณ์ในงานศึกษาวางแผนหลกั ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอยีดระบบป้องกนัน ้าท่วมและระบบระบายน ้า ของบริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซลัแท็นส ์จ ากดั (PTC) (ต่อ)

งาน งาน งาน งาน งาน

MP FS DD IEE EC

เจา้ของโครงการ
มูลคา่โครงการ 

(ลา้นบาท)

ล าดบั

ที่
ช่ือโครงการ พื้นที่โครงการ รายละเอยีดของโครงการ

ระยะเวลาปฏบิตังิาน

วนัเริ่มงาน วนัสิ้นสดุงาน

ลกัษณะโครงการ*

 ออกแบบรายละเอยีด ไดแ้ก่ -  ส ารวจรวบรวมและศึกษาขอ้มลูทางกายภาพ ภาพถ่ายทางอากาศ ขอ้มลูระวางแผนทีท่ีด่นิ การวาง

 1. ทม.บรุีรมัย์    ผงัเมอืงรวม เศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม อตุนิุยมวทิยา อทุกวทิยา และสมทุรศาสตร ์(ถา้ม)ี

 2. ทม.นางรอง -  ส ารวจ ศึกษาและพยากรณ์ดา้นชลศาสตร ์(ระดบัน า้ ปริมาณน า้หลาก อตัราการไหลของน า้หลาก

 3. ทต.สตกึ    ฯลฯ) และค่าระดบัถนนสายหลกัเทยีบกบัระดบัน า้ทะเลปานกลาง

 4. ทต.ประโคนชยั -  ศึกษาสภาพปญัหา วางแผนและก าหนดแนวทางแกไ้ขปญัหาน า้ทว่ม โดยมอีงคป์ระกอบ

   ซึง่ประกอบดว้ย ระบบป้องกนัน า้ทว่มและระบบระบายน า้เดมิ และระบบทีป่รบัปรุงเพิม่เตมิ

   ทีส่ามารถแกไ้ขปญัหาน า้ทว่มไดช้ดัเจน

-  ออกแบบเบื้องตน้ (Conceptual Design) ระบบป้องกนัน า้ทว่มและการระบายน า้ 

-  ค านวณปริมาณงานเพือ่ประมาณราคาเบื้องตน้

l การศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) ประกอบดว้ย

 -  ทบทวนการศึกษาแผนหลกั หรือการศึกษาความเหมาะสมของระบบป้องกนัน า้ทว่มและ

    ระบายน า้ทีไ่ดด้  าเนินการในเขตพื้นทีศึ่กษาและพื้นทีท่ีเ่กี่ยวขอ้ง โดยกรมโยธาธิการและผงัเมอืง 

    หรือหน่วยงานอืน่ๆ 

 -  รวบรวมขอ้มลูทีจ่  าเป็น เช่น แผนทีภู่มปิระเทศมาตราส่วนต่างๆ ภาพถ่ายทางอากาศ

    ในพื้นทีโ่ครงการ แผนทีก่ารใชท้ีด่นิ ขอ้มลูอตุ-ุอทุกวทิยา เป็นตน้

 -  ส ารวจทางกายภาพ เช่น สภาพภูมปิระเทศ ระบบระบายน า้หลกัทีม่อียู่เดมิของพื้นทีชุ่มชน

    เพือ่ประเมนิขดีความสามารถการป้องกนัน า้ทว่มและระบายน า้

 -  ศึกษาสภาพน า้ทว่ม ปญัหาเศรษฐกจิ-สงัคม ปญัหาสุขภาพอนามยั 

    และความเสยีหายทีเ่กดิขึ้น ท ัง้ทีป่ระเมนิเป็นตวัเงนิไดแ้ละไมไ่ด ้

 -  วเิคราะหข์อ้มลูดา้นอตุนิุยมวทิยา อทุกวทิยา และชลศาสตร ์

 -  ส ารวจขอ้มลู เพือ่ท  าการศึกษาความเหมาะสม การแกไ้ขปญัหาน า้ทว่มและการระบายน า้  

    เช่น สภาพภูมปิระเทศ สภาพทางปฐพกีลศาสตร์

 -  วเิคราะหแ์ละเสนอแนวทางแกไ้ขปญัหาน า้ทว่มและการระบายน า้ในพื้นทีศึ่กษา 

 -  ออกแบบข ัน้ตน้ (Preliminary Design) และประเมนิราคาค่าก่อสรา้งของแต่ละทางเลอืก

 -  ส ารวจทศันคตผูิท้ีไ่ดร้บัผลประโยชน ์และอาจไดร้บัผลกระทบจากแนวทางเลอืกต่างๆ  

    รวมท ัง้ศึกษาผลกระทบสิง่แวดลอ้มเบื้องตน้ (IEE)

