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ประสบการณ์ในงานศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียดระบบป้ องกันน้ าท่วมและระบบระบายน้ า ของบริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จากัด (PTC) (ต่อ)
ลาดับ
ที่
1.

ชื่อโครงการ
โครงการศึกษาสารวจออกแบบรายละเอียด
ระบบป้ องกันนา้ ท่วม พื้นทีช่ ุมชนจังหวัด
นครสวรรค์

พื้นที่โครงการ
เทศบาลนครนครสวรรค์และชุมชนโดยรอบ
จ.นครสวรรค์ พื้นทีโ่ ครงการ 124.82 ตร.กม.

รายละเอียดของโครงการ
l

งานการศึกษาเพือ่ กาหนดพื้นทีแ่ ผนหลัก ประกอบด้วย
- การศึกษาการใช้ทด่ี นิ ประชากรและการสารวจสภาพทางเศรษฐกิจ
- การสารวจสภาพภูมปิ ระเทศ และสภาพทางชลศาสตร์
- การศึกษาสภาพทางอุตนุ ยิ มวิทยาและชลศาสตร์
- การศึกษาปัญหาและวางแผนแก้ไขระบบระบายนา้ และป้ องกันนา้ ท่วม
- การประมาณราคาระบบระบายนา้ และป้ องกันนา้ ท่วมในพื้นทีว่ างแผนหลัก
- การศึกษาประเมินผลด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน
- การวางแผนการดาเนินการระบบระบายนา้ และป้ องกันนา้ ท่วม
โดยจัดลาดับความสาคัญของการลงทุน
l งานการทบทวนการศึกษาความเหมาะสม ประกอบด้วย
- การทบทวนรายงานการศึกษาความเหมาะสมทีไ่ ด้ดาเนินงานมาแล้ว
- การศึกษาขีดความสามารถในการระบายนา้ และป้ องกันนา้ ท่วม
และสภาพนา้ ท่วมในอดีตในพื้นทีศ่ กึ ษาความเหมาะสม
- การสารวจสภาพภูมปิ ระเทศ และสภาพทางปฐพีกลศาสตร์
- การศึกษาปัญหาและวางแผนแก้ไขระบบระบายนา้ และป้ องกันนา้ ท่วม
- การออกแบบร่างขัน้ ต้นและประมาณราคา
- การศึกษาประเมินผลด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินในแต่ละพื้นทีย่ ่อยและ
ประเมินขีดความสามารถของทองถิน่ ในการมีส่วนร่วมในการลงทุน
- เสนอแผนการดาเนินโครงการในแต่ละพื้นที่
- ศึกษาและเสนอแนะองค์กรทีจ่ ะรับผิดชอบโครงการ
- การประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมเบื้องต้น
l งานออกแบบรายละเอียดก่อสร้าง ประกอบด้วย
- การศึกษาทบทวนองค์ประกอบของโครงการทีจ่ ะทาการออกแบบ
- การสารวจสภาพภูมปิ ระเทศ เจาะสารวจดิน
- การสารวจทีด่ นิ และทรัพย์สนิ ทีอ่ ยู่ในแนวเขตทางขององค์ประกอบ
- การกาหนดหลักเกณฑ์ในการออกแบบรายละเอียด
- การออกแบบรายละเอียด ระบบระบายนา้ และป้ องกันนา้ ท่วม
- ประมาณราคาค่าก่อสร้าง รวมทัง้ ค่ารื้อถอนสิง่ ปลูกสร้าง
- จัดทามาตรฐานการก่อสร้าง
- จัดทาเอกสารประกวดราคาและเอกสารสัญญา
- จัดทาคู่มอื การดาเนินการและบารุงรักษาระบบ
รายละเอียดงานออกแบบ มีดงั นี้

ลักษณะโครงการ*
งาน งาน งาน งาน งาน
MP FS DD IEE EC
X X X X X

ระยะเวลาปฏิบตั งิ าน
วันเริ่มงาน

วันสิ้นสุดงาน

23 กันยายน
2539

18 กรกฎาคม
2540

เจ้าของโครงการ

มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)

กรมโยธาธิการ

1,704.0
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ประสบการณ์ในงานศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียดระบบป้ องกันน้ าท่วมและระบบระบายน้ า ของบริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จากัด (PTC) (ต่อ)
ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ

พื้นที่โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
l

l

l

l

l

l

ออกแบบรายละเอียดสถานีสูบนา้ และประตูนา้ จานวน 9 สถานี ดังนี้
สถานี 1 ปริมาณสูบนา้ = 10.0 ลบ.ม./วินาที
สถานี 2 ปริมาณสูบนา้ = 1.8 ลบ.ม./วินาที
สถานี 3 ปริมาณสูบนา้ = 8.0 ลบ.ม./วินาที
สถานี 4 ปริมาณสูบนา้ = 3.0 ลบ.ม./วินาที
สถานี 5 ปริมาณสูบนา้ = 16.0 ลบ.ม./วินาที
สถานี 6 ปริมาณสูบนา้ = 15.0 ลบ.ม./วินาที
สถานี 7 ปริมาณสูบนา้ = 7.0 ลบ.ม./วินาที
สถานี 8 ปริมาณสูบนา้ = 10.5 ลบ.ม./วินาที
สถานี 9 ปริมาณสูบนา้ = 5.0 ลบ.ม./วินาที
ออกแบบท่อระบายนา้ ฝน บริวณอุทยานสวรรค์มายังสถานีสูบนา้ บริเวณหน้าตลาด
และท่อในถนนเลียบแม่นา้ ปิ ง ประกอบด้วย
- ท่อเหลีย่ ม 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.
- ท่อกลม ขนาด dia 1.0 และ 1.50 ม. ความยาว 1,409 ม.
ออกแบบท่อระบายนา้ ฝน บริวณถนนโกสียใ์ ต้ สวรรค์วถิ ี และซอยทิพยมาศ
และท่อในถนนเลียบแม่นา้ ปิ ง ประกอบด้วย
- ท่อเหลีย่ ม ขนาด 1.5 X 1.5 ม., 1.8 X 1.5 ม., 2.1 X 1.8 ม. ความยาวรวม 835 ม.
- ท่อกลม ขนาด dia 0.60 - 1.0 ม. ความยาว 830 ม.
ออกแบบท่อระบายนา้ ฝน เริ่มต้นทีบ่ ริวณถนนสวรรค์วถิ ี หน้าศาลากลาง ถนนโกสียใ์ ต้
ซอยสวรรค์วถิ แี ละซอยโกสียใ์ ต้ ประกอบด้วย
- ท่อเหลีย่ ม ขนาด 1.5 X 1.5 ม., 1.8 X 1.5 ม., 2.1 X 1.8 ม. ความยาวรวม 1,436 ม.
- ท่อกลม ขนาด dia 0.60 - 1.5 ม. ความยาว 5,546 ม.
ออกแบบท่อระบายนา้ ฝน บริวณถนนสวรรค์วถิ ี ถนนมาตุลี วงศ์สวรรค์
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 และ 117 ประกอบด้วย
- ท่อเหลีย่ มขนาด 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.
- ท่อกลม ขนาด dia 0.40 - 1.5 ม. ความยาว 30,337 ม.
ออกแบบรายละเอียดเขือ่ นริมตลิง่ และคันกัน้ นา้ ในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ (พื้นทีเ่ ร่งด่วน) ดังนี้
- เขือ่ นริมตลิง่ ตัง้ แต่สะพานเดชาติวงศ์ ไปถึงซอยปาริชาต
รูปแบบเขือ่ น : แบบกาแพง (Gravity Wall) ยาว 4,505 ม. ความสูง 4.5-8.4 ม.

ลักษณะโครงการ*
งาน งาน งาน งาน งาน
MP FS DD IEE EC

ระยะเวลาปฏิบตั งิ าน
วันเริ่มงาน

วันสิ้นสุดงาน

เจ้าของโครงการ

มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)
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ประสบการณ์ในงานศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียดระบบป้ องกันน้ าท่วมและระบบระบายน้ า ของบริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จากัด (PTC) (ต่อ)
ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ

พื้นที่โครงการ

รายละเอียดของโครงการ

l

l

l

l

2.

โครงการออกแบบรายละเอียดก่อสร้าง
งานปรับปรุงระบบระบายนา้ ภายใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

l

ลักษณะโครงการ*
งาน งาน งาน งาน งาน
MP FS DD IEE EC

ระยะเวลาปฏิบตั งิ าน
วันเริ่มงาน

วันสิ้นสุดงาน

29 ตุลาคม
2541

26 มกราคม
2542
ส่งมอบงาน
เมือ่ วันที่

เจ้าของโครงการ

มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

5.90

มีทางขึ้นลงระหว่างเขือ่ นกับแม่นา้ จานวน 3 จุด
- เขือ่ นริมตลิง่ ตัง้ แต่สะพานเดชาติวงศ์ไปถึงหน้าเขือ่ นเดิม บริเวณศาลากลางจังหวัด
รูปแบบเขือ่ น : แบบขัน้ บันได ยาว 1,820 ม.
- เขือ่ นริมตลิง่ ตัง้ แต่ซอยปาริชาต ไปบรรจบกับถนนผังเมือง
รูปแบบเขือ่ น : แบบกาแพง (Gravity Wall) ยาว 4,145 ม.
- คันกัน้ นา้ : รูปแบบเป็ นการยกระดับถนนราดยางขึ้น 2 ม. ความยาวของถนน 4,210 ม.
- คันกัน้ นา้ : รูปแบบเป็ นการสร้างคันถนนลูกรังยกระดับ 3 ม. ความยาวของถนน 3,050 ม.
ออกแบบขัน้ ต้นเขือ่ นริมตลิง่ และคันกัน้ นา้ ในเขตอาเภอเมือง จ.นครสวรรค์ ดังนี้
- ปรับปรุงยกระดับถนนลูกรัง สูงขึ้น 3 ม. ยาว 16,100 ม.
- ปรับปรุงยกระดับถนนราดยาง สูงขึ้น 2 ม. ยาว 69,000 ม.
- ปรับปรุงยกระดับถนนราดยาง สูงขึ้น 1 ม. ยาว 16,550 ม.
- ก่อสร้างเขือ่ นคอนกรีต ยาว 25,700 ม.
- ก่อสร้างเขือ่ นแบบขัน้ บันได สูง 6 ม. ยาว 1,250 ม.
- ก่อสร้างเขือ่ นริมคลอง ยาว 2,900 ม.
ออกแบบขัน้ ต้นคันกัน้ นา้ นอกเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ดังนี้
- คันกัน้ นา้ ริมตลิง่ แมนา้ น่าน แม่นา้ ปิ ง ความยาว 13,420 ม.
- ปรับปรุงยกระดับถนนราดยาง สูงขึ้น 1 ม. ยาว 42,500 ม.
- ปรับปรุงยกระดับถนนราดยาง สูงขึ้น 0.5 ม. ยาว 7,850 ม.
ศึกษาจัดทาแบบจาลองการไหลของนา้ ในแม่นา้ ปิ ง แม่นา้ น่าน และแม่นา้ เจ้าพระยา บริเวณจุด
บรรจบของแม่นา้ ปิ งกับแม่นา้ น่านทีจ่ งั หวัดนครสวรรค์ จุดประสงค์เพือ่ วิเคราะห์และทานายระดับนา้
ของแม่นา้ ปิ งและแม่นา้ เจ้าพระยาช่วงทีไ่ หลผ่านเทศบาลนครนครสวรรค์ ทีร่ อบปี การเกิดซา้ ต่างๆ
ภายหลังการก่อสร้างคันป้ องกันนา้ ท่วมเทศบาล เสร็จสิ้นแล้ว เพือ่ ใช้ในการกาหนดระดับของ
คันป้ องกันนา้ ท่วม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทใ่ี ช้ในการสร้างแบบจาลอง ได้แก่ โปรแกรม ISIS พัฒนาโดย
Hydraulics Research Ltd. ประเทศอังกฤษ โปรแกรม ISIS ส่วนทีใ่ ช้ คือ ISIS Flow
มีความสามารถในการจาลองสภาพการไหลทัง้ แบบคงตัว (Steady) และไม่คงตัว (Unsteady)
โดยสามารถใช้วเิ คราะห์และออกแบบโครงข่ายของทางนา้ เปิ ดและทีร่ าบนา้ ท่วมถึง (Flood Plain)
ออกแบบเพือ่ ปรับปรุงระบบระบายนา้ ของมหาวิทยาลัย โดยรวบรวมข้อมูลและทาการศึกษาระบบ
ระบายนา้ เดิมภายในพื้นทีม่ หาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ เพือ่ ทราบปัญหาทีเ่ กิดขึ้นและทาการ
ออกแบบปรับปรุงระบบระบายนา้ ของมหาวิทยาลัยเพือ่ แก้ไขปัญหา พร้อมทัง้ จัดทาแบบ
รายละเอียดก่อสร้างให้สอดคล้องกับระบบระบายนา้ ของกรุงเทพมหานคร

X
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ประสบการณ์ในงานศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียดระบบป้ องกันน้ าท่วมและระบบระบายน้ า ของบริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จากัด (PTC) (ต่อ)
ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ

พื้นที่โครงการ

รายละเอียดของโครงการ

ลักษณะโครงการ*
งาน งาน งาน งาน งาน
MP FS DD IEE EC

ระยะเวลาปฏิบตั งิ าน
วันเริ่มงาน

วันสิ้นสุดงาน

เจ้าของโครงการ

มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)

3 พฤศจิกายน
2541
3.