 -  เปรียบเทยีบทางเลอืกดา้นวศิวกรรม เศรษฐศาสตร ์เศรษฐกจิและสงัคม และ

    และสิง่แวดลอ้ม พรอ้มเสนอทางเลอืกทีเ่หมาะสม

 -  วเิคราะหด์า้นเศรษฐศาสตรแ์ละการเงนิของทางเลอืกทีเ่หมาะสม และประเมนิศกัยภาพของ

    องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในการร่วมลงทนุ และด าเนินการและการดูแลรกัษา

    ระบบป้องกนัน า้ทว่มและระบายน า้

 -  ศึกษากฎหมายของหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง องคก์รบริหารจดัการ เสนอแผนงาน
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ประสบการณ์ในงานศึกษาวางแผนหลกั ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอยีดระบบป้องกนัน ้าท่วมและระบบระบายน ้า ของบริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซลัแท็นส ์จ ากดั (PTC) (ต่อ)

งาน งาน งาน งาน งาน

MP FS DD IEE EC

เจา้ของโครงการ
มูลคา่โครงการ 

(ลา้นบาท)

ล าดบั

ที่
ช่ือโครงการ พื้นที่โครงการ รายละเอยีดของโครงการ

ระยะเวลาปฏบิตังิาน

วนัเริ่มงาน วนัสิ้นสดุงาน

ลกัษณะโครงการ*

    และหน่วยงานทีร่บัผดิชอบโครงการ

 -  เสนอแนะพื้นทีชุ่มชนทีม่คีวามส าคญัและจ าเป็นเร่งด่วนของพื้นทีศึ่กษาความเหมาะสมแต่ละแหง่ 

    เพือ่ออกแบบรายละเอยีดต่อไป

 -  จดัใหม้กีารประชุมเชิงปฏบิตักิาร  ส าหรบัพื้นทีชุ่มชนเทศบาลและชุมชนต่อเน่ือง

    ทีท่  าการศึกษาความเหมาะสม พื้นทีล่ะ 1 ครัง้ๆละไมน่อ้ยกว่า 50 คน

l การออกแบบรายละเอยีดก่อสรา้ง (Detailed Design) ประกอบดว้ย

 -  ส ารวจขอ้มลูเพือ่ใชใ้นงานออกแบบรายละเอยีด เช่น ส ารวจภูมปิระเทศ

    เจาะส ารวจ วเิคราะหห์าคุณสมบตัขิองช ัน้ดนิ

 -  ส ารวจทีด่นิและทรพัยส์นิทีอ่ยู่ในเขตก่อสรา้งองคป์ระกอบของโครงการ

 -  ก าหนดหลกัเกณฑส์ าหรบัออกแบบรายละเอยีด

 -  ออกแบบรายละเอยีดก่อสรา้ง และประมาณการราคาค่าก่อสรา้ง 

 -  จดัท าแผนงานก่อสรา้งโครงการ  

 -  จดัท าเอกสารประกวดราคา

 -  จดัท าคู่มอืการด าเนินการและบ ารุงรกัษาระบบป้องกนัน า้ทว่มและระบายน า้ 

 -  จดัใหม้กีารประชุมเชิงปฏบิตักิาร ส าหรบัพื้นทีชุ่มชนเทศบาลและชุมชนต่อเน่ือง

    ทีท่  าการออกแบบรายละเอยีด พื้นทีล่ะ 1 ครัง้ๆละไมน่อ้ยกว่า 30 คน

 -  จดัท าสือ่เพือ่ประชาสมัพนัธภ์ารกจิของกรมโยธาธิการและผงัเมอืง เกี่ยวกบั

    การป้องกนัน า้ทว่มและการระบายน า้

11.  โครงการศึกษาความเหมาะสม การแกไ้ข  อ.ระโนด อ.กระแสสนิธุ ์อ.สทงิพระ l ศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study : FS) และวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มเบื้องตน้ X X X 24 กนัยายน 16 มนีาคม กรมชลประทาน 1,919.61

 ปญัหาอทุกภยัคาบสมทุรสทงิพระ  และ อ.สงิหนคร จ.สงขลา พื้นทีต่น้น า้ (Initial Environmental Examination : IEE) 2553 2555

 จงัหวดัสงขลา  รวมท ัง้พื้นทีท่ีร่บัผลกระทบจากโครงการ l ออกแบบเบื้องตน้ ในส่วนแผนงานทีศึ่กษาความเหมาะสม

 l ศึกษาการบริหารจดัการน า้

l จดัท ามวลชนสมัพนัธแ์ละการมส่ีวนร่วม เพือ่เป็นตวัก าหนดความเป็นไปไดข้องโครงการ และ

มาตรการการแกไ้ขทีเ่หมาะสม เพือ่สรา้งความเขา้ใจกบัราษฎรและกลุม่อนุรกัษห์น่วยงานต่างๆ 

ทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยด าเนินการควบคู่ไปกบัการศึกษาต ัง้แต่เริ่มตน้โครงการ

l จดัท าแผนทีแ่สดงพื้นทีเ่สีย่งภยัน า้ทว่ม แผนปฏบิตักิารและระยะเวลาทีต่อ้งใชเ้ตรียมการอพยพ

ในกรณีทีเ่กดิปริมาณน า้ทว่มมากเกนิความสามารถระบายน า้ของระบบระบายน า้จากพื้นทีลุ่ม่น า้

รายละเอยีดของงานออกแบบมดีงัน้ี

1) องคป์ระกอบของโครงการแกไ้ขปญัหาอทุกภยั 

1.1) การก่อสรา้งคนัป้องกนัน า้ทว่มและอาคารประกอบ 
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     - ก่อสรา้งคนัก ัน้น า้ริมทะเลสาบสงขลาต่อจากคนัก ัน้น า้กระแสสนิธุ ์ประกอบดว้ย การยกระดบั

       ถนนถนนสายแยก ทล.4083–บ.ควนชะลกิ พรอ้มสรา้งปตร.ตะเครียะ และสถานีสูบน า้

       สรา้งคนัก ัน้น า้บรรจบ ทรบ.คลองบา้นใหมแ่ละทรบ.คลองศาลาธรรม ์ใชถ้นนสายบ.ขาว-

       บ.ควนชะลกิ เป็นคนัก ัน้น า้ และก่อสรา้ง ทรบ. ปิดปากคลอง และก่อสรา้ง ปตร.ปากคลอง

       ระโนดพรอ้มประตูเรือ

     - ก่อสรา้งคนัก ัน้น า้จากบา้นเกาะใหญ่ถงึบา้นทา่คุระ โดยยกระดบัถนนสายบา้นเกาะใหญ่ถงึ

       บา้นทา่คุระเป็นคนัก ัน้น า้ใหไ้ดร้ะดบั +3.00 ม.รทก สรา้งคนัก ัน้น า้เกาะใหญ่ สรา้ง ปตร.เขาใน

       และสถานีสูบน า้ และ ทรบ.ปิดปากคลอง

1.2) ปรบัปรุงประสทิธิภาพคลองระบายน า้ในพื้นทีค่าบสมทุรสทงิพระ 

      - ปรบัปรุงขยายคลองระโนดและคลองสาขาเพือ่ระบายน า้ลงสู่ทะเล ปรบัปรุงขยายความกวา้ง

        คลองช่วงทีม่ศีกัยภาพในการระบายน า้ต า่ : การปรบัปรุงคลองบา้นโคกทอง คลองหวัคลอง

        คลองระโนด ช่วงคลองระโนด-ปากระวะ และคลองศาลาหลวงใหร้ะบายน า้ลงทะเลไดส้ะดวก

      - ปรบัปรุงระบบระบายน า้ของพื้นทีภ่ายในคนัก ัน้น า้กระแสสนิธุ ์เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการ

        ระบายน า้ทว่มขงัในพื้นทีป้่องกนัของคนัก ัน้น า้กระแสสนิธุ ์เพือ่ระบายน า้ออกสู่ทะเลสาบ

        สงขลาและอ่าวไทย ประกอบดว้ย

        1) การเพิม่ประสทิธิภาพการระบายน า้ของสถานีสูบน า้ริมคนักระแสสนิธุ ์โดยสรา้งสถานี

สูบน า้เพิม่เตมิ 4 สถานี ไดแ้ก่ สถานีสูบน า้เฉียงพง สถานีสูบน า้คลองโรง (เพิม่เตมิ) สถานีสูบน า้

กาหร า และสถานีสูบน า้คลองโหน ท าหนา้ทีสู่บระบายน า้ทีท่ว่มขงัในพื้นที ่อ.กระแสสนิธุ ์ลงสู่

ทะเลสาบสงขลาในช่วงน า้หลาก และสูบรบัน า้จดืจากทะเลสาบสงขลาเขา้สู่พื้นทีค่าบสมทุรสทงิพระ

ในช่วงหลงัฤดูน า้หลาก เพือ่ใชป้ระโยชนใ์นการเกษตรฤดูแลง้

        2) ปรบัปรุงคลองโรง-คลองพงัยาง ขดุขยายความกวา้งคลองคลองโรงและคลองพงัยาง

เพือ่ระบายน า้ลงสู่อ่าวไทย เพือ่ระบายน า้ทีท่ว่มขงัในพื้นที ่อ.กระแสสนิธุแ์ละ อ.ระโนดลงสู่อ่าวไทย 

และก่อสรา้งอาคารประกอบ ไดแ้ก่ ปตร.และ ทรบ.