งานศึกษาความเหมาะสม โครงการ
บรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ.เมือง อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
พื้นที่ 766 ตร.กม.

l
l

l

l

l

l

l

l

l

การศึกษาวิเคราะห์ระบบการระบายนา้ และแก้ไขปัญหานา้ ท่วม
การเสนอแนวทางให้จดั ลาดับความสาคัญของงานและพื้นทีด่ าเนินการ
โดยแยกเป็ นแผนการดาเนินงานระยะเร่งด่วน และระยะยาวให้ชดั เจน
ศึกษาความเหมาะสมงาน/โครงการทีม่ คี วามสาคัญสูง และอยู่ในแผนการดาเนินงาน
ระยะเร่งด่วน และระยะยาว
ศึกษาวิเคราะห์ถงึ ผลกระทบต่อสังคม องค์กร และสิง่ แวดล้อม พร้อมด้วยแนวทางแก้ไขทีเ่ หมาะสม
ทัง้ โครงการตามแผนดาเนินงานระยะเร่งด่วนและโครงการตามแผนดาเนินงานระยะยาว
ศึกษาวิเคราะห์ถงึ สาเหตุและปัจจัยทีท่ าให้เกิดนา้ ท่วม และอุปสรรคของการระบายนา้
ในภาพรวมของพื้นทีศ่ กึ ษาและพื้นทีเ่ น้นหนักทีต่ อ้ งดาเนินการแก้ไขโดยด่วน
การศึกษาวิเคราะห์ความสามารถในการป้ องกันนา้ ท่วม เนื่องจากนา้ ไหลบ่าจากแม่นา้ ต่างๆ และ
ความสามารถในการระบายนา้ ท่วมขังออกจากพื้นทีใ่ นสภาพทีเ่ ป็ นอยู่ปจั จุบนั และรวมทีก่ าลังก่อสร้าง
การศึกษาวิเคราะห์ระบบการระบายนา้ และแก้ไขปัญหานา้ ท่วมทีเ่ หมาะสม
ในภาพรวมของพื้นทีศ่ กึ ษาและพื้นทีเ่ น้นหนักทีค่ วรดาเนินการ
การออกแบบในขัน้ ศึกษาความเหมาะสมหลังจากการศึกษางาน/โครงการทีจ่ ะดาเนินการ
ตามแผนเร่งด่วนมีความเหมาะสม
แผนพัฒนาโครงการ แบ่งออกเป็ น 2 ระยะ มีองค์ประกอบของโครงการในแต่ละระยะ ดังนี้
1) ระยะเร่งด่วน :
1.1) ก่อสร้างเขือ่ นริมตลิง่ พร้อมขุดลอกคลอง
- คลองท่าซัก ทัง้ 2 ฝัง่ (ถนนราษฎร์บารุง-ถนนพัฒนาการคูขวาง) ความยาว 3,000 ม.
- คลองนครน้อย ทัง้ 2 ฝัง่ (ถนนศรีธรรมโศก-ถนนพัฒนาการคูขวาง) ความยาว 2,324 ม.
- คลองป่ าเหล้าฝัง่ ซ้าย (ถนนราชดาเนิน-ถนนพัฒนาการคูขวาง) ความยาว 1,390 ม.
1.2) ก่อสร้างสถานีสูบนา้ 7 แห่ง : ถนนข้างวัดโพธิ์ (ขนาด 0.6 ลบ.ม./วินาที )
ซอยลาเหมือง ถนนพัฒนาการคูขวางตัดกับคลองนครน้อย (2) ถนนกรแก้ว
บริเวณเหมืองนา้ ถนนพัฒนาการคูขวางตัดกับคลองป่ าเหล้า (ขนาด 1.5 ลบ.ม./วินาที )
1.3) ก่อสร้างรางระบายนา้ ใหม่
- ซอยลาเหมือง ขนาดกว้าง 1.50 ม. ความยาว 1,050 ม.
- ถนนเข้าวัดท่าโพธิ์ ขนาดกว้าง 1.20 ม. ความยาว 250 ม.
- ถนนกรแก้ว ขนาดกว้าง 1.20 ม. ความยาว 1,250 ม.
2) ระยะยาว :

X

X

X

27 ตุลาคม
2543

25 มกราคม
2545

กรมชลประทาน

350.75
(ระยะเร่งด่วน)
2,085.68
(ระยะยาว)
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ประสบการณ์ในงานศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียดระบบป้ องกันน้ าท่วมและระบบระบายน้ า ของบริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จากัด (PTC) (ต่อ)
ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ

พื้นที่โครงการ

รายละเอียดของโครงการ

ลักษณะโครงการ*
งาน งาน งาน งาน งาน
MP FS DD IEE EC

ระยะเวลาปฏิบตั งิ าน
วันเริ่มงาน

วันสิ้นสุดงาน

20 มิถนุ ายน
2544

9 กุมภาพันธ์
2546

เจ้าของโครงการ

มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)

ในเขตพื้นทีบ่ รรเทาอุทกภัยในเขตเมืองนครศรีธรรมราช
2.1) ยกระดับถนน
- ถนนพัฒนาการทุง่ ปรัง ยกระดับสูง 0.30-0.90 ม. ความยาว 1,300 ม.
- ถนนศรีธรรมราช ยกระดับสูง 0.30 ม. ความยาว 300 ม.
- ถนนเทวบุรีต่อเนื่องถนนไปบ้านโพธิ์เสด็จ ยกระดับสูง 0.80-1.50 ม. ความยาว 1,130 ม.
2.2) ก่อสร้างสถานีสูบนา้ 5 แห่ง ขนาด 1.5 ลบ.ม./วินาที : ถนนพัฒนาการคูขวางตัดกับ
คลองป่ าหล้า (1) ถนนพัฒนาการคูขวางตัดกับคลองสวนหลวง (2) และถนนพัฒนาการ
คูขวางตัดกับคลองคูพาย (2)
2.3) ก่อสร้างประตูระบายนา้ คลองท่าเรียนและคลองเตย : คลองท่าเรียนตัดกับถนนเทวบุรี
และคลองเตยตัดกับถนนมะขามชุม รวม 2 แห่ง
2.4) ก่อสร้างเขือ่ นริมตลิง่ คลอง พร้อมขุดลอกคลอง
- คลองป่ าเหล้าฝัง่ ขวา (ถนนราชดาเนิน-ถนนพัฒนาการคูขวาง) ความยาว 1,390 ม.
- คลองสวนหลวงทัง้ 2 ฝัง่ (ถนนราชดาเนิน-ถนนพัฒนาการคูขวาง) ความยาว 2,200 ม.
- คลองคูพายทัง้ 2 ฝัง่ (ถนนพัฒนาการทุง่ ปรัง-ถนนพัฒนาการคูขวาง) ความยาว 1,976 ม.
2.5) ก่อสร้างรางระบายนา้ ใหม่ : ถนนพัฒนาการคูขวาง ขนาดกว้าง 1.50 ม.ความยาว 5,900 ม.
นอกเขตพื้นทีบ่ รรเทาอุทกภัยในเขตเมือง
2.6) ขุดขยายคลอง
- คลองบ้านตาลช่วงทีอ่ ยู่ในทุง่ บ้านลาด ความยาว 6.8 กม.
- คลองมะม่วงขาว ความยาว 4.6 กม.
- คลองวังวัวช่วงทางรถไฟ - ทางหลวงหมายเลข 408 ความยาว 6 กม.
- คลองหัวตรุดช่วงทางหลวงหมายเลข 408 - ทางหลวงหมายเลข 4013 ความยาว 11 กม.
2.7) ขุดลอกคลองท่าชัก นครน้อย ป่ าเหล้า สวนหลวง คูพาย และคลองหัวตรุด
(ช่วงทางหลวงหมายเลข 4013 ถึงปากคลอง)
2.8) ก่อสร้างประตูระบายนา้ คลองท่าดีและคลองวังวัว จานวน 2 แห่ง
4.

การออกแบบรายละเอียดระบบป้ องกันนา้ ท่วม พื้นทีศ่ กึ ษาวางแผนหลัก ประกอบด้วย
พื้นทีช่ ุมชนจังหวัดแพร่
เทศบาล จานวน 13 แห่ง ได้แก่ ทม.แพร่
ทต.ทุง่ โฮ้ง ทต.แม่หล่าย ทต.ช่อแฮ ทต.สอง
ทต.ร้องกวาง ทต.หนองม่วงไข่ ทต.สูงเม่น
ทต.เด่นชัย ทต.แม่จวะ
ั ๊ ทต.บ้านปิ น
ทต.ห้วยอ้อ และทต.วังชิ้น
พื้นทีศ่ กึ ษาความเหมาะสม ได้แก่

l

งานการศึกษาเพือ่ กาหนดพื้นทีแ่ ผนหลัก ประกอบด้วย
- การศึกษาการใช้ทด่ี นิ ประชากรและการสารวจสภาพทางเศรษฐกิจ
- การสารวจสภาพภูมปิ ระเทศ และสภาพทางชลศาสตร์
- การศึกษาสภาพทางอุตนุ ยิ มวิทยาและชลศาสตร์
- การศึกษาปัญหาและวางแผนแก้ไขระบบระบายนา้ และป้ องกันนา้ ท่วม
- การประมาณราคาระบบระบายนา้ และป้ องกันนา้ ท่วมในพื้นทีว่ างแผนหลัก
- การศึกษาประเมินผลด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน

X

X

X

X

X

กรมโยธาธิการ

3,399.8
(MP 13 เทศบาล)
1,909.9
(FS 3 เทศบาล)
1,307.68
(DD ทม.แพร่)
248.33
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ประสบการณ์ในงานศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียดระบบป้ องกันน้ าท่วมและระบบระบายน้ า ของบริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จากัด (PTC) (ต่อ)
ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ

พื้นที่โครงการ
1. เทศบาลเมืองแพร่
2. เทศบาลตาบลทุง่ โฮ้ง
3. เทศบาลตาบลเด่นชัย
พื้นทีอ่ อกแบบรายละเอียด ได้แก่
1. เทศบาลเมืองแพร่
2. เทศบาลตาบลเด่นชัย

รายละเอียดของโครงการ
- การวางแผนการดาเนินการระบบระบายนา้ และป้ องกันนา้ ท่วม
โดยจัดลาดับความสาคัญของการลงทุน
l งานการทบทวนการศึกษาความเหมาะสม ประกอบด้วย
- การทบทวนรายงานการศึกษาความเหมาะสมทีไ่ ด้ดาเนินงานมาแล้ว
- การศึกษาขีดความสามารถในการระบายนา้ และป้ องกันนา้ ท่วม
และสภาพนา้ ท่วมในอดีตในพื้นทีศ่ กึ ษาความเหมาะสม
- การสารวจสภาพภูมปิ ระเทศ และสภาพทางปฐพีกลศาสตร์
- การศึกษาปัญหาและวางแผนแก้ไขระบบระบายนา้ และป้ องกันนา้ ท่วม
- การออกแบบร่างขัน้ ต้นและประมาณราคา
- การศึกษาประเมินผลด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินในแต่ละพื้นทีย่ ่อยและ
ประเมินขีดความสามารถของทองถิน่ ในการมีส่วนร่วมในการลงทุน
- เสนอแผนการดาเนินโครงการในแต่ละพื้นที่
- ศึกษาและเสนอแนะองค์กรทีจ่ ะรับผิดชอบโครงการ
- การประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมเบื้องต้น
- ทาการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของท้องถิน่ รวมทัง้ จัดทาสือ่ เพือ่ ประชาสัมพันธ์
l งานออกแบบรายละเอียดก่อสร้าง ประกอบด้วย
- การศึกษาทบทวนองค์ประกอบของโครงการทีจ่ ะทาการออกแบบ
- การสารวจสภาพภูมปิ ระเทศ เจาะสารวจดิน
- การสารวจทีด่ นิ และทรัพย์สนิ ทีอ่ ยู่ในแนวเขตทางขององค์ประกอบ
- การกาหนดหลักเกณฑ์ในการออกแบบรายละเอียด
- การออกแบบรายละเอียด ระบบระบายนา้ และป้ องกันนา้ ท่วม
- ประมาณราคาค่าก่อสร้าง รวมทัง้ ค่ารื้อถอนสิง่ ปลูกสร้าง
- จัดทามาตรฐานการก่อสร้าง
- จัดทาเอกสารประกวดราคาและเอกสารสัญญา
- จัดทาคู่มอื การดาเนินการและบารุงรักษาระบบ
รายละเอียดงานออกแบบ มีดงั นี้
l เทศบาลเมืองแพร่
- ก่อสร้างคันป้ องกันนา้ ท่วมล้อมรอบพื้นทีเ่ ศรษฐกิจของเทศบาล โดยปรับปรุง
ยกระดับถนนบ้านใหม่ ถนนเหมืองหิต และถนนศศิบตุ ร รวมเป็ นระยะทาง 4.0 กม.
และเสริมช่องประตูเมืองตามแนวกาแพงเมืองเดิม
- ปรับปรุงห้วยแม่แคม เป็ นระยะทาง 2.4 กม. และติดตัง้ ประตูระบายนา้ ทีฝ่ ายทดนา้
ในห้วยแม่แคมในเขตเทศบาลและปรับปรุงลานา้ สาขาของเหมืองหิตเป็ นระยะทาง 0.8 กม.
- ก่อสร้างประตูระบายนา้ รวม 7 แห่ง ก่อสร้างสถานีสูบนา้ 2 แห่ง และปรับปรุง
เพิม่ ขนาดท่อระบายนา้ ในเขตเทศบาลในถนนสายหลักต่างๆ

ลักษณะโครงการ*
งาน งาน งาน งาน งาน
MP FS DD IEE EC

ระยะเวลาปฏิบตั งิ าน
วันเริ่มงาน

วันสิ้นสุดงาน

เจ้าของโครงการ

มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)
(DD ทต.เด่นชัย)
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ประสบการณ์ในงานศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียดระบบป้ องกันน้ าท่วมและระบบระบายน้ า ของบริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จากัด (PTC) (ต่อ)
ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ

พื้นที่โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
l

5.

โครงการบรรเทาอุทกภัย จังหวัดจันทบุรี

l

l

l

ระยะเวลาปฏิบตั งิ าน
วันเริ่มงาน

วันสิ้นสุดงาน

9 เมษายน
2545

2 กรกฎาคม
2546

เจ้าของโครงการ

มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)

เทศบาลตาบลเด่นชัย
- ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายนา้ ในถนนแยกจากถนนเทศบาลซอย 9 เข้าวัดเด่นชัย
และถนนเทศบาล ซอย 5 รวมทัง้ ปรับปรุงห้วยแม่พวก

พื้นทีศ่ กึ ษาวางแผนหลัก ครอบคลุมพื้นที่
องค์ประกอบและขอบเขตงานศึกษาเพือ่ จัดทาแผนปฏิบตั กิ ารป้ องกันนา้ ท่วมและระบายนา้
9 ลุม่ นา้ ได้แก่ ลุม่ นา้ จันทบุรี
จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ประกอบด้วย
l การศึกษาและวิเคราะห์ถง
ลุม่ นา้ คลองโตนด ลุม่ นา้ เมืองตราด
ึ สาเหตุปจั จัยทีใ่ ห้เกิดนา้ ท่วม และอุปสรรคของการระบายนา้ สาหรับ
ลุม่ นา้ พังราด ลุม่ นา้ เวฬุ ลุม่ นา้ คลองด่าน
ชุมชนเมืองแต่ละแห่ง โดยพิจารณาและวิเคราะห์ในภาพรวมระดับลุม่ นา้ ของพื้นทีศ่ กึ ษา
ลุม่ นา้ คลองพระพุทธ ลุม่ นา้ คลองโป่ งนา้ ร้อน l การศึกษาและวิเคราะห์ความสามารถในการป้ องกันนา้ ท่วมเนื่องจากนา้ ฝน นา้ ไหลบ่าจากแม่นา้ ต่างๆ
และลุม่ นา้ คลองพระสทึง ครอบคลุมจังหวัด
และอิทธิพลของการขึ้นลงของระดับนา้ ทะเล รวมทัง้ พิจารณาความสามารถในการระบายนา้ ออกจาก
จันทบุรีทงั้ หมด และบางส่วนของจังหวัดตราด พื้นทีช่ ุมชนในลักษณะสภาพทีเ่ ป็ นอยู่ในปัจจุบนั และสภาพตามแผนการดาเนินการ และศึกษาวิจยั
จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดระยอง
ต่างๆของหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องทีด่ าเนินการไว้แล้ว และกาลังดาเนินการอยู่ เพือ่ ประกอบการ
พื้นทีศ่ กึ ษาความเหมาะสม
พิจารณากาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหานา้ ท่วม
l การศึกษาเพือ
ครอบคลุมพื้นทีท่ ไ่ี ด้รบั ประโยชน์จาก
่ กาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหานา้ ท่วมรู ปแบบต่างๆอย่างผสมผสาน เช่น
โครงการบรรเทาอุทกภัยตัวเมืองจันทบุรี ใน
อ่างเก็บนา้ ระบบชะลอนา้ คลองผันนา้ ปรับปรุงคลองธรรมชาติเดิม ระบบคันกัน้ นา้ สถานีสูบนา้
ระยะเร่งด่วน ได้แก่ พื้นทีท่ ป่ี ระสพอุทกภัย
ระบบแก้มลิง ฯลฯ โดยพิจารณาให้รู ปแบบเหมาะสม ทัง้ ทางวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคมและ
ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี เทศบาลตาบล
สิง่ แวดล้อม ทัง้ นี้ให้พิจารณาแผนงานมาตรการของหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องร่วมด้วย
จันทนิมติ และชุมชนโดยรอบทีอ่ ยู่ทางตอนใต้ เพือ่ ให้สอดคล้องกัน และพิจารณาครอบคลุมถึงลักษณะการใช้ประโยชน์ของทีด่ นิ ทีเ่ ปลีย่ นไป
ของถนนสุขมุ วิท
อันจะส่งผลกระทบต่อการเกิดนา้ ท่วมในอนาคต
l ศึกษาลักษณะการใช้ทด
่ี นิ และผังเมืองในสภาพปัจจุบนั เพือ่ นาไปสู่การกาหนดแผนและ
เสนอรู ปแบบการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ทีเ่ หมาะสม
l

ลักษณะโครงการ*
งาน งาน งาน งาน งาน
MP FS DD IEE EC

การศึกษาและวิเคราะห์เพือ่ เสนอแผนทางเลือกระบบป้ องกันนา้ ท่วมและระบบคาดการณ์/
เตือนภัยทีเ่ หมาะสม โดยพิจารณาภาพรวมในระดับลุม่ นา้ ทัง้ นี้ โดยให้แผนทางเลือกสอดคล้อง
และเชื่อมต่อกับแผนการดาเนินงานของระบบป้ องกันและระบายนา้ ทัง้ ระบบภายในและภายนอก
ชุมชนเมืองทีม่ อี ยู่แล้วในปัจจุบนั
การคัดเลือกแผนงาน/โครงการแก้ไขปัญหานา้ ท่วมทีเ่ หมาะสม อย่างผสมผสานสาหรับแต่ละ
พื้นทีช่ ุมชน พร้อมทัง้ จัดลาดับตามสาคัญ เพือ่ ให้ทราบแผนการดาเนินงานระยะด่วนและแผนการ
ดาเนินงานในระยะยาว พร้อมทัง้ ดาเนินการศึกษาความเหมาะสมเฉพาะส่วนของโครงการและพื้นที่
เป้ าหมายทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกมาจากแผนหลักตามแผนงานระยะเร่งด่วนหรือทีม่ ลี าดับความสาคัญสูง
การประชาสัมพันธ์โครงการและรับฟังความคิดเห็น เพือ่ ประกอบการพิจารณามาตรการแก้ไข
ทีเ่ หมาะสม เพือ่ สร้างความเข้าใจและมีส่วนร่วมของประชาชน
ออกแบบเพือ่ จัดทา Tender Design Drawing ของระบบต่างๆและจัดทาเอกสารประกวดราคา

X

X

X

X

X

กรมชลประทาน

17,802.73
(MP 9 ลุม่ นา้ )
145.43
(FS ระยะเร่งด่วน)
404.46
(FS ระยะที่ 2)
43.39
(TD ส่วนที่ 1)
63.83
(TD ส่วนที่ 2)
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ประสบการณ์ในงานศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียดระบบป้ องกันน้ าท่วมและระบบระบายน้ า ของบริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จากัด (PTC) (ต่อ)
ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ

พื้นที่โครงการ

รายละเอียดของโครงการ

ลักษณะโครงการ*
งาน งาน งาน งาน งาน
MP FS DD IEE EC

ระยะเวลาปฏิบตั งิ าน
วันเริ่มงาน

วันสิ้นสุดงาน

17 พฤษภาคม
2548

6 พฤศจิกายน
2549

เจ้าของโครงการ

มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)

ค่าก่อสร้างเฉพาะส่วนทีเ่ ป็ นโครงการตามแผนดาเนินงานเร่งด่วน
จัดทารูปแบบระบบเฝ้ าระวังเพือ่ การคาดการณ์เตือนภัยทีเ่ หมาะสม เพือ่ ลดความสูญเสียจาก
อุทกภัยจนถึงขัน้ การออกแบบ Tender Design Drawing และจัดทาเอกสารเพือ่ ประกวดราคา
ก่อสร้างต่อไป รวมทัง้ การจัดรูปแบบองค์กรทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะรับผิดชอบการดาเนินการประสาน
จัดการอุทกภัยในระดับจังหวัด
l จัดทาและพัฒนาแบบจาลองคณิ ตศาสตร์เพือ
่ การบริหารจัดการและคาดการณ์อทุ กภัย พร้อมคู่มอื
การใช้และการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีรวมทัง้ แผนการปฏิบตั กิ ารอพยพเมือ่ เกิดอุทกภัย
l จัดทาแผนทีแ
่ สดงพื้นทีเ่ สีย่ งภัยนา้ ท่วมและดินถล่ม
องค์ประกอบต่างๆ สาหรับมาตรการบรรเทาอุทกภัย ตามแผนการคาเนินการในระยะเร่งด่วน
ทีไ่ ด้ออกแบบและประมาณราคาในขัน้ Tender Design Drawing ประกอบด้วย
1) งานขุดลอกแม่นา้ จันทบุรี ตัง้ แต่สะพานกิจจานนท์ ถึงบริเวณวัดเกาะลอย ยาวประมาณ 8 กม.
2) งานขุดลอกคลองลาเสนอ (คลองหนองยาว-คลองรี-คลองเกาะโตนด) ยาวประมาณ 7.1 กม.
3) งานขุดลอกคลองตาหนู ยาวประมาณ 2.2 กม.
4) งานขุดลอกคลองข่า ตัง้ แต่บริเวณจุดบรรจบแม่นา้ จันทบุรีถงึ สะพานหนองรี ยาวประมาณ 8.9 กม.
5) งานขุดคลองใหม่เชื่อมระหว่างคลองข่ากับคลองอ่าง ยาวประมาณ 1.5 กม.
- ความกว้างท้องคลอง ไม่นอ้ ยกว่า 10 ม.
- คันคลองเชื่อมฝัง่ ซ้าย เป็ นคันดินบดอัด กว้าง 4 เมตร ส่วนคันคลองเชื่อมฝัง่ ขวา
เป็ นถนนลูกรังบดอัด กว้าง 9 ม.
- ก่อสร้างสะพาน คสล. 1 แห่ง บริเวณจุดบรรจบระหว่างคลองเชื่อมกับคลองตาหนู
โดยความกว้างสะพานรวมไหล่ทาง เท่ากับ 10 ม. ยาว 40 ม.
6) ขุดลอกคลองอ่าง และขุดขยายคลองอ่างช่วงต้น ให้มคี วามกว้างท้องคลองไม่นอ้ ยกว่า 10 ม.
ความยาวรวมประมาณ 3.8 กม.
7) ก่อสร้างประตูระบายนา้ คลองอ่าง
8) ก่อสร้างสะพานบริเวณประตูระบายนา้ คลองอ่าง
- บานระบายตรงขนาด 6.0 x 5.0 ม. จานวน 2 บาน พร้อมฝาย คสล.กว้าง 6 ม. จานวน 1 ช่อง
เพือ่ ให้สามารถช่วยระบายนา้ ได้ในช่วงทีป่ ริมาณฝนไม่มาก
- ขยายสะพาน คสล.เดิม สาหรับถนนวัดเกาะตะเคียน ซึง่ เป็ นทางเข้า ปตร.
ให้มีความกว้างรวมผิวทางและไหล่ทาง 7 ม. ยาว 50 ม.
9) ก่อสร้างประตูระบายนา้ คลองตาหนู โดยมีบานระบายขนาด 6.0 x 5.0 เมตร จานวน 1 บาน
พร้อมติดตัง้ เครื่องสูบนา้
l

6.

งานศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสม พื้นทีศ่ กึ ษาวางแผนหลัก ครอบคลุมพื้นที่
และออกแบบระบบป้ องกันนา้ ท่วม
ชุมชนในเขตเทศบาลและพื้นทีต่ ่อเนื่อง

l

การศึกษาจัดทาแผนหลัก (Master Plan Study) ประกอบด้วย
- สารวจรวบรวมและศึกษาข้อมูลทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม

X

X

X

X

X

กรมโยธาธิการและผังเมือง

8,200.11
(MP 23 เทศบาล)
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ประสบการณ์ในงานศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียดระบบป้ องกันน้ าท่วมและระบบระบายน้ า ของบริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จากัด (PTC) (ต่อ)
ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ
พื้นทีช่ ุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

พื้นที่โครงการ
จานวน 23 เทศบาล ใน จ.นครศรีธรรมราช
ได้แก่
1) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2) เทศบาลตาบลท่าแพ
3) เทศบาลตาบลบางจาก
4) เทศบาลตาบลปากนคร
5) เทศบาลเมืองปากพนัง
6) เทศบาลตาบลทอนหงส์
7) เทศบาลตาบลพรหมโลก
8) เทศบาลตาบลลานสกา
9) เทศบาลตาบลฉวาง
10) เทศบาลตาบลจันดี
11) เทศบาลตาบลไม้เรียง
12) เทศบาลตาบลพิปูน
13) เทศบาลตาบลเชียรใหญ่
14) เทศบาลตาบลท่าศาลา
15) เทศบาลตาบลนาบอน
16) เทศบาลตาบลท่ายาง
17) เทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์
18) เทศบาลตาบลเขาชุมทอง
19) เทศบาลตาบลหินตก
20) เทศบาลตาบลสิชล
21) เทศบาลตาบลขนอม
22) เทศบาลตาบลหัวไทร
23) เทศบาลตาบลชะอวด
พื้นทีศ่ กึ ษาความเหมาะสม ได้แก่
1. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เทศบาลตาบลบางจาก
3. เทศบาลตาบลท่าแพ
4. เทศบาลตาบลปากนคร
5. เทศบาลตาบลชะอวด
พื้นทีอ่ อกแบบรายละเอียด ได้แก่
1. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายละเอียดของโครงการ

l

l

อุตนุ ยิ มวิทยา อุทกวิทยา และสมุทรศาสตร์
- ศึกษา สารวจและพยากรณ์ดา้ นชลศาสตร์
- ศึกษาสภาพปัญหา วางแผนและหาแนวทางแก้ไขปัญหานา้ ท่วม
- ออกแบบเบื้องต้น (Conceptual Design) ระบบป้ องกันนา้ ท่วม
- วิเคราะห์และประเมินผลในเชิงเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคม
โดยจัดลาดับความสาคัญเพือ่ การลงทุนในแต่ละพื้นที่
- เสนอแผนดาเนินการและงบประมาณ
การศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) ประกอบด้วย
- สารวจทางกายภาพ เช่น สภาพภูมปิ ระเทศ ระบบระบายนา้ เดิม
เพือ่ ประเมินขีดความสามารถการป้ องกันนา้ ท่วมและระบายนา้
- ศึกษาสภาพนา้ ท่วม ปัญหาเศรษฐกิจ-สังคม ปัญหาสุขภาพอนามัย
และความเสียหายทีเ่ กิดขึ้น ทัง้ ทีป่ ระเมินเป็ นตัวเงินได้และไม่ได้
- วิเคราะห์ขอ้ มูลด้านอุตนุ ยิ มวิทยา อุทกวิทยา และชลศาสตร์
- สารวจข้อมูล เพือ่ ทาการศึกษาความเหมาะสม การแก้ไขปัญหานา้ ท่วม
และการระบายนา้ เช่น สภาพภูมปิ ระเทศ สภาพทางปฐพีกลศาสตร์
- วิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหานา้ ท่วม และการระบายนา้ ในพื้นที่
- ออกแบบขัน้ ต้น (Preliminary Design)
- สารวจทัศนคติผู ้ทีไ่ ด้รบั ผลประโยชน์ และอาจได้รบั ผลกระทบจากแนวทางเลือกต่างๆ
รวมทัง้ ศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อมเบื้องต้น (IEE)
- เปรียบเทียบทางเลือกด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคม สิง่ แวดล้อม และวิศวกรรม
- ประเมินโครงการทางด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินสาหรับโครงการ
- เสนอแผนงานและหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบโครงการ
การออกแบบรายละเอียดก่อสร้าง (Detailed Design) ประกอบด้วย
- สารวจข้อมูลเพือ่ ใช้ในงานออกแบบรายละเอียด เช่น สารวจภูมปิ ระเทศ
เจาะสารวจ วิเคราะห์หาคุณสมบัตขิ องชัน้ ดิน
- สารวจทีด่ นิ และทรัพย์สนิ ทีอ่ ยู่ในเขตก่อสร้าง
- กาหนดหลักเกณฑ์สาหรับออกแบบรายละเอียด
- ออกแบบรายละเอียดก่อสร้าง
- ประมาณการราคาค่าก่อสร้าง
- จัดทาแผนงานก่อสร้างโครงการ
- จัดทาเอกสารประกวดราคา
- จัดทาคู่มอื การดาเนินการและบารุงรักษาระบบป้ องกันนา้ ท่วมและระบายนา้
- ทาการประชาสัมพันธ์ รับฟังความคิดเห็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ลักษณะโครงการ*
งาน งาน งาน งาน งาน
MP FS DD IEE EC

ระยะเวลาปฏิบตั งิ าน
วันเริ่มงาน

วันสิ้นสุดงาน

เจ้าของโครงการ

มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)
1,163.75
(FS 5 เทศบาล)
641.32
(DD ทน.นครศรีฯ)
175.95
(DD ทน.ท่าแพ)
192.80
(DD ทน.บางจาก)
35.02
(DD ทน.ปากนคร)
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ประสบการณ์ในงานศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียดระบบป้ องกันน้ าท่วมและระบบระบายน้ า ของบริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จากัด (PTC) (ต่อ)
ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ

พื้นที่โครงการ
2. เทศบาลตาบลบางจาก
3. เทศบาลตาบลท่าแพ
4. เทศบาลตาบลปากนคร

ลักษณะโครงการ*
งาน งาน งาน งาน งาน
MP FS DD IEE EC

รายละเอียดของโครงการ
รวมทัง้ จัดทาสือ่ เพือ่ ประชาสัมพันธ์งานของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ทีเ่ กี่ยวข้องกับการป้ องกันนา้ ท่วมและระบายนา้
องค์ประกอบต่างๆทีท่ าการออกแบบรายละเอียดในแต่ละพื้นที่ มีดงั นี้
ปริมาณงานในแต่ละพื้นที่
องค์ประกอบ
ทน.นครศรีธรรมราช