 6-23

ประสบการณ์ในงานศึกษาวางแผนหลกั ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอยีดระบบป้องกนัน ้าท่วมและระบบระบายน ้า ของบริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซลัแท็นส ์จ ากดั (PTC) (ต่อ)

งาน งาน งาน งาน งาน

MP FS DD IEE EC

เจา้ของโครงการ
มูลคา่โครงการ 

(ลา้นบาท)

ล าดบั

ที่
ช่ือโครงการ พื้นที่โครงการ รายละเอยีดของโครงการ

ระยะเวลาปฏบิตังิาน

วนัเริ่มงาน วนัสิ้นสดุงาน

ลกัษณะโครงการ*

1.3) การผนัน า้จากทะเลสาบสงขลาออกสู่อ่าวไทย เพือ่ลดระดบัน า้ในทะเลสาบสงขลาในช่วงฤดูน า้

     หลาก โดยการเพิม่ช่องทางระบายน า้หลากทีเ่กดิจากฝนตกในพื้นทีร่อบทะเลสาบสงขลา ซึง่ท  าให ้

     น า้ในทะเลสาบสงขลาสูงขึ้นและเอ่อทว่มพื้นทีลุ่ม่ต า่รอบทะเลสาบออกสู่อ่าวไทย โดยการผนัน า้

     ผา่นคลองหนงัและคลองสทงิพระ ประกอบดว้ย

     - การปรบัปรุงขยายคลองหนงั  ปรบัปรุงและขดุขยายคลองหนงัเพือ่ระบายน า้ลงสู่อ่าวไทย 

       ทีบ่า้นสนามชยั ต.สนามชยั อ.สทงิพระ และก่อสรา้ง ปตร.จ านวน 4 แหง่

     - การปรบัปรุงขยายคลองสทงิพระ ปรบัปรุงและขดุขยายคลองสทงิพระเพือ่ระบายน า้ลงสู่

       อ่าวไทยทีบ่า้นพงัลกึ ต.กระดงังา อ.สทงิพระ และก่อสรา้ง ปตร.จ านวน 5 แหง่

1.4) ก่อสรา้ง ทรบ.กัน้น า้จากทะเลสาบสงขลา ที ่ต.ป่าขาด อ.สงิหนคร ปิดปากคลอง 4 คลอง

2) องคป์ระกอบของการแกไ้ขปญัหาขาดแคลนน า้

2.1) การปรบัปรุงคลองพลเอกอาทติยฯ์  เสริมคนัคลองช่วงทีม่รีะดบัต า่ช่วง 16.5 กม.แรกใหไ้ด ้

     ระดบั +2.00ม.รทก เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพการส่งน า้ใหถ้งึปลายคลองและเพิม่ปริมาณน า้เก็บกกั

     ในคลอง และสรา้งทรบ.กัน้คลองพลเอกอาทติยฯ์ เป็นช่วงเพือ่บริหารจดัการน า้ 

2.2) ก่อสรา้งระบบกระจายน า้ริมคลองพลเอกอาทติยฯ์ ในเขตพื้นทีอ่  าเภอกระแสสนิธุเ์พือ่ส่งน า้ที่

     สูบจากคลองพลเอกอาทติยฯ์ ส่งเขา้สู่แปลงนาดว้ยคูส่งน า้ 

2.3) ก่อสรา้งระบบสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าริมคลองพลเอกอาทติยฯ์ เพือ่น าน า้จากคลองพลเอก อาทติยฯ์ 

     ขึ้นมาใชเ้พาะปลูกในฤดูแลง้ ไดแ้ก่ สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้า 19 จดุ

2.4) ก่อสรา้งทรบ.ปลายคลอง เพือ่ทดน า้เขา้พื้นทีเ่กษตรกรรม ไดแ้ก่ ทรบ.ปลายคลองเฉียงพง

     ทรบ.ปลายคลองมหาการ และทรบ.คลองไสรา้

2.5) ก่อสรา้งอาคารก ัน้น า้เค็มเขา้คลองสทงิหมอ้ เพือ่บริหารจดัการแบง่โซนน า้จดื-น า้เค็มระหว่าง

     พื้นทีต่  าบลร าแดงและพื้นทีต่  าบลท านบ อ าเภอสงิหนคร องคป์ระกอบงานก่อสรา้ง ไดแ้ก่ 

     ปตร.คลองสทงิหมอ้ บริเวณป่าชา้หว้ยแงง้ และ ทรบ.คลองสายยู บริเวณบา้นตางหน

3) องคป์ระกอบของการปรบัปรุงโครงการส่งน า้และบ ารุงรกัษาระโนด-กระแสสนิธุ ์

เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพการส่งน า้ชลประทาน 

3.1) ปรบัปรุงคลองส่งน า้และอาคารควบคุมน า้เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพการส่งน า้ ไดแ้ก่ คลองสายใหญ่

     คลองซอย และคลองแยกซอย ท าการปรบัปรุงคลองช่วงทีม่กีารช ารุดไมส่ามารถใชง้านไดต้าม

     วตัถปุระสงค ์ใหใ้ชง้านไดต้ามทีอ่อกแบบไว ้

3.2) ตดิต ัง้ระบบโทรมาตรเพือ่การบริหารจดัการน า้

3.3) จดัหาเครื่องจกัรอปุกรณ์  เพือ่การบ ารุงรกัษาคลองและอาคารชลศาสตร์

12.  งานศึกษาวางแผนหลกั ศึกษาความเหมาะสม  พื้นทีศึ่กษาก าหนดพื้นทีชุ่มชนน า้ทว่ม : l งานศึกษาก าหนดพื้นทีชุ่มชนน า้ทว่ม ประกอบดว้ย X X X X X 26 พฤศจกิายน 15 พฤษภาคม กรมโยธาธิการและผงัเมอืง 3,823.32