ทต.บางจาก

ทต.ท่าแพ

ทต.ปากนคร

1,418 เมตร

2,418 เมตร

675 เมตร

-

-

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

1. งานยกระดับถนน
2. งานก่อสร้างคันดินป้องกันน้ำท่วม

5. งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำฝน

8 แห่ง

3 แห่ง

2 แห่ง

-

6. งานก่อสร้างบ่อสูบน้ำ

12 แห่ง*

1 แห่ง

3 แห่ง

-

7. งานก่อสร้างประตูกันน้ำไหลย้อนกลับ

30 แห่ง

2 แห่ง

2 แห่ง

-

* จัดหาเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 13 เครื่อง

รายละเอียดงานออกแบบ มีดงั นี้
l เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
1) งานยกระดับถนนเป็ นคันป้ องกันนา้ ท่วม
- ตามแนว ถ.ราษฎร์บารุง ตัง้ แต่ ถ.มะขามชุมถึงคลองท่าซัก ความยาว 206 ม.
- ตามแนว ถ.พัฒนาการทุง่ ปรัง ตัง้ แต่ทางหลวงหมายเลข 403 ถึงคลองคูพาย ความยาว 1,212 ม.
2) งานก่อสร้างคันดิน/เขือ่ นป้ องกันนา้ ท่วมริมคลอง พร้อมขุดลอกคลองใน 5 คลองสายหลัก ดังนี้
- คลองท่าซัก : ถ.ราษฎร์บารุง ถึง ถ.พัฒนาการคูขวาง ความยาว 2,959 ม.
- คลองนครน้อย : ถ.ศรีปราชญ์ ถึง ถ.พัฒนาการคูขวาง ความยาว 1,512 ม.
- คลองป่ าเหล้า : ถ.พัฒนาการทุง่ ปรัง ถึง ถ.พัฒนาการคูขวาง ความยาว 2,473 ม.
- คลองสวนหลวง : ถ.พัฒนาการทุง่ ปรัง ถึง ถ.พัฒนาการคูขวาง ความยาว 2,234 ม.
- คลองคูพาย : ถ.พัฒนาการทุง่ ปรัง ถึง ถ.พัฒนาการคูขวาง ความยาว 1,061 ม.
3) งานก่อสร้างระบบระบายนา้ :
- ถนนพัฒนาการทุง่ ปรัง ความยาว 1,188 ม.
- ถนนราษฎร์บารุง ความยาว 188 ม.
- หลังเขือ่ นป้ องกันนา้ ท่วมริมคลองท่าซัก ความยาว 2,960 ม.
- หลังเขือ่ นป้ องกันนา้ ท่วมริมคลองนครน้อย ความยาว 1,539 ม.
- หลังเขือ่ นป้ องกันนา้ ท่วมริมคลองป่ าเหล้า ความยาว 2,419 ม.
- หลังเขือ่ นป้ องกันนา้ ท่วมริมคลองสวนหลวง ความยาว 2,231 ม.
- หลังเขือ่ นป้ องกันนา้ ท่วมริมคลองคูพาย ความยาว 1,065 ม.
4) งานก่อสร้างสถานีสูบนา้ ฝน : ก่อสร้างสถานีสูบนา้ ฝน จานวน 8 แห่ง บ่อสูบนา้ 12 แห่ง

ระยะเวลาปฏิบตั งิ าน
วันเริ่มงาน

วันสิ้นสุดงาน

เจ้าของโครงการ

มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)
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ประสบการณ์ในงานศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียดระบบป้ องกันน้ าท่วมและระบบระบายน้ า ของบริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จากัด (PTC) (ต่อ)
ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ

พื้นที่โครงการ

รายละเอียดของโครงการ

l

l

และบ่อพักทิ้งนา้ พร้อมประตูกนั นา้ ไหลย้อนกลับ จานวน 30 แห่ง
เทศบาลตาบลท่าแพ
1) งานยกระดับถนนเป็ นคันป้ องกันนา้ ท่วม
- ตามแนว ถ.สุขาภิบาล 8 ความยาว 75 ม. - ตามแนว ถ.สุขาภิบาล 2 ความยาว 57 ม.
- ตามแนว ถ.สุขาภิบาล 7 ความยาว 137 ม. - ตามแนว ถ.สุขาภิบาล 5 ความยาว 171 ม.
- ตามแนว ถ.สุขาภิบาล 7 ซอย 1 ความยาว 235 ม.
2) งานก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันนา้ ท่วมริมคลอง
- ก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันนา้ ท่วมและเสริมกาแพงเขือ่ นเดิมริมคลองท่าแพ ความยาว 1,099 ม.
พร้อมท่าเทียบเรือประมง จานวน 3 แห่ง
- ก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันนา้ ท่วมริมคลองสังหยู แบบขัน้ บันได
ตัง้ แต่ถนนสุขาภิบาล 8 ถึงคลองท่าแพ ความยาว 471 ม.
- ก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันนา้ ท่วมและเสริมกาแพงเขือ่ นเดิมริมคลองฝรัง่ ถม
ตัง้ แต่ถนนสุขาภิบาล 2 ถึงคลองท่าแพ ความยาว 454 ม.
3) งานก่อสร้างระบบระบายนา้ :
- ปรับปรุงรางระบายนา้ ตามแนว ถ.สุขาภิบาล 2 ความยาว 258 ม.
- ก่อสร้าง/ปรับปรุงท่อระบายนา้ ตามแนว ถ.สุขาภิบาล 5 ความยาว 163 ม.
- ก่อสร้าง/ปรับปรุงท่อระบายนา้ ตามแนว ถ.สุขาภิบาล 7 ซอย 1 ความยาว 7 ม.
- ก่อสร้าง/ปรับปรุงท่อระบายนา้ ตามแนว ถ.สุขาภิบาล 8 ความยาว 57 ม.
- ก่อสร้างท่อระบายนา้ หลังเขือ่ นป้ องกันนา้ ท่วมริมคลองสังหยู ความยาว 519 ม.
- ก่อสร้างรางระบายนา้ หลังเขือ่ นป้ องกันนา้ ท่วมริมคลองฝรัง่ ถม ความยาว 279 ม.
- ก่อสร้างท่อ/รางระบายนา้ หลังเขือ่ นป้ องกันนา้ ท่วมริมคลองท่าแพ ความยาว 844 ม.
4) งานก่อสร้างสถานีสูบนา้ ฝน : ก่อสร้างสถานีสูบนา้ ฝน จานวน 2 แห่ง บ่อสูบนา้ 3 แห่ง
และบ่อพักทิ้งนา้ พร้อมประตูกนั นา้ ไหลย้อนกลับ จานวน 2 แห่ง
เทศบาลตาบลบางจาก :
1) งานยกระดับถนนเป็ นคันป้ องกันนา้ ท่วม
- ตามแนวถ.ถาวร ตัง้ แต่ทางหลวงหมายเลข 4013 ถึงคลองวัดบ่อจิก ความยาว 1,097 ม.
- ตามแนวถ.สุขเกษม ตัง้ แต่ทางหลวงหมายเลข 4013 ถึง ถ.รัญจุล ความยาว 645 ม.
- ตามแนวถ.รัญจุล ตัง้ แต่ ถ.สุขเกษมถึงซอยตรีตรง ความยาว 509 ม.
- ตามแนวซอยตรีตรง ตัง้ แต่ ถ.รัญจุลถึงคลองบางจาก ความยาว 167 ม.
2) งานก่อสร้างคันดิน/เขือ่ นป้ องกันนา้ ท่วมริมคลอง พร้อมขุดลอกคลอง
- ริมคลองวัดบ่อจิก พร้อมขุดลอกคลอง ตัง้ แต่ถนนถาวรถึงถนนบ่อจิก ความยาว 450 ม.
- ริมคลองบางจาก ตัง้ แต่ถนนบ่อจิกถึงซอยตรีตรง ความยาว 3,858 ม.

ลักษณะโครงการ*
งาน งาน งาน งาน งาน
MP FS DD IEE EC

ระยะเวลาปฏิบตั งิ าน
วันเริ่มงาน

วันสิ้นสุดงาน

เจ้าของโครงการ

มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)
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ประสบการณ์ในงานศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียดระบบป้ องกันน้ าท่วมและระบบระบายน้ า ของบริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จากัด (PTC) (ต่อ)
ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ

พื้นที่โครงการ

รายละเอียดของโครงการ

l

7.

งานศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสม พื้นทีศ่ กึ ษาวางแผนหลัก ครอบคลุม
และออกแบบระบบป้ องกันนา้ ท่วม
พื้นทีช่ ุมชนในเขตเทศบาล และพื้นทีต่ ่อเนื่อง
พื้นทีช่ ุมชนจังหวัดนครสวรรค์
จานวน 18 เทศบาล ใน จ.นครสวรรค์ ได้แก่
1. เทศบาลนครนครสวรรค์
2. เทศบาลเมืองชุมแสง
3. เทศบาลเมืองตาคลี
4. เทศบาลตาบลหนองเบน
5. เทศบาลตาบลบางประมุง
6. เทศบาลตาบลโกรกพระ
7. เทศบาลตาบลลาดยาว
8. เทศบาลตาบลศาลเจ้าไก่ต่อ
9. เทศบาลตาบลทับกฤช
10.เทศบาลตาบลพยุหะ
11.เทศบาลตาบลท่านา้ อ้อย
12.เทศบาลตาบลหนองบัว
13.เทศบาลตาบลตากฟ้ า
14.เทศบาลตาบลไพศาลี
15.เทศบาลตาบลบรรพตพิสยั
16.เทศบาลตาบลช่องแค

l

l

ลักษณะโครงการ*
งาน งาน งาน งาน งาน
MP FS DD IEE EC

ระยะเวลาปฏิบตั งิ าน
วันเริ่มงาน

วันสิ้นสุดงาน

25 เมษายน
2549

12 พฤศจิกายน
2550

เจ้าของโครงการ

มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)

3) งานก่อสร้างระบบระบายนา้ :
- ก่อสร้าง/ปรับปรุงท่อระบายนา้ ตามแนว ถ.ถาวร ความยาว 1,111 ม.
- ก่อสร้าง/ปรับปรุงท่อระบายนา้ ตามแนว ถ.บ่อจิก ความยาว 1,702 ม.
- ก่อสร้าง/ปรับปรุงท่อระบายนา้ ตามแนว ถ.สมบูรณ์ ความยาว 1,119 ม.
- ก่อสร้าง/ปรับปรุงท่อระบายนา้ ตามแนว ถ.สุขเกษม ความยาว 1,255 ม.
- ก่อสร้าง/ปรับปรุงท่อระบายนา้ ตามแนวซอยตรีตรง ความยาว 158 ม.
- ก่อสร้าง/ปรับปรุงท่อระบายนา้ ตามแนวถ.แววศักดิ์ ความยาว 745 ม.
- ก่อสร้างท่อ/รางระบายนา้ หลังคันดิน/เขือ่ นป้ องกันนา้ ท่วมริมคลองบางจาก ความยาว 4,118 ม.
4) งานก่อสร้างสถานีสูบนา้ ฝน : ก่อสร้างสถานีสูบนา้ ฝน จานวน 3 แห่ง บ่อสูบนา้ 1 แห่ง
และบ่อพักทิ้งนา้ พร้อมประตูกนั นา้ ไหลย้อนกลับ จานวน 2 แห่ง
เทศบาลตาบลปากนคร :
- ก่อสร้างท่อระบายนา้ บนถนนสายปากนคร-ชายทะเล ความยาว 4,456 ม.
- ก่อสร้างท่อระบายนา้ บนถนนบางเชี่ยว-ชายทะเล ความยาว 446 ม.
การศึกษาจัดทาแผนหลัก (Master Plan Study) ประกอบด้วย
- ทบทวนรายงานการศึกษาวางแผนหลัก โครงการศึกษาจัดทาแผนหลักการป้ องกันนา้ ท่วม
พื้นทีช่ ุมชน โดยกรมโยธาธิการ (เดิม) ปี 2541 และผลการศึกษาอืน่ ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
- สารวจรวบรวมและศึกษาข้อมูลทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม
อุตนุ ยิ มวิทยา อุทกวิทยา และสมุทรศาสตร์ (ถ้ามี)
- ศึกษา สารวจและพยากรณ์ดา้ นชลศาสตร์
- ศึกษาสภาพปัญหา วางแผนและหาแนวทางแก้ไขปัญหานา้ ท่วม
- ออกแบบเบื้องต้น (Conceptual Design) ระบบป้ องกันนา้ ท่วม และการระบายนา้
และคานวณปริมาณงานเพือ่ ประมาณราคาเบื้องต้น
- วิเคราะห์และประเมินผลในเชิงเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคม
โดยจัดลาดับความสาคัญเพือ่ การลงทุนในแต่ละพื้นที่
- เสนอแผนดาเนินการและงบประมาณ ในแต่ละพื้นทีช่ ุมชน
การศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) ประกอบด้วย
- ทบทวนการศึกษาแผนหลัก หรือการศึกษาความเหมาะสมของระบบป้ องกันนา้ ท่วม
และระบายนา้ ทีไ่ ด้ดาเนินการในเขตพื้นทีศ่ กึ ษาและพื้นทีท่ เ่ี กี่ยวข้อง
โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือหน่วยงานอืน่ ๆ
- รวบรวมข้อมูลทีจ่ าเป็ น เช่น แผนทีภ่ มู ปิ ระเทศมาตราส่วนต่างๆ ภาพถ่ายทางอากาศ
ในพื้นทีโ่ ครงการ แผนที่ การใช้ทด่ี นิ ข้อมูลอุต-ุ อุทกวิทยา เป็ นต้น
- สารวจทางกายภาพ เช่น สภาพภูมปิ ระเทศ ระบบระบายนา้ เดิม

X

X

X

X

X

กรมโยธาธิการและผังเมือง

5,094.98
(MP 18 เทศบาล)
3,750.32
(FS 8 เทศบาล)
766.46
(DD ทน.นครสวรรค์)
365.50
(DD ทม.ชุมแสง)
180.25
(DD ทต.เก้าเลี้ยว)
167.86
(DD ทต.โกรกพระ)
349.99
(DD ทต.บรรพต
พิสยั )
74.22
(DD ทต.พยุหะ)
263.56
(DD ทต.ลาดยาว)
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ประสบการณ์ในงานศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียดระบบป้ องกันน้ าท่วมและระบบระบายน้ า ของบริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จากัด (PTC) (ต่อ)
ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ

พื้นที่โครงการ
17.เทศบาลตาบลเก้าเลี้ยว
18.เทศบาลตาบลท่าตะโก
พื้นทีศ่ กึ ษาความเหมาะสม ได้แก่
1. ทน.นครสวรรค์และชุมชนต่อเนื่อง
2. ทม.ชุมแสงและชุมชนต่อเนื่อง
3. ทต.โกรกพระและชุมชนต่อเนื่อง
4. ทต.เก้าเลี้ยวและชุมชนต่อเนื่อง
5. ทต.บรรพตพิสยั และชุมชนต่อเนื่อง
6. ทต.พยุหะและชุมชนต่อเนื่อง
7. ทต.ลาดยาวและชุมชนต่อเนื่อง
8. ทต.ทับกฤชและชุมชนต่อเนื่อง
พื้นทีอ่ อกแบบรายละเอียด ได้แก่
1. ทน.นครสวรรค์และชุมชนต่อเนื่อง
2. ทม.ชุมแสงและชุมชนต่อเนื่อง
3. ทต.โกรกพระและชุมชนต่อเนื่อง
4. ทต.เก้าเลี้ยวและชุมชนต่อเนื่อง
5. ทต.บรรพตพิสยั และชุมชนต่อเนื่อง
6. ทต.พยุหะและชุมชนต่อเนื่อง
7. ทต.ลาดยาวและชุมชนต่อเนื่อง
และเพิม่ เติมอีก 1 พื้นที่ คือ ทต.ทับกฤช

ลักษณะโครงการ*
งาน งาน งาน งาน งาน
MP FS DD IEE EC

รายละเอียดของโครงการ

l

เพือ่ ประเมินขีดความสามารถการป้ องกันนา้ ท่วมและระบายนา้
- ศึกษาสภาพนา้ ท่วม ปัญหาเศรษฐกิจ-สังคม ปัญหาสุขภาพอนามัย
และความเสียหายทีเ่ กิดขึ้น ทัง้ ทีป่ ระเมินเป็ นตัวเงินได้และไม่ได้
- วิเคราะห์ขอ้ มูลด้านอุตนุ ยิ มวิทยา อุทกวิทยา และชลศาสตร์
- สารวจข้อมูล เพือ่ ทาการศึกษาความเหมาะสม การแก้ไขปัญหานา้ ท่วม
และการระบายนา้ เช่น สภาพภูมปิ ระเทศ สภาพทางปฐพีกลศาสตร์
- วิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหานา้ ท่วมและการระบายนา้ ในพื้นทีศ่ กึ ษา
- ออกแบบขัน้ ต้น (Preliminary Design) และประเมินราคาค่าก่อสร้าง
- สารวจทัศนคติผู ้ทีไ่ ด้รบั ผลประโยชน์ และอาจได้รบั ผลกระทบจากแนวทางเลือกต่างๆ
รวมทัง้ ศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อมเบื้องต้น (IEE)
- เปรียบเทียบทางเลือกด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคม สิง่ แวดล้อมและวิศวกรรม
- ประเมินโครงการทางด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินสาหรับโครงการ
พร้อมเสนอทางเลือกทีเ่ หมาะสมทีส่ ุดของแต่ละพื้นที่
- ประเมินขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการมีส่วนร่วม
การลงทุน การดาเนินการและการดูแลรักษาระบบป้ องกันนา้ ท่วมและระบายนา้
- เสนอแผนงานและหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบโครงการ
- จัดให้มกี ารประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เพือ่ ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น
โครงการระบบป้ องกันนา้ ท่วมและระบายนา้ รวม 9 ครัง้
การออกแบบรายละเอียดก่อสร้าง (Detailed Design) ประกอบด้วย
- สารวจข้อมูลเพือ่ ใช้ในงานออกแบบรายละเอียด เช่น สารวจภูมปิ ระเทศ
เจาะสารวจ วิเคราะห์หาคุณสมบัตขิ องชัน้ ดิน
- สารวจทีด่ นิ และทรัพย์สนิ ทีอ่ ยู่ในเขตก่อสร้างองค์ประกอบของโครงการ
- กาหนดหลักเกณฑ์สาหรับออกแบบรายละเอียด
- ออกแบบรายละเอียดก่อสร้าง และประมาณการราคาค่าก่อสร้าง
- จัดทาแผนงานก่อสร้างโครงการ
- จัดทาเอกสารประกวดราคา
- จัดทาคู่มอื การดาเนินการและบารุงรักษาระบบป้ องกันนา้ ท่วมและระบายนา้
- ทาการประชาสัมพันธ์ รับฟังความคิดเห็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
รวมทัง้ จัดทาสือ่ เพือ่ ประชาสัมพันธ์งานของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ทีเ่ กี่ยวข้องกับการป้ องกันนา้ ท่วมและระบายนา้
องค์ประกอบต่างๆ ทีท่ าการออกแบบรายละเอียดในแต่ละพื้นที่ มีดงั นี้

พื้นที่

ปริมาณงานในแต่ละองค์ประกอบ
คันป้ องกัน งานยกระดับ
ระบบ สถานี
ประตู
บ่อ
น้ าท่วมริม ถนน/เสริม
ระบายน้ า สูบน้ าฝน ระบายน้ า สูบน้ า
แม่น้ า/คลอง กาแพง
(เมตร)
(เมตร)
(เมตร) (แห่ง) (แห่ง) (แห่ง)

ประตูกนั น้ า
ไหลย้อนกลับ
(แห่ง)

ระยะเวลาปฏิบตั งิ าน
วันเริ่มงาน

วันสิ้นสุดงาน

เจ้าของโครงการ

มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)
213.10
(DD ทต.ทับกฤช)
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ประสบการณ์ในงานศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียดระบบป้ องกันน้ าท่วมและระบบระบายน้ า ของบริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จากัด (PTC) (ต่อ)
ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ

พื้นที่โครงการ

ปริมาณงานในแต่ละองค์ประกอบ
รายละเอียดของโครงการ
พื้นที่

คันป้ องกัน งานยกระดับ
ระบบ สถานี
ประตู
บ่อ
น้ าท่วมริม ถนน/เสริม
ระบายน้ า สูบน้ าฝน ระบายน้ า สูบน้ า
แม่น้ า/คลอง กาแพง
(เมตร)
(เมตร)
(เมตร) (แห่ง) (แห่ง) (แห่ง)

ประตูกนั น้ า
ไหลย้อนกลับ

ลักษณะโครงการ*
งาน งาน งาน งาน งาน
MP FS DD IEE EC

ระยะเวลาปฏิบตั งิ าน
วันเริ่มงาน

วันสิ้นสุดงาน

9 สิงหาคม
2550

28 พฤศจิกายน
2551

เจ้าของโครงการ

มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)

(แห่ง)

เทศบาลนครนครสวรรค์

7,566

2,749

5,223

3

3

15 /1

7

เทศบาลเมืองชุมแสง

2,929

3,599

3,812

1 /2

2 /2

8

-

เทศบาลตาบลเก้าเลี้ยว

3,317

42

5,989

-

-

5

-

เทศบาลตาบลโกรกพระ

1,664

1,151

1,837

1

-

4

-

เทศบาลตาบลบรรพตพิสยั

4,957

5,150

9,207

1

-

14

-

เทศบาลตาบลพยุหะ

931

1,613

1,604

-

-

6

-

เทศบาลตาบลลาดยาว

5,659

-

5,152

-

2

6

-

เทศบาลตาบลทับกฤช

2,447

857

3,258

1

2

1

-

หมายเหตุ : 1 จัดหาเครื่องสู บนา้ แบบเคลื่อนย้ายได้ จานวน 17 เครื่อง
2 ที่ปากคลองระนงเป็นอาคารสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำ

8.

งานศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสม พื้นทีศ่ กึ ษาวางแผนหลัก ครอบคลุม
และออกแบบระบบป้ องกันนา้ ท่วม
พื้นทีช่ ุมชนในเขตเทศบาล และพื้นทีต่ ่อเนื่อง
พื้นทีช่ ุมชนจังหวัดพะเยา
จานวน 13 เทศบาล ใน จ.พะเยา ได้แก่
1. เทศบาลเมืองพะเยา
2. เทศบาลตาบลดอกคาใต้
3. เทศบาลตาบลเชียงคา
4. เทศบาลตาบลปง
5. เทศบาลตาบลแม่ใจ
6. เทศบาลตาบลดงเจน
7. เทศบาลตาบลบ้านทราย
8. เทศบาลตาบลงิม
9. เทศบาลตาบลท่าวังทอง
10. เทศบาลตาบลเชียงม่วน
11. เทศบาลตาบลสบบง
12. เทศบาลตาบลห้วยข้าวกา่
13. เทศบาลตาบลบ้านถา้
พื้นทีศ่ กึ ษาความเหมาะสม ได้แก่
1. เทศบาลเมืองพะเยา
2. เทศบาลตาบลดอกคาใต้
3. เทศบาลตาบลปง
4. เทศบาลตาบลเชียงคา
พื้นทีอ่ อกแบบรายละเอียด ได้แก่

l

l

การศึกษาจัดทาแผนหลัก (Master Plan Study) ประกอบด้วย
- ทบทวนรายงานการศึกษาวางแผนหลัก โครงการศึกษาจัดทาแผนหลัก การป้ องกันนา้ ท่วม
- สารวจรวบรวมและศึกษาข้อมูลทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม
อุตนุ ยิ มวิทยา อุทกวิทยา และสมุทรศาสตร์ (ถ้ามี)
- ศึกษา สารวจและพยากรณ์ดา้ นชลศาสตร์
- ศึกษาสภาพปัญหา วางแผนและหาแนวทางแก้ไขปัญหานา้ ท่วม
- ออกแบบเบื้องต้น (Conceptual Design) ระบบป้ องกันนา้ ท่วมและการระบายนา้
และคานวณปริมาณงานเพือ่ ประมาณราคาเบื้องต้น
- วิเคราะห์และประเมินผลในเชิงเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคม
โดยจัดลาดับความสาคัญเพือ่ การลงทุน ในแต่ละพื้นที่
- เสนอแผนดาเนินการและงบประมาณ ในแต่ละพื้นทีช่ ุมชน
การศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) ประกอบด้วย
- ทบทวนการศึกษาแผนหลัก หรือการศึกษาความเหมาะสมของระบบป้ องกันนา้ ท่วม
และระบายนา้ ทีไ่ ด้ดาเนินการในเขตพื้นทีศ่ กึ ษาและพื้นทีท่ เ่ี กี่ยวข้อง
โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือหน่วยงานอืน่ ๆ
- รวบรวมข้อมูลทีจ่ าเป็ น เช่น แผนทีภ่ มู ปิ ระเทศมาตราส่วนต่างๆ ภาพถ่ายทางอากาศ
ในพื้นทีโ่ ครงการ แผนที่ การใช้ทด่ี นิ ข้อมูลอุต-ุ อุทกวิทยา เป็ นต้น
- สารวจทางกายภาพ เช่น สภาพภูมปิ ระเทศ ระบบระบายนา้ เดิม
เพือ่ ประเมินขีดความสามารถการป้ องกันนา้ ท่วมและระบายนา้
- ศึกษาสภาพนา้ ท่วม ปัญหาเศรษฐกิจ-สังคม ปัญหาสุขภาพอนามัย
และความเสียหายทีเ่ กิดขึ้น ทัง้ ทีป่ ระเมินเป็ นตัวเงินได้และไม่ได้
- วิเคราะห์ขอ้ มูลด้านอุตนุ ยิ มวิทยา อุทกวิทยา และชลศาสตร์

X

X

X

X

X

กรมโยธาธิการและผังเมือง

2,737.70
(MP 13 เทศบาล)
2,737.70
(FS 4 เทศบาล)
350.60
(DD ทม.พะเยา)
371.70
(DD ทต.ดอกคาใต้)
372.30
(DD ทต.ปง)
282.20
(DD ทต.แม่ใจ)
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ประสบการณ์ในงานศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียดระบบป้ องกันน้ าท่วมและระบบระบายน้ า ของบริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จากัด (PTC) (ต่อ)
ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ

พื้นที่โครงการ
1. เทศบาลเมืองพะเยา
2. เทศบาลตาบลดอกคาใต้
3. เทศบาลตาบลปง
4. เทศบาลตาบลแม่ใจ

รายละเอียดของโครงการ
- สารวจข้อมูล เพือ่ ทาการศึกษาความเหมาะสม การแก้ไขปัญหานา้ ท่วม
และการระบายนา้ เช่น สภาพภูมปิ ระเทศ สภาพทางปฐพีกลศาสตร์
- วิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหานา้ ท่วมและการระบายนา้ ในพื้นทีศ่ กึ ษา
- ออกแบบขัน้ ต้น (Preliminary Design) และประเมินราคาค่าก่อสร้าง
- สารวจทัศนคติผู ้ทีไ่ ด้รบั ผลประโยชน์ และอาจได้รบั ผลกระทบจากแนวทางเลือกต่างๆ
รวมทัง้ ศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อมเบื้องต้น (IEE)
- เปรียบเทียบทางเลือกด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคม สิง่ แวดล้อมและวิศวกรรม
- ประเมินโครงการทางด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินสาหรับโครงการ
พร้อมเสนอทางเลือกทีเ่ หมาะสมทีส่ ุดของแต่ละพื้นที่
- ประเมินขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการมีส่วนร่วมการลงทุน
การดาเนินการและการดูแลรักษาระบบป้ องกันนา้ ท่วมและระบายนา้
- เสนอแผนงานและหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบโครงการ
- จัดให้มกี ารประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เพือ่ ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น
โครงการระบบป้ องกันนา้ ท่วมและระบายนา้ รวม 5 ครัง้
l การออกแบบรายละเอียดก่อสร้าง (Detailed Design) ประกอบด้วย
- สารวจข้อมูลเพือ่ ใช้ในงานออกแบบรายละเอียด เช่น สารวจภูมปิ ระเทศ
เจาะสารวจ วิเคราะห์หาคุณสมบัตขิ องชัน้ ดิน
- สารวจทีด่ นิ และทรัพย์สนิ ทีอ่ ยู่ในเขตก่อสร้างองค์ประกอบของโครงการ
- กาหนดหลักเกณฑ์สาหรับออกแบบรายละเอียด
- ออกแบบรายละเอียดก่อสร้าง และประมาณการราคาค่าก่อสร้าง
- จัดทาแผนงานก่อสร้างโครงการ
- จัดทาเอกสารประกวดราคา
- จัดทาคู่มอื การดาเนินการและบารุงรักษาระบบป้ องกันนา้ ท่วมและระบายนา้
- ทาการประชาสัมพันธ์ รับฟังความคิดเห็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
รวมทัง้ จัดทาสือ่ เพือ่ ประชาสัมพันธ์งานของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ทีเ่ กี่ยวข้องกับการป้ องกันนา้ ท่วมและระบายนา้
รายละเอียดงานออกแบบ มีดงั นี้
l เทศบาลเมืองพะเยา
1) ขุดลอกปรับปรุงลานา้ แม่ต ๋า ตัง้ แต่จดุ ตัดถนนพหลโยธินจนถึงจุดระบายลงกว๊านพะเยา
ความยาว 5.035 กม.
2) ก่อสร้างคันป้ องกันนา้ ท่วมริมลานา้ แม่ต ๋าฝัง่ ซ้ายและฝัง่ ขวา ตัง้ แต่จดุ ตัดถนนพหลโยธินจนถึง
จุดระบายลงกว๊านพะเยา ประกอบด้วย

ลักษณะโครงการ*
งาน งาน งาน งาน งาน
MP FS DD IEE EC

ระยะเวลาปฏิบตั งิ าน
วันเริ่มงาน

วันสิ้นสุดงาน

เจ้าของโครงการ

มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)
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ประสบการณ์ในงานศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียดระบบป้ องกันน้ าท่วมและระบบระบายน้ า ของบริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จากัด (PTC) (ต่อ)
ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ

พื้นที่โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
- งานก่อสร้างคันป้ องกันนา้ ท่วมฝัง่ ซ้ายของลานา้ แม่ต ๋า (ฝัง่ ตะวันตก) ความยาวรวม 4,909 ม.
- งานก่อสร้างคันป้ องกันนา้ ท่วมฝัง่ ขวาของลานา้ แม่ต ๋า (ฝัง่ ตะวันออก) ความยาวรวม 4,145 ม.
3) งานก่อสร้างระบบระบายนา้
- ก่อสร้างรางระบายนา้ หลังเขือ่ นป้ องกันนา้ ท่วมริมลานา้ แม่ต ๋าฝัง่ ซ้าย ความยาว 4,177 ม.
- ก่อสร้างรางระบายนา้ หลังเขือ่ นป้ องกันนา้ ท่วมริมลานา้ แม่ต ๋าฝัง่ ขวา ความยาว 4,020 ม.
4) งานก่อสร้างประตูระบายนา้ จานวน 3 แห่ง
5) ก่อสร้างอาคารรับนา้ สาหรับเครื่องสูบนา้ แบบเคลือ่ นย้ายได้ (Mobile Pump) จานวน 8 แห่ง

l

l

l

6) งานก่อสร้างอาคารประกอบ ได้แก่ ก่อสร้างอาคารป้ องกันนา้ ไหลย้อนกลับริมถนนภูมนิ ทร์
ซอย 2 จานวน 2 แห่ง
7) งานปรับปรุงระบบระบายนา้ สายหลัก ประกอบด้วย
- วางท่อคสล.เหลีย่ ม ขนาด 1.5 x 1.5 เมตร ในถนนสุสาน ควมยาว 112 ม.
- วางท่อคสล.เหลีย่ ม ขนาด 1.5 x 1.5 เมตร ในถนนเศรษฐี ความยาว 424 ม.
- วางท่อคสล.เหลีย่ ม ขนาด 1.5 x 1.5 เมตร ในถนนสวนดอก ความยาว 172 ม.
- วางท่อคสล.เหลีย่ ม ขนาด 1.5 x 1.5 เมตร ในถนนพหลโยธินสายใน ความยาว 337 ม.
- ขุดลอกคลองระบายนา้ หลังวัดศรีโคมคา ความยาวประมาณ 35 ม.
เทศบาลเมืองดอกคาใต้
1) งานปรับปรุงลานา้ และก่อสร้างคันป้ องกันนา้ ท่วม
2) งานปรับปรุงระบบระบายนา้ สายหลัก
3) งานก่อสร้างประตูระบายนา้
4) งานก่อสร้างอาคารรับนา้ สาหรับเครื่องสูบนา้ แบบเคลือ่ นที่ และอาคารประกอบอืน่ ๆ
5) งานปรับปรุงภูมทิ ศั น์บริเวณลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บนฝัง่ ซ้ายของลานา้ ร่องช้าง
เทศบาลตาบลปง
1) งานปรับปรุงลานา้ และก่อสร้างคันป้ องกันนา้ ท่วมพร้อมอาคารประกอบ ได้แก่
ประตูระบายนา้ และอาคารรับนา้ สาหรับเครื่องสูบนา้ แบบเคลือ่ นย้ายได้
2) งานยกระดับถนนเป็ นคันป้ องกันนา้ ท่วม
3) งานปรับปรุงระบบระบายนา้ สายหลัก
เทศบาลตาบลแม่ใจ
1) งานปรับปรุงลานา้ และก่อสร้างคลองระบายนา้ สายหลัก
- งานก่อสร้างท่อผันนา้ ห้วยแม่ใจ-ห้วยสัก-ห้วยลึก
- งานปรับปรุงห้วยแม่ใจ-ร่องขี้นา-นา้ อิง

ลักษณะโครงการ*
งาน งาน งาน งาน งาน
MP FS DD IEE EC

ระยะเวลาปฏิบตั งิ าน
วันเริ่มงาน

วันสิ้นสุดงาน

เจ้าของโครงการ

มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)
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ประสบการณ์ในงานศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียดระบบป้ องกันน้ าท่วมและระบบระบายน้ า ของบริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จากัด (PTC) (ต่อ)
ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ

พื้นที่โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
- งานปรับปรุงห้วยแม่ใจ-หนองเล็งทราย
- ระบบระบายนา้ สายหลักริมถนนพหลโยธินสายเก่า
2) งานก่อสร้างประตูระบายนา้ กลางคลอง / คลองซอย / ปลายรางระบายนา้
3) งานก่อสร้างท่อเหลีย่ มผันนา้ และคันป้ องกันนา้ ท่วม
4) งานปรับปรุงระบบระบายนา้ สายหลัก/ระบบระบายนา้ หลังคลองระบายนา้ สายหลัก

ลักษณะโครงการ*
งาน งาน งาน งาน งาน
MP FS DD IEE EC

ระยะเวลาปฏิบตั งิ าน
วันเริ่มงาน

วันสิ้นสุดงาน

เจ้าของโครงการ

มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)
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ประสบการณ์ในงานศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียดระบบป้ องกันน้ าท่วมและระบบระบายน้ า ของบริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จากัด (PTC) (ต่อ)
ลาดับ
ที่
9.

ชื่อโครงการ

พื้นที่โครงการ

งานศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสม พื้นทีศ่ กึ ษาวางแผนหลัก ครอบคลุม
และออกแบบระบบป้ องกันนา้ ท่วม
พื้นทีใ่ นเขตผังเมืองรวมและชุมชนต่อเนื่อง
พื้นทีช่ ุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
และอบต.หลัก จานวน 7 พื้นที่
ใน จ.แม่ฮ่องสอน ได้แก่
1. ทต.ปาย
2. อบต.ปางมะผ้า
3. ทม.แม่ฮ่องสอน
4. ทต.ขุนยวม
5. ทต.แม่ลาน้อย
6. ทต.แม่สะเรียง
7. อบต.แม่คะตวน
พื้นทีศ่ กึ ษาความเหมาะสม ได้แก่
1. ทต.ปาย
2. อบต.ปางมะผ้า
3. ทม.แม่ฮ่องสอน
4. ทต.แม่สะเรียง
5. ทต.แม่ลาน้อย
พื้นทีอ่ อกแบบรายละเอียด ได้แก่
1. ทต.ปาย
2. อบต.ปางมะผ้า
3. ทม.แม่ฮ่องสอน
4. ทต.แม่สะเรียง

รายละเอียดของโครงการ
l

l

การศึกษาจัดทาแผนหลัก (Master Plan Study) ประกอบด้วย
- ทบทวนรายงานการศึกษาวางแผนหลัก โครงการศึกษาจัดทาแผนหลักการป้ องกันนา้ ท่วม
พื้นทีช่ ุมชน โดยกรมโยธาธิการ (เดิม) ปี 2541 และผลการศึกษาอืน่ ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
- สารวจรวบรวมและศึกษาข้อมูลทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม
อุตนุ ยิ มวิทยา อุทกวิทยา และสมุทรศาสตร์ (ถ้ามี)
- ศึกษา สารวจและพยากรณ์ดา้ นชลศาสตร์
- ศึกษาสภาพปัญหา วางแผนและหาแนวทางแก้ไขปัญหานา้ ท่วม
- ออกแบบเบื้องต้น (Conceptual Design) ระบบป้ องกันนา้ ท่วมและการระบายนา้
และคานวณปริมาณงานเพือ่ ประมาณราคาเบื้องต้น
- วิเคราะห์และประเมินผลในเชิงเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคม
โดยจัดลาดับความสาคัญเพือ่ การลงทุนในแต่ละพื้นที่
- เสนอแผนดาเนินการและงบประมาณ ในแต่ละพื้นทีช่ ุมชน
การศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) ประกอบด้วย
- ทบทวนการศึกษาแผนหลัก หรือการศึกษาความเหมาะสมของระบบป้ องกันนา้ ท่วมและ
ระบายนา้ ทีไ่ ด้ดาเนินการในเขตพื้นทีศ่ กึ ษาและพื้นทีท่ เ่ี กี่ยวข้อง โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง
หรือหน่วยงานอืน่ ๆ
- รวบรวมข้อมูลทีจ่ าเป็ น เช่น แผนทีภ่ มู ปิ ระเทศมาตราส่วนต่างๆ ภาพถ่ายทางอากาศ
ในพื้นทีโ่ ครงการ แผนที่ การใช้ทด่ี นิ ข้อมูลอุต-ุ อุทกวิทยา เป็ นต้น
- สารวจทางกายภาพ เช่น สภาพภูมปิ ระเทศ ระบบระบายนา้ เดิม
เพือ่ ประเมินขีดความสามารถการป้ องกันนา้ ท่วมและระบายนา้
- ศึกษาสภาพนา้ ท่วม ปัญหาเศรษฐกิจ-สังคม ปัญหาสุขภาพอนามัย
และความเสียหายทีเ่ กิดขึ้น ทัง้ ทีป่ ระเมินเป็ นตัวเงินได้และไม่ได้
- วิเคราะห์ขอ้ มูลด้านอุตนุ ยิ มวิทยา อุทกวิทยา และชลศาสตร์
- สารวจข้อมูล เพือ่ ทาการศึกษาความเหมาะสม การแก้ไขปัญหานา้ ท่วม
และการระบายนา้ เช่น สภาพภูมปิ ระเทศ สภาพทางปฐพีกลศาสตร์
- วิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหานา้ ท่วมและการระบายนา้ ในพื้นทีศ่ กึ ษา
- ออกแบบขัน้ ต้น (Preliminary Design) และประเมินราคาค่าก่อสร้าง
- สารวจทัศนคติผู ้ทีไ่ ด้รบั ผลประโยชน์ และอาจได้รบั ผลกระทบจากแนวทางเลือกต่างๆ
รวมทัง้ ศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อมเบื้องต้น (IEE)
- เปรียบเทียบทางเลือกด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคม สิง่ แวดล้อมและวิศวกรรม
- ประเมินโครงการทางด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินสาหรับโครงการ
พร้อมเสนอทางเลือกทีเ่ หมาะสมทีส่ ุดของแต่ละพื้นที่
- ประเมินขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการมีส่วนร่วมการลงทุน

ลักษณะโครงการ*
งาน งาน งาน งาน งาน
MP FS DD IEE EC
X X X X X

ระยะเวลาปฏิบตั งิ าน
วันเริ่มงาน

วันสิ้นสุดงาน

17 เมษายน
2551

7 ตุลาคม
2552

เจ้าของโครงการ
กรมโยธาธิการและผังเมือง

มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)
1,224.62
(MP 7 พื้นที)่
1,249.80
(FS 5 พื้นที)่
58.15
(DD ทต.ปาย)
56.83
(DD อบต.ปางมะผ้า)
51.57
(DD ทม.แม่ฮ่องสอน)
119.29
(DD ทต.แม่สะเรียง)
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ประสบการณ์ในงานศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียดระบบป้ องกันน้ าท่วมและระบบระบายน้ า ของบริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จากัด (PTC) (ต่อ)
ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ

พื้นที่โครงการ

รายละเอียดของโครงการ

l

10. งานศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสม พื้นทีศ่ กึ ษากาหนดพื้นทีช่ ุมชนนา้ ท่วม :
และออกแบบระบบป้ องกันนา้ ท่วม
พื้นทีช่ ุมชนระดับเทศบาล ใน จ.บุรีรมั ย์
พื้นทีช่ ุมชนจังหวัดบุรีรมั ย์
จานวน 53 เทศบาล
พื้นทีศ่ กึ ษาวางแผนหลัก ครอบคลุมชุมชน
ทีป่ ระสบปัญหานา้ ท่วมและมีความสาคัญและ
จาเป็ นเร่งด่วนทีต่ อ้ งทาการศึกษาวางแผนหลัก
จานวน 16 เทศบาล ได้แก่
1. ทม.บุรีรมั ย์ 2. ทต.อิสาณ
3. ทม.นางรอง 4. ทต.ประโคนชัย
5. ทต.โคกม้า 6. ทต.สตึก
7. ทต.หนองเต็ง 8. ทต.หนองแวง
9. ทต.บ้านกรวด 10. ทต.หนองกี่
11. ทต.ดอนอะราง 12. ทต.พนมรุง้
13. ทต.ถาวร 14. ทต.บ้านด่าน
15. ทต.แคนดง 16. ทต.หนองปล่อง
พื้นทีศ่ กึ ษาความเหมาะสม และ

ลักษณะโครงการ*
งาน งาน งาน งาน งาน
MP FS DD IEE EC

ระยะเวลาปฏิบตั งิ าน
วันเริ่มงาน

วันสิ้นสุดงาน

20 กรกฎาคม
2553

10 พฤศจิกายน
2554

เจ้าของโครงการ

มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)

การดาเนินการและการดูแลรักษาระบบป้ องกันนา้ ท่วมและระบายนา้
- เสนอแผนงานและหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบโครงการ
- จัดให้มกี ารประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เพือ่ ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น
โครงการระบบป้ องกันนา้ ท่วมและระบายนา้ รวม 5 ครัง้
การออกแบบรายละเอียดก่อสร้าง (Detailed Design) ประกอบด้วย
- สารวจข้อมูลเพือ่ ใช้ในงานออกแบบรายละเอียด เช่น สารวจภูมปิ ระเทศ เจาะสารวจ
วิเคราะห์หาคุณสมบัตขิ องชัน้ ดิน
- สารวจทีด่ นิ และทรัพย์สนิ ทีอ่ ยู่ในเขตก่อสร้างองค์ประกอบของโครงการ
- กาหนดหลักเกณฑ์สาหรับออกแบบรายละเอียด
- ออกแบบรายละเอียดก่อสร้าง และประมาณการราคาค่าก่อสร้าง
- จัดทาแผนงานก่อสร้างโครงการ
- จัดทาเอกสารประกวดราคา
- จัดทาคู่มอื การดาเนินการและบารุงรักษาระบบป้ องกันนา้ ท่วมและระบายนา้
- ทาการประชาสัมพันธ์ รับฟังความคิดเห็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รวมทัง้ จัดทาสือ่ เพือ่
ประชาสัมพันธ์งานของกรมโยธาธิการและผังเมืองทีเ่ กี่ยวข้องกับการป้ องกันนา้ ท่วมและระบายนา้

l

งานศึกษากาหนดพื้นทีช่ ุมชนนา้ ท่วม ประกอบด้วย
X
- ทบทวนรายงานหรือผลการศึกษาปัญหานา้ ท่วมและปัญหาการระบายนา้ ทีเ่ กี่ยวข้อง
ซึง่ ดาเนินการโดยหน่วยงานต่างๆ
- รวบรวมข้อมูลทีจ่ าเป็ น เช่น แผนทีต่ ่างๆ (แผนทีภ่ มู ปิ ระเทศ แผนทีภ่ าพถ่ายทางอากาศ
แผนทีผ่ งั เมืองรวม แผนทีแ่ นวเขตเทศบาล ฯลฯ) ข้อมูลอุทกวิทยา พื้นทีน่ า้ ท่วม
จานวนประชากร สภาพเศรษฐกิจสังคมของชุมชน
- สอบถาม สัมภาษณ์หน่วยงาน เจ้าหน้าทีห่ รือบุคคล และสารวจตรวจสอบพื้นทีส่ นาม
ตามความจาเป็ น เพือ่ ให้ทราบข้อมูล ปัญหา สาเหตุนา้ ท่วมทีถ่ ูกต้อง
- วิเคราะห์และจัดทาเกณฑ์สาหรับกาหนดพื้นทีช่ ุมชนทีป่ ระสบปัญหานา้ ท่วม
- วิเคราะห์และจัดกลุม่ ชุมชนตามเกณฑ์ทว่ี เิ คราะห์จดั ทาขึ้น
- จัดให้มกี ารประชุมหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ผู ้นาชุมชนและผู ้แทนภาคประชาชน
ทีเ่ กี่ยวข้อง รวมผู ้เข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่า 50 คน เพือ่ ให้ได้รับฟังการชี้แจงขอบข่ายและขัน้ ตอน
การดาเนินโครงการ และผลการวิเคราะห์กาหนดชุมชนทีป่ ระสบปัญหานา้ ท่วมซึง่ จะต้องดาเนินการ

l

การศึกษาจัดทาแผนหลัก (Master Plan Study) ประกอบด้วย
- ทบทวนรายงานการศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้ องกันนา้ ท่วม
พื้นทีช่ ุมชนทีม่ อี ยู่เดิม และผลการศึกษาอืน่ ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ซึง่ ดาเนินการโดยหน่วยงานต่างๆ