 และออกแบบระบบป้องกนัน า้ทว่ม  พื้นทีชุ่มชนระดบัเทศบาล ใน จ.ชยัภูมิ -  ทบทวนรายงานหรือผลการศึกษาปญัหาน า้ทว่มและปญัหาการระบายน า้ทีเ่กี่ยวขอ้ง 2555 2557 (MP 10 เทศบาล)
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 พื้นทีชุ่มชนจงัหวดัชยัภูมิ  จ านวน 35 เทศบาล    ซึง่ด าเนินการโดยหน่วยงานต่างๆ 2,309.67

  พื้นทีศึ่กษาวางแผนหลกั ครอบคลมุชุมชน -  รวบรวมขอ้มลูทีจ่  าเป็น เช่น แผนทีต่่างๆ (แผนทีภู่มปิระเทศ แผนทีภ่าพถ่ายทางอากาศ (FS 5 เทศบาล)

 ทีป่ระสบปญัหาน า้ทว่มและมคีวามส าคญัและ    แผนทีผ่งัเมอืงรวม แผนทีแ่นวเขตเทศบาล ฯลฯ) ขอ้มลูอทุกวทิยา พื้นทีน่ า้ทว่ม 697.31

 จ าเป็นเร่งด่วนทีต่อ้งท าการศึกษาวางแผนหลกั    จ านวนประชากร สภาพเศรษฐกจิสงัคมของชุมชน  (DD ทม.ชยัภูม)ิ

 จ านวน 10 เทศบาล ไดแ้ก่ -  สอบถาม สมัภาษณ์หน่วยงาน เจา้หนา้ทีห่รือบคุคล และส ารวจตรวจสอบพื้นทีส่นาม 169.78

 1. ทม.ชยัภูม ิ    2. ทต.เกษตรสมบูรณ์    ตามความจ าเป็น เพือ่ใหท้ราบขอ้มลู ปญัหา สาเหตนุ า้ทว่มทีถู่กตอ้ง  (DD ทต.ภูเขยีว)

 3. ทต.ภูเขยีว    4. ทต.บา้นค่ายหมืน่แผว้ -  วเิคราะหแ์ละจดัท าเกณฑส์ าหรบัก าหนดพื้นทีชุ่มชนทีป่ระสบปญัหาน า้ทว่ม 220.33

 5. ทต.คอนสาร  6. ทต.บา้นเขวา้ -  วเิคราะหแ์ละจดักลุม่ชุมชนตามเกณฑท์ีว่เิคราะหจ์ดัท าขึ้น  (DD ทต.เกษตร

 7. ทต.ชีลอง     8. ทต.บา้นเพชร l การศึกษาจดัท าแผนหลกั (Master Plan Study) ประกอบดว้ย สมบูรณ์)

 9. ทต.ลาดใหญ่ 10.ทต.บ าเหน็จณรงค์ -  ทบทวนรายงานการศึกษาวางแผนหลกั ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกนัน า้ทว่ม 454.52

 พื้นทีศึ่กษาความเหมาะสม และออกแบบ    พื้นทีชุ่มชนทีม่อียู่เดมิ และผลการศึกษาอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ซึง่ด าเนินการโดยหน่วยงานต่างๆ  (DD ทต.บา้นค่าย

 รายละเอยีด จ านวน 5 เทศบาล ไดแ้ก่ -  ส ารวจรวบรวมและศึกษาขอ้มลูทางกายภาพ ภาพถ่ายทางอากาศ ขอ้มลูระวางแผนทีท่ีด่นิ การวาง หมืน่แผว้)

 1. ทม.ชยัภูมิ    ผงัเมอืงรวม เศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม อตุนิุยมวทิยา อทุกวทิยา และสมทุรศาสตร ์(ถา้ม)ี 105.12

 2. ทต.ภูเขยีว -  ส ารวจ ศึกษาและพยากรณ์ดา้นชลศาสตร ์(ระดบัน า้ ปริมาณน า้หลาก อตัราการไหลของน า้หลาก  (DD ทต.คอนสาร)

 3. ทต.เกษตรสมบูรณ์    ฯลฯ) และค่าระดบัถนนสายหลกัเทยีบกบัระดบัน า้ทะเลปานกลาง

 4. ทต.บา้นค่ายหมืน่แผว้ -  ศึกษาสภาพปญัหา วางแผนและก าหนดแนวทางแกไ้ขปญัหาน า้ทว่ม โดยมอีงคป์ระกอบ

 5. ทต.คอนสาร    ซึง่ประกอบดว้ย ระบบป้องกนัน า้ทว่มและระบบระบายน า้เดมิ และระบบทีป่รบัปรุงเพิม่เตมิ

   ทีส่ามารถแกไ้ขปญัหาน า้ทว่มไดช้ดัเจน

-  ออกแบบเบื้องตน้ (Conceptual Design) ระบบป้องกนัน า้ทว่มและการระบายน า้ 

-  ค านวณปริมาณงานเพือ่ประมาณราคาเบื้องตน้

- จดัใหม้กีารประชุมหน่วยงานภาครฐั องคก์รภาคเอกชน ผูน้ าชุมชนและผูแ้ทนภาคประชาชน

  ทีเ่กี่ยวขอ้ง

l การศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) ประกอบดว้ย

 -  ทบทวนการศึกษาแผนหลกั หรือการศึกษาความเหมาะสมของระบบป้องกนัน า้ทว่มและ

    ระบายน า้ทีไ่ดด้  าเนินการในเขตพื้นทีศึ่กษาและพื้นทีท่ีเ่กี่ยวขอ้ง โดยกรมโยธาธิการและผงัเมอืง 

    หรือหน่วยงานอืน่ๆ 

 -  รวบรวมขอ้มลูทีจ่  าเป็น เช่น แผนทีภู่มปิระเทศมาตราส่วนต่างๆ ภาพถ่ายทางอากาศ

    ในพื้นทีโ่ครงการ แผนทีก่ารใชท้ีด่นิ ขอ้มลูอตุ-ุอทุกวทิยา เป็นตน้

 -  ส ารวจทางกายภาพ เช่น สภาพภูมปิระเทศ ระบบระบายน า้หลกัทีม่อียู่เดมิของพื้นทีชุ่มชน

    เพือ่ประเมนิขดีความสามารถการป้องกนัน า้ทว่มและระบายน า้

 -  ศึกษาสภาพน า้ทว่ม ปญัหาเศรษฐกจิ-สงัคม ปญัหาสุขภาพอนามยั 
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ประสบการณ์ในงานศึกษาวางแผนหลกั ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอยีดระบบป้องกนัน ้าท่วมและระบบระบายน ้า ของบริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซลัแท็นส ์จ ากดั (PTC) (ต่อ)

งาน งาน งาน งาน งาน

MP FS DD IEE EC

เจา้ของโครงการ
มูลคา่โครงการ 

(ลา้นบาท)

ล าดบั

ที่
ช่ือโครงการ พื้นที่โครงการ รายละเอยีดของโครงการ

ระยะเวลาปฏบิตังิาน

วนัเริ่มงาน วนัสิ้นสดุงาน

ลกัษณะโครงการ*

    และความเสยีหายทีเ่กดิขึ้น ท ัง้ทีป่ระเมนิเป็นตวัเงนิไดแ้ละไมไ่ด ้

 -  วเิคราะหข์อ้มลูดา้นอตุนิุยมวทิยา อทุกวทิยา และชลศาสตร ์

 -  ส ารวจขอ้มลู เพือ่ท  าการศึกษาความเหมาะสม การแกไ้ขปญัหาน า้ทว่มและการระบายน า้  

    เช่น สภาพภูมปิระเทศ สภาพทางปฐพกีลศาสตร์

 -  วเิคราะหแ์ละเสนอแนวทางแกไ้ขปญัหาน า้ทว่มและการระบายน า้ในพื้นทีศึ่กษา 

 -  ออกแบบข ัน้ตน้ (Preliminary Design) และประเมนิราคาค่าก่อสรา้งของแต่ละทางเลอืก

 -  ส ารวจทศันคตผูิท้ีไ่ดร้บัผลประโยชน ์และอาจไดร้บัผลกระทบจากแนวทางเลอืกต่างๆ  

    รวมท ัง้ศึกษาผลกระทบสิง่แวดลอ้มเบื้องตน้ (IEE)

 -  เปรียบเทยีบทางเลอืกดา้นวศิวกรรม เศรษฐศาสตร ์เศรษฐกจิและสงัคม และ

    และสิง่แวดลอ้ม พรอ้มเสนอทางเลอืกทีเ่หมาะสม

 -  วเิคราะหด์า้นเศรษฐศาสตรแ์ละการเงนิของทางเลอืกทีเ่หมาะสม และประเมนิศกัยภาพของ

    องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในการร่วมลงทนุ และด าเนินการและการดูแลรกัษา

    ระบบป้องกนัน า้ทว่มและระบายน า้

 -  ศึกษากฎหมายของหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง องคก์รบริหารจดัการ เสนอแผนงาน

    และหน่วยงานทีร่บัผดิชอบโครงการ

 -  เสนอแนะพื้นทีชุ่มชนทีม่คีวามส าคญัและจ าเป็นเร่งด่วนของพื้นทีศึ่กษาความเหมาะสมแต่ละแหง่ 