X

X

X

X

กรมโยธาธิการและผังเมือง

1,593.20
(MP 16 เทศบาล)
1,069.84
(FS 4 เทศบาล)
269.24
(DD ทม.บุรีรมั ย์)
160.00
(DD ทม.นางรอง)
170.00
(DD ทต.สตึก)
153.03
(DD ทต.ประโคนชัย)
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ประสบการณ์ในงานศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียดระบบป้ องกันน้ าท่วมและระบบระบายน้ า ของบริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จากัด (PTC) (ต่อ)
ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ

พื้นที่โครงการ

รายละเอียดของโครงการ

ออกแบบรายละเอียด ได้แก่
1. ทม.บุรีรมั ย์
2. ทม.นางรอง
3. ทต.สตึก
4. ทต.ประโคนชัย

l

- สารวจรวบรวมและศึกษาข้อมูลทางกายภาพ ภาพถ่ายทางอากาศ ข้อมูลระวางแผนทีท่ ด่ี นิ การวาง
ผังเมืองรวม เศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม อุตนุ ยิ มวิทยา อุทกวิทยา และสมุทรศาสตร์ (ถ้ามี)
- สารวจ ศึกษาและพยากรณ์ดา้ นชลศาสตร์ (ระดับนา้ ปริมาณนา้ หลาก อัตราการไหลของนา้ หลาก
ฯลฯ) และค่าระดับถนนสายหลักเทียบกับระดับนา้ ทะเลปานกลาง
- ศึกษาสภาพปัญหา วางแผนและกาหนดแนวทางแก้ไขปัญหานา้ ท่วม โดยมีองค์ประกอบ
ซึง่ ประกอบด้วย ระบบป้ องกันนา้ ท่วมและระบบระบายนา้ เดิม และระบบทีป่ รับปรุงเพิม่ เติม
ทีส่ ามารถแก้ไขปัญหานา้ ท่วมได้ชัดเจน
- ออกแบบเบื้องต้น (Conceptual Design) ระบบป้ องกันนา้ ท่วมและการระบายนา้
- คานวณปริมาณงานเพือ่ ประมาณราคาเบื้องต้น
การศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) ประกอบด้วย
- ทบทวนการศึกษาแผนหลัก หรือการศึกษาความเหมาะสมของระบบป้ องกันนา้ ท่วมและ
ระบายนา้ ทีไ่ ด้ดาเนินการในเขตพื้นทีศ่ กึ ษาและพื้นทีท่ เ่ี กี่ยวข้อง โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง
หรือหน่วยงานอืน่ ๆ
- รวบรวมข้อมูลทีจ่ าเป็ น เช่น แผนทีภ่ มู ปิ ระเทศมาตราส่วนต่างๆ ภาพถ่ายทางอากาศ
ในพื้นทีโ่ ครงการ แผนทีก่ ารใช้ทด่ี นิ ข้อมูลอุต-ุ อุทกวิทยา เป็ นต้น
- สารวจทางกายภาพ เช่น สภาพภูมปิ ระเทศ ระบบระบายนา้ หลักทีม่ อี ยู่เดิมของพื้นทีช่ ุมชน
เพือ่ ประเมินขีดความสามารถการป้ องกันนา้ ท่วมและระบายนา้
- ศึกษาสภาพนา้ ท่วม ปัญหาเศรษฐกิจ-สังคม ปัญหาสุขภาพอนามัย
และความเสียหายทีเ่ กิดขึ้น ทัง้ ทีป่ ระเมินเป็ นตัวเงินได้และไม่ได้
- วิเคราะห์ขอ้ มูลด้านอุตนุ ยิ มวิทยา อุทกวิทยา และชลศาสตร์
- สารวจข้อมูล เพือ่ ทาการศึกษาความเหมาะสม การแก้ไขปัญหานา้ ท่วมและการระบายนา้
เช่น สภาพภูมปิ ระเทศ สภาพทางปฐพีกลศาสตร์
- วิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหานา้ ท่วมและการระบายนา้ ในพื้นทีศ่ กึ ษา
- ออกแบบขัน้ ต้น (Preliminary Design) และประเมินราคาค่าก่อสร้างของแต่ละทางเลือก
- สารวจทัศนคติผู ้ทีไ่ ด้รบั ผลประโยชน์ และอาจได้รบั ผลกระทบจากแนวทางเลือกต่างๆ
รวมทัง้ ศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อมเบื้องต้น (IEE)
- เปรียบเทียบทางเลือกด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคม และ
และสิง่ แวดล้อม พร้อมเสนอทางเลือกทีเ่ หมาะสม
- วิเคราะห์ด ้านเศรษฐศาสตร์และการเงินของทางเลือกทีเ่ หมาะสม และประเมินศักยภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการร่วมลงทุน และดาเนินการและการดูแลรักษา
ระบบป้ องกันนา้ ท่วมและระบายนา้
- ศึกษากฎหมายของหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง องค์กรบริหารจัดการ เสนอแผนงาน

ลักษณะโครงการ*
งาน งาน งาน งาน งาน
MP FS DD IEE EC

ระยะเวลาปฏิบตั งิ าน
วันเริ่มงาน

วันสิ้นสุดงาน

เจ้าของโครงการ

มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)
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ประสบการณ์ในงานศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียดระบบป้ องกันน้ าท่วมและระบบระบายน้ า ของบริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จากัด (PTC) (ต่อ)
ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ

พื้นที่โครงการ

รายละเอียดของโครงการ

l

11. โครงการศึกษาความเหมาะสม การแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยคาบสมุทรสทิงพระ
จังหวัดสงขลา

อ.ระโนด อ.กระแสสินธุ ์ อ.สทิงพระ
และ อ.สิงหนคร จ.สงขลา พื้นทีต่ น้ นา้
รวมทัง้ พื้นทีท่ ร่ี บั ผลกระทบจากโครงการ

l

l
l
l

l

ลักษณะโครงการ*
งาน งาน งาน งาน งาน
MP FS DD IEE EC

ระยะเวลาปฏิบตั งิ าน
วันเริ่มงาน

วันสิ้นสุดงาน

24 กันยายน
2553

16 มีนาคม
2555

เจ้าของโครงการ

มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)

กรมชลประทาน

1,919.61

และหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบโครงการ
- เสนอแนะพื้นทีช่ ุมชนทีม่ คี วามสาคัญและจาเป็ นเร่งด่วนของพื้นทีศ่ กึ ษาความเหมาะสมแต่ละแห่ง
เพือ่ ออกแบบรายละเอียดต่อไป
- จัดให้มกี ารประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร สาหรับพื้นทีช่ ุมชนเทศบาลและชุมชนต่อเนื่อง
ทีท่ าการศึกษาความเหมาะสม พื้นทีล่ ะ 1 ครัง้ ๆละไม่นอ้ ยกว่า 50 คน
การออกแบบรายละเอียดก่อสร้าง (Detailed Design) ประกอบด้วย
- สารวจข้อมูลเพือ่ ใช้ในงานออกแบบรายละเอียด เช่น สารวจภูมปิ ระเทศ
เจาะสารวจ วิเคราะห์หาคุณสมบัตขิ องชัน้ ดิน
- สารวจทีด่ นิ และทรัพย์สนิ ทีอ่ ยู่ในเขตก่อสร้างองค์ประกอบของโครงการ
- กาหนดหลักเกณฑ์สาหรับออกแบบรายละเอียด
- ออกแบบรายละเอียดก่อสร้าง และประมาณการราคาค่าก่อสร้าง
- จัดทาแผนงานก่อสร้างโครงการ
- จัดทาเอกสารประกวดราคา
- จัดทาคู่มอื การดาเนินการและบารุงรักษาระบบป้ องกันนา้ ท่วมและระบายนา้
- จัดให้มกี ารประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร สาหรับพื้นทีช่ ุมชนเทศบาลและชุมชนต่อเนื่อง
ทีท่ าการออกแบบรายละเอียด พื้นทีล่ ะ 1 ครัง้ ๆละไม่นอ้ ยกว่า 30 คน
- จัดทาสือ่ เพือ่ ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมโยธาธิการและผังเมือง เกี่ยวกับ
การป้ องกันนา้ ท่วมและการระบายนา้
ศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study : FS) และวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมเบื้องต้น
(Initial Environmental Examination : IEE)
ออกแบบเบื้องต้น ในส่วนแผนงานทีศ่ กึ ษาความเหมาะสม
ศึกษาการบริหารจัดการนา้
จัดทามวลชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม เพือ่ เป็ นตัวกาหนดความเป็ นไปได้ของโครงการ และ
มาตรการการแก้ไขทีเ่ หมาะสม เพือ่ สร้างความเข้าใจกับราษฎรและกลุม่ อนุรกั ษ์หน่วยงานต่างๆ
ทีเ่ กี่ยวข้อง โดยดาเนินการควบคู่ไปกับการศึกษาตัง้ แต่เริ่มต้นโครงการ

จัดทาแผนทีแ่ สดงพื้นทีเ่ สีย่ งภัยนา้ ท่วม แผนปฏิบตั กิ ารและระยะเวลาทีต่ อ้ งใช้เตรียมการอพยพ
ในกรณีทเ่ี กิดปริมาณนา้ ท่วมมากเกินความสามารถระบายนา้ ของระบบระบายนา้ จากพื้นทีล่ มุ่ นา้
รายละเอียดของงานออกแบบมีดงั นี้
1) องค์ประกอบของโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัย
1.1) การก่อสร้างคันป้ องกันนา้ ท่วมและอาคารประกอบ

X

X

X
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ประสบการณ์ในงานศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียดระบบป้ องกันน้ าท่วมและระบบระบายน้ า ของบริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จากัด (PTC) (ต่อ)
ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ

พื้นที่โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
- ก่อสร้างคันกัน้ นา้ ริมทะเลสาบสงขลาต่อจากคันกัน้ นา้ กระแสสินธุ ์ ประกอบด้วย การยกระดับ
ถนนถนนสายแยก ทล.4083–บ.ควนชะลิก พร้อมสร้างปตร.ตะเครียะ และสถานีสูบนา้
สร้างคันกัน้ นา้ บรรจบ ทรบ.คลองบ้านใหม่และทรบ.คลองศาลาธรรม์ ใช้ถนนสายบ.ขาวบ.ควนชะลิก เป็ นคันกัน้ นา้ และก่อสร้าง ทรบ. ปิ ดปากคลอง และก่อสร้าง ปตร.ปากคลอง
ระโนดพร้อมประตูเรือ
- ก่อสร้างคันกัน้ นา้ จากบ้านเกาะใหญ่ถงึ บ้านท่าคุระ โดยยกระดับถนนสายบ้านเกาะใหญ่ถงึ
บ้านท่าคุระเป็ นคันกัน้ นา้ ให้ได้ระดับ +3.00 ม.รทก สร้างคันกัน้ นา้ เกาะใหญ่ สร้าง ปตร.เขาใน
และสถานีสูบนา้ และ ทรบ.ปิ ดปากคลอง
1.2) ปรับปรุงประสิทธิภาพคลองระบายนา้ ในพื้นทีค่ าบสมุทรสทิงพระ
- ปรับปรุงขยายคลองระโนดและคลองสาขาเพือ่ ระบายนา้ ลงสู่ทะเล ปรับปรุงขยายความกว้าง
คลองช่วงทีม่ ศี กั ยภาพในการระบายนา้ ตา่ : การปรับปรุงคลองบ้านโคกทอง คลองหัวคลอง
คลองระโนด ช่วงคลองระโนด-ปากระวะ และคลองศาลาหลวงให้ระบายนา้ ลงทะเลได้สะดวก
- ปรับปรุงระบบระบายนา้ ของพื้นทีภ่ ายในคันกัน้ นา้ กระแสสินธุ ์ เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการ
ระบายนา้ ท่วมขังในพื้นทีป่ ้ องกันของคันกัน้ นา้ กระแสสินธุ ์ เพือ่ ระบายนา้ ออกสู่ทะเลสาบ
สงขลาและอ่าวไทย ประกอบด้วย
1) การเพิม่ ประสิทธิภาพการระบายนา้ ของสถานีสูบนา้ ริมคันกระแสสินธุ ์ โดยสร้างสถานี
สูบนา้ เพิม่ เติม 4 สถานี ได้แก่ สถานีสูบนา้ เฉียงพง สถานีสูบนา้ คลองโรง (เพิม่ เติม) สถานีสูบนา้
กาหรา และสถานีสูบนา้ คลองโหน ทาหน้าทีส่ ูบระบายนา้ ทีท่ ว่ มขังในพื้นที่ อ.กระแสสินธุ ์ ลงสู่
ทะเลสาบสงขลาในช่วงนา้ หลาก และสูบรับนา้ จืดจากทะเลสาบสงขลาเข้าสู่พ้นื ทีค่ าบสมุทรสทิงพระ
ในช่วงหลังฤดูนา้ หลาก เพือ่ ใช้ประโยชน์ในการเกษตรฤดูแล้ง
2) ปรับปรุงคลองโรง-คลองพังยาง ขุดขยายความกว้างคลองคลองโรงและคลองพังยาง
เพือ่ ระบายนา้ ลงสู่อ่าวไทย เพือ่ ระบายนา้ ทีท่ ว่ มขังในพื้นที่ อ.กระแสสินธุแ์ ละ อ.ระโนดลงสู่อ่าวไทย
และก่อสร้างอาคารประกอบ ได้แก่ ปตร.และ ทรบ.