    เพือ่ออกแบบรายละเอยีดต่อไป

 -  จดัใหม้กีารประชุมเชิงปฏบิตักิาร  ส าหรบัพื้นทีชุ่มชนเทศบาลและชุมชนต่อเน่ือง

    ทีท่  าการศึกษาความเหมาะสม พื้นทีล่ะ 1 ครัง้ๆละไมน่อ้ยกว่า 50 คน

l การออกแบบรายละเอยีดก่อสรา้ง (Detailed Design) ประกอบดว้ย

 -  ส ารวจขอ้มลูเพือ่ใชใ้นงานออกแบบรายละเอยีด เช่น ส ารวจภูมปิระเทศ

    เจาะส ารวจ วเิคราะหห์าคุณสมบตัขิองช ัน้ดนิ

 -  ส ารวจทีด่นิและทรพัยส์นิทีอ่ยู่ในเขตก่อสรา้งองคป์ระกอบของโครงการ

 -  ก าหนดหลกัเกณฑส์ าหรบัออกแบบรายละเอยีด

 -  ออกแบบรายละเอยีดก่อสรา้ง และประมาณการราคาค่าก่อสรา้ง 

 -  จดัท าแผนงานก่อสรา้งโครงการ  

 -  จดัท าเอกสารประกวดราคา

 -  จดัท าคู่มอืการด าเนินการและบ ารุงรกัษาระบบป้องกนัน า้ทว่มและระบายน า้ 

 -  จดัใหม้กีารประชุมเชิงปฏบิตักิาร ส าหรบัพื้นทีชุ่มชนเทศบาลและชุมชนต่อเน่ือง

    ทีท่  าการออกแบบรายละเอยีด พื้นทีล่ะ 1 ครัง้ๆละไมน่อ้ยกว่า 30 คน
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ประสบการณ์ในงานศึกษาวางแผนหลกั ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอยีดระบบป้องกนัน ้าท่วมและระบบระบายน ้า ของบริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซลัแท็นส ์จ ากดั (PTC) (ต่อ)

งาน งาน งาน งาน งาน

MP FS DD IEE EC

เจา้ของโครงการ
มูลคา่โครงการ 

(ลา้นบาท)

ล าดบั

ที่
ช่ือโครงการ พื้นที่โครงการ รายละเอยีดของโครงการ

ระยะเวลาปฏบิตังิาน

วนัเริ่มงาน วนัสิ้นสดุงาน

ลกัษณะโครงการ*

 -  จดัท าสือ่เพือ่ประชาสมัพนัธภ์ารกจิของกรมโยธาธิการและผงัเมอืง เกี่ยวกบั

    การป้องกนัน า้ทว่มและการระบายน า้

13.  โครงการส ารวจและออกแบบระบบป้องกนั  พื้นทีท่บทวนศึกษาความเหมาะสม และ l งานทบทวนการก่อสรา้งและการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) ประกอบดว้ย X X X X 11 ธนัวาคม 2 มถินุายน กรมโยธาธิการและผงัเมอืง 3,873.23

 น า้ทว่ม พื้นทีชุ่มชนจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  ออกแบบรายละเอยีด จ านวน 5 เทศบาล - ทบทวนการศึกษาและการก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มของพื้นทีท่ีด่  าเนินการ 2555 2557 (FS 5 เทศบาล)

 ไดแ้ก่ - ทบทวนผลการศึกษาและการก่อสรา้งระบบป้องกนัน า้ทว่มและระบบระบายน า้ในพื้นทีท่ีด่  าเนินการ 362.00

  1. ทม.เสนา-สามกอ-เจา้เจ็ด - รวบรวมขอ้มลูทีจ่  าเป็น และส ารวจทางกายภาพ ไดแ้ก่ สภาพภูมปิระเทศ ทางระบายน า้ธรรมชาติ  (DD ทม.เสนา-

 2. ทต.ทา่เรือ   ระบบระบายน า้หลกัทีม่อียู่เดมิของพื้นทีชุ่มชน เพือ่ประเมนิขดีความสามารถในการป้องกนัน า้ทว่ม  สามกอ-เจา้เจด็) 

 3. ทต.ทา่หลวง   และการระบายน า้ 337.85

 4. ทต.นครหลวง - ศึกษาสภาพปญัหาน า้ทว่ม และความเสยีหายทีเ่กดิขึ้น ท ัง้ทีป่ระเมนิเป็นเงนิไดแ้ละไมไ่ด ้  (DD ทต.ท่าเรอื) 

 5. ทต.อรญัญกิ - วเิคราะหข์อ้มลูดา้นอตุนิุยมวทิยา อทุกวทิยาและชลศาสตร ์รวมถงึการแสดงค่าระดบัป้องกนัน า้ทว่ม 435.15

  ทีค่าบการเกดิ 100 ปี 50 ปี และ 25 ปี  (DD ทต.ท่าหลวง) 

- วเิคราะหแ์ละเสนอแนวทางแกไ้ขปญัหาน า้ทว่มและการระบายน า้ของพื้นทีศึ่กษาทีร่ะดบัป้องกนัต่างๆ 1,413.02

- ออกแบบข ัน้ตน้ (Preliminary Design) และค านวณปริมาณงานและประมาณราคาค่าก่อสรา้ง  (DD ทต.นครหลวง)

- จดัใหม้กีารประชุมส าหรบัพื้นทีด่  าเนินการ พื้นทีล่ะ1 ครัง้ เพือ่ประชาสมัพนัธแ์ละชี้แจงรายละเอยีด 1,581.01

  รูปแบบการก่อสรา้งคนัป้องกนัน า้ทว่มในพื้นทีชุ่มชน พรอ้มรบัฟงัความคดิเหน็ในเรื่องรูปแบบ  (DD ทต.อรญัญกิ)

  ทีจ่ะก่อสรา้ง

งานออกแบบรายละเอยีด รายละเอยีดของงาน ประกอบดว้ย

- ส ารวจขอ้มลูเพือ่ใชใ้นงานออกแบบรายละเอยีด เช่น ส ารวจภูมปิระเทศ

  เจาะส ารวจชัน้ดนิ ส ารวจสภาพทางกายภาพ

- ส ารวจทีด่นิและทรพัยส์นิทีอ่ยู่ในเขตก่อสรา้งองคป์ระกอบของโครงการ

- ก าหนดหลกัเกณฑส์ าหรบัออกแบบรายละเอยีด

- ออกแบบรายละเอยีดก่อสรา้ง และประมาณการราคาค่าก่อสรา้ง 

- จดัท าแผนงานก่อสรา้งโครงการ  

- จดัท าเอกสารประกวดราคา

- จดัท าคู่มอืการด าเนินการและบ ารุงรกัษาระบบป้องกนัน า้ทว่มและระบายน า้ 

- จดัท าเอกสารและประสานงานเพือ่เตรียมขออนุญาตก่อสรา้งกบัหน่วยราชการหรือเอกชน

- จดัใหม้กีารประชุมส าหรบัพื้นทีด่  าเนินการ เพือ่ประชาสมัพนัธแ์ละชี้แจงรายละเอยีดเกี่ยวกบั

  การออกแบบรายละเอยีดระบบป้องกนัน า้ทว่มในพื้นทีชุ่มชน พรอ้มรบัฟงัความคดิเหน็

14.  งานจา้งทีป่รึกษา เพือ่ศึกษา ส ารวจ ออกแบบ  คลองประปาฝัง่ตะวนัตกจากไซฟอนทา่จนี  ศึกษา ส ารวจ ออกแบบ และจดัท าเอกสารประกวดราคา ของงานปรบัปรุงระบบส่งน า้ดบิเพือ่เสริม X X 27 กนัยายน 24 พฤษภาคม การประปานครหลวง 855.74

 และจดัท าเอกสารประกวดราคางานปรบัปรุง  ถงึโรงผลติน า้มหาสวสัดิ์  เสถยีรภาพบริเวณคลองประปาฝัง่ตะวนัตก ต ัง้แต่โรงงานผลติน า้มหาสวสัดิ ์ถงึโรงสูบน า้ดบิบางเลน 2556 2557
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ประสบการณ์ในงานศึกษาวางแผนหลกั ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอยีดระบบป้องกนัน ้าท่วมและระบบระบายน ้า ของบริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซลัแท็นส ์จ ากดั (PTC) (ต่อ)

งาน งาน งาน งาน งาน

MP FS DD IEE EC

เจา้ของโครงการ
มูลคา่โครงการ 

(ลา้นบาท)

ล าดบั

ที่
ช่ือโครงการ พื้นที่โครงการ รายละเอยีดของโครงการ

ระยะเวลาปฏบิตังิาน

วนัเริ่มงาน วนัสิ้นสดุงาน

ลกัษณะโครงการ*

 ระบบส่งน า้ดบิ เพือ่เสริมเสถยีรภาพบริเวณ  จ านวน 6 รายการ ดงัต่อไปน้ี

 คลองประปาฝัง่ตะวนัตก ต ัง้แต่โรงงาน - งานสะพานคอนกรีตเสริมเหลก็ขา้มคลองปลายบาง

 ผลติน า้มหาสวสัดิ ์ถงึโรงสูบน า้ดบิบางเลน - งานสะพานคอนกรีตเสริมเหลก็ขา้มคลองบางนา

 จ านวน 6 รายการ - งานปรบัปรุงสภาพพื้นทีท่อ่ลอด (Siphon) คลองประปาฝัง่ตะวนัตกตอนลา่ง

- งานระบบป้องกนัน า้ทว่มภายในพื้นทีโ่รงสูบน า้ดบิบางเลน

- งานอาคารบงัคบัน า้ทีไ่ซฟอนปลายบาง

- งานเสริมเสถยีรภาพคนัคลองประปาและอาคารบงัคบัน า้ทีไ่ซฟอนบางใหญ่

หมายเหต ุ :  งาน MP หมายถงึ งานศึกษาวางแผนหลกั               งาน FS หมายถงึ งานศึกษาความเหมาะสม                งาน DD หมายถงึ งานออกแบบรายละเอยีดและจดัท าเอกสารประกวดราคา

งาน IEE หมายถงึ งานประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มเบื้องตน้ งาน EC หมายถงึ งานศึกษาดา้นเศรษฐศาสตรแ์ละการเงนิ