ลักษณะโครงการ*
งาน งาน งาน งาน งาน
MP FS DD IEE EC

ระยะเวลาปฏิบตั งิ าน
วันเริ่มงาน

วันสิ้นสุดงาน

เจ้าของโครงการ

มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)
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ประสบการณ์ในงานศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียดระบบป้ องกันน้ าท่วมและระบบระบายน้ า ของบริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จากัด (PTC) (ต่อ)
ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ

พื้นที่โครงการ

รายละเอียดของโครงการ

ลักษณะโครงการ*
งาน งาน งาน งาน งาน
MP FS DD IEE EC

ระยะเวลาปฏิบตั งิ าน
วันเริ่มงาน

วันสิ้นสุดงาน

เจ้าของโครงการ

มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)

1.3) การผันนา้ จากทะเลสาบสงขลาออกสู่อ่าวไทย เพือ่ ลดระดับนา้ ในทะเลสาบสงขลาในช่วงฤดูนา้
หลาก โดยการเพิม่ ช่องทางระบายนา้ หลากทีเ่ กิดจากฝนตกในพื้นทีร่ อบทะเลสาบสงขลา ซึง่ ทาให้
นา้ ในทะเลสาบสงขลาสูงขึ้นและเอ่อท่วมพื้นทีล่ มุ่ ตา่ รอบทะเลสาบออกสู่อ่าวไทย โดยการผันนา้
ผ่านคลองหนังและคลองสทิงพระ ประกอบด้วย
- การปรับปรุงขยายคลองหนัง ปรับปรุงและขุดขยายคลองหนังเพือ่ ระบายนา้ ลงสู่อ่าวไทย
ทีบ่ า้ นสนามชัย ต.สนามชัย อ.สทิงพระ และก่อสร้าง ปตร.จานวน 4 แห่ง
- การปรับปรุงขยายคลองสทิงพระ ปรับปรุงและขุดขยายคลองสทิงพระเพือ่ ระบายนา้ ลงสู่
อ่าวไทยทีบ่ า้ นพังลึก ต.กระดังงา อ.สทิงพระ และก่อสร้าง ปตร.จานวน 5 แห่ง
1.4) ก่อสร้าง ทรบ.กัน้ นา้ จากทะเลสาบสงขลา ที่ ต.ป่ าขาด อ.สิงหนคร ปิ ดปากคลอง 4 คลอง
2) องค์ประกอบของการแก้ไขปัญหาขาดแคลนนา้
2.1) การปรับปรุงคลองพลเอกอาทิตย์ฯ เสริมคันคลองช่วงทีม่ รี ะดับตา่ ช่วง 16.5 กม.แรกให้ได้
ระดับ +2.00ม.รทก เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการส่งนา้ ให้ถงึ ปลายคลองและเพิม่ ปริมาณนา้ เก็บกัก
ในคลอง และสร้างทรบ.กัน้ คลองพลเอกอาทิตย์ฯ เป็ นช่วงเพือ่ บริหารจัดการนา้
2.2) ก่อสร้างระบบกระจายนา้ ริมคลองพลเอกอาทิตย์ฯ ในเขตพื้นทีอ่ าเภอกระแสสินธุเ์ พือ่ ส่งนา้ ที่
สูบจากคลองพลเอกอาทิตย์ฯ ส่งเข้าสู่แปลงนาด้วยคูส่งนา้
2.3) ก่อสร้างระบบสูบนา้ ด้วยไฟฟ้ าริมคลองพลเอกอาทิตย์ฯ เพือ่ นานา้ จากคลองพลเอก อาทิตย์ฯ
ขึ้นมาใช้เพาะปลูกในฤดูแล้ง ได้แก่ สถานีสูบนา้ ด้วยไฟฟ้ า 19 จุด
2.4) ก่อสร้างทรบ.ปลายคลอง เพือ่ ทดนา้ เข้าพื้นทีเ่ กษตรกรรม ได้แก่ ทรบ.ปลายคลองเฉียงพง
ทรบ.ปลายคลองมหาการ และทรบ.คลองไสร้า
2.5) ก่อสร้างอาคารกัน้ นา้ เค็มเข้าคลองสทิงหม้อ เพือ่ บริหารจัดการแบ่งโซนนา้ จืด-นา้ เค็มระหว่าง
พื้นทีต่ าบลราแดงและพื้นทีต่ าบลทานบ อาเภอสิงหนคร องค์ประกอบงานก่อสร้าง ได้แก่
ปตร.คลองสทิงหม้อ บริเวณป่ าช้าห้วยแง ้ง และ ทรบ.คลองสายยู บริเวณบ้านตางหน
3) องค์ประกอบของการปรับปรุงโครงการส่งนา้ และบารุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ ์
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการส่งนา้ ชลประทาน
3.1) ปรับปรุงคลองส่งนา้ และอาคารควบคุมนา้ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการส่งนา้ ได้แก่ คลองสายใหญ่
คลองซอย และคลองแยกซอย ทาการปรับปรุงคลองช่วงทีม่ กี ารชารุดไม่สามารถใช้งานได้ตาม
วัตถุประสงค์ ให้ใช้งานได้ตามทีอ่ อกแบบไว้
3.2) ติดตัง้ ระบบโทรมาตรเพือ่ การบริหารจัดการนา้
3.3) จัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์ เพือ่ การบารุงรักษาคลองและอาคารชลศาสตร์
12. งานศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสม พื้นทีศ่ กึ ษากาหนดพื้นทีช่ ุมชนนา้ ท่วม :
และออกแบบระบบป้ องกันนา้ ท่วม
พื้นทีช่ ุมชนระดับเทศบาล ใน จ.ชัยภูมิ

l

งานศึกษากาหนดพื้นทีช่ ุมชนนา้ ท่วม ประกอบด้วย
- ทบทวนรายงานหรือผลการศึกษาปัญหานา้ ท่วมและปัญหาการระบายนา้ ทีเ่ กี่ยวข้อง

X

X

X

X

X 26 พฤศจิกายน
2555

15 พฤษภาคม
2557

กรมโยธาธิการและผังเมือง

3,823.32
(MP 10 เทศบาล)
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ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ
พื้นทีช่ ุมชนจังหวัดชัยภูมิ

พื้นที่โครงการ

รายละเอียดของโครงการ

จานวน 35 เทศบาล
พื้นทีศ่ กึ ษาวางแผนหลัก ครอบคลุมชุมชน
ทีป่ ระสบปัญหานา้ ท่วมและมีความสาคัญและ
จาเป็ นเร่งด่วนทีต่ อ้ งทาการศึกษาวางแผนหลัก
จานวน 10 เทศบาล ได้แก่
1. ทม.ชัยภูมิ 2. ทต.เกษตรสมบูรณ์
3. ทต.ภูเขียว 4. ทต.บ้านค่ายหมืน่ แผ้ว
5. ทต.คอนสาร 6. ทต.บ้านเขว้า
7. ทต.ชีลอง 8. ทต.บ้านเพชร
9. ทต.ลาดใหญ่ 10.ทต.บาเหน็จณรงค์
พื้นทีศ่ กึ ษาความเหมาะสม และออกแบบ
รายละเอียด จานวน 5 เทศบาล ได้แก่
1. ทม.ชัยภูมิ
2. ทต.ภูเขียว
3. ทต.เกษตรสมบูรณ์
4. ทต.บ้านค่ายหมืน่ แผ้ว
5. ทต.คอนสาร

ซึง่ ดาเนินการโดยหน่วยงานต่างๆ
- รวบรวมข้อมูลทีจ่ าเป็ น เช่น แผนทีต่ ่างๆ (แผนทีภ่ มู ปิ ระเทศ แผนทีภ่ าพถ่ายทางอากาศ
แผนทีผ่ งั เมืองรวม แผนทีแ่ นวเขตเทศบาล ฯลฯ) ข้อมูลอุทกวิทยา พื้นทีน่ า้ ท่วม
จานวนประชากร สภาพเศรษฐกิจสังคมของชุมชน
- สอบถาม สัมภาษณ์หน่วยงาน เจ้าหน้าทีห่ รือบุคคล และสารวจตรวจสอบพื้นทีส่ นาม
ตามความจาเป็ น เพือ่ ให้ทราบข้อมูล ปัญหา สาเหตุนา้ ท่วมทีถ่ ูกต้อง
- วิเคราะห์และจัดทาเกณฑ์สาหรับกาหนดพื้นทีช่ ุมชนทีป่ ระสบปัญหานา้ ท่วม
- วิเคราะห์และจัดกลุม่ ชุมชนตามเกณฑ์ทว่ี เิ คราะห์จดั ทาขึ้น
การศึกษาจัดทาแผนหลัก (Master Plan Study) ประกอบด้วย
- ทบทวนรายงานการศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้ องกันนา้ ท่วม
พื้นทีช่ ุมชนทีม่ อี ยู่เดิม และผลการศึกษาอืน่ ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ซึง่ ดาเนินการโดยหน่วยงานต่างๆ
- สารวจรวบรวมและศึกษาข้อมูลทางกายภาพ ภาพถ่ายทางอากาศ ข้อมูลระวางแผนทีท่ ด่ี นิ การวาง
ผังเมืองรวม เศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม อุตนุ ยิ มวิทยา อุทกวิทยา และสมุทรศาสตร์ (ถ้ามี)
- สารวจ ศึกษาและพยากรณ์ดา้ นชลศาสตร์ (ระดับนา้ ปริมาณนา้ หลาก อัตราการไหลของนา้ หลาก
ฯลฯ) และค่าระดับถนนสายหลักเทียบกับระดับนา้ ทะเลปานกลาง
- ศึกษาสภาพปัญหา วางแผนและกาหนดแนวทางแก้ไขปัญหานา้ ท่วม โดยมีองค์ประกอบ
ซึง่ ประกอบด้วย ระบบป้ องกันนา้ ท่วมและระบบระบายนา้ เดิม และระบบทีป่ รับปรุงเพิม่ เติม
ทีส่ ามารถแก้ไขปัญหานา้ ท่วมได้ชัดเจน
- ออกแบบเบื้องต้น (Conceptual Design) ระบบป้ องกันนา้ ท่วมและการระบายนา้
- คานวณปริมาณงานเพือ่ ประมาณราคาเบื้องต้น
- จัดให้มกี ารประชุมหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ผู ้นาชุมชนและผู ้แทนภาคประชาชน
ทีเ่ กี่ยวข้อง
การศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) ประกอบด้วย
- ทบทวนการศึกษาแผนหลัก หรือการศึกษาความเหมาะสมของระบบป้ องกันนา้ ท่วมและ
ระบายนา้ ทีไ่ ด้ดาเนินการในเขตพื้นทีศ่ กึ ษาและพื้นทีท่ เ่ี กี่ยวข้อง โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง
หรือหน่วยงานอืน่ ๆ
- รวบรวมข้อมูลทีจ่ าเป็ น เช่น แผนทีภ่ มู ปิ ระเทศมาตราส่วนต่างๆ ภาพถ่ายทางอากาศ
ในพื้นทีโ่ ครงการ แผนทีก่ ารใช้ทด่ี นิ ข้อมูลอุต-ุ อุทกวิทยา เป็ นต้น
- สารวจทางกายภาพ เช่น สภาพภูมปิ ระเทศ ระบบระบายนา้ หลักทีม่ อี ยู่เดิมของพื้นทีช่ ุมชน
เพือ่ ประเมินขีดความสามารถการป้ องกันนา้ ท่วมและระบายนา้
- ศึกษาสภาพนา้ ท่วม ปัญหาเศรษฐกิจ-สังคม ปัญหาสุขภาพอนามัย

l

l

ลักษณะโครงการ*
งาน งาน งาน งาน งาน
MP FS DD IEE EC

ระยะเวลาปฏิบตั งิ าน
วันเริ่มงาน

วันสิ้นสุดงาน

เจ้าของโครงการ

มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)
2,309.67
(FS 5 เทศบาล)
697.31
(DD ทม.ชัยภูม)ิ
169.78
(DD ทต.ภูเขียว)
220.33
(DD ทต.เกษตร
สมบูรณ์)
454.52
(DD ทต.บ้านค่าย
หมืน่ แผ้ว)
105.12
(DD ทต.คอนสาร)
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ประสบการณ์ในงานศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียดระบบป้ องกันน้ าท่วมและระบบระบายน้ า ของบริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จากัด (PTC) (ต่อ)
ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ

พื้นที่โครงการ

รายละเอียดของโครงการ

l

และความเสียหายทีเ่ กิดขึ้น ทัง้ ทีป่ ระเมินเป็ นตัวเงินได้และไม่ได้
- วิเคราะห์ขอ้ มูลด้านอุตนุ ยิ มวิทยา อุทกวิทยา และชลศาสตร์
- สารวจข้อมูล เพือ่ ทาการศึกษาความเหมาะสม การแก้ไขปัญหานา้ ท่วมและการระบายนา้
เช่น สภาพภูมปิ ระเทศ สภาพทางปฐพีกลศาสตร์
- วิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหานา้ ท่วมและการระบายนา้ ในพื้นทีศ่ กึ ษา
- ออกแบบขัน้ ต้น (Preliminary Design) และประเมินราคาค่าก่อสร้างของแต่ละทางเลือก
- สารวจทัศนคติผู ้ทีไ่ ด้รบั ผลประโยชน์ และอาจได้รบั ผลกระทบจากแนวทางเลือกต่างๆ
รวมทัง้ ศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อมเบื้องต้น (IEE)
- เปรียบเทียบทางเลือกด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคม และ
และสิง่ แวดล้อม พร้อมเสนอทางเลือกทีเ่ หมาะสม
- วิเคราะห์ด ้านเศรษฐศาสตร์และการเงินของทางเลือกทีเ่ หมาะสม และประเมินศักยภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการร่วมลงทุน และดาเนินการและการดูแลรักษา
ระบบป้ องกันนา้ ท่วมและระบายนา้
- ศึกษากฎหมายของหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง องค์กรบริหารจัดการ เสนอแผนงาน
และหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบโครงการ
- เสนอแนะพื้นทีช่ ุมชนทีม่ คี วามสาคัญและจาเป็ นเร่งด่วนของพื้นทีศ่ กึ ษาความเหมาะสมแต่ละแห่ง
เพือ่ ออกแบบรายละเอียดต่อไป
- จัดให้มกี ารประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร สาหรับพื้นทีช่ ุมชนเทศบาลและชุมชนต่อเนื่อง
ทีท่ าการศึกษาความเหมาะสม พื้นทีล่ ะ 1 ครัง้ ๆละไม่นอ้ ยกว่า 50 คน
การออกแบบรายละเอียดก่อสร้าง (Detailed Design) ประกอบด้วย
- สารวจข้อมูลเพือ่ ใช้ในงานออกแบบรายละเอียด เช่น สารวจภูมปิ ระเทศ
เจาะสารวจ วิเคราะห์หาคุณสมบัตขิ องชัน้ ดิน
- สารวจทีด่ นิ และทรัพย์สนิ ทีอ่ ยู่ในเขตก่อสร้างองค์ประกอบของโครงการ
- กาหนดหลักเกณฑ์สาหรับออกแบบรายละเอียด
- ออกแบบรายละเอียดก่อสร้าง และประมาณการราคาค่าก่อสร้าง
- จัดทาแผนงานก่อสร้างโครงการ
- จัดทาเอกสารประกวดราคา
- จัดทาคู่มอื การดาเนินการและบารุงรักษาระบบป้ องกันนา้ ท่วมและระบายนา้
- จัดให้มกี ารประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร สาหรับพื้นทีช่ ุมชนเทศบาลและชุมชนต่อเนื่อง
ทีท่ าการออกแบบรายละเอียด พื้นทีล่ ะ 1 ครัง้ ๆละไม่นอ้ ยกว่า 30 คน

ลักษณะโครงการ*
งาน งาน งาน งาน งาน
MP FS DD IEE EC

ระยะเวลาปฏิบตั งิ าน
วันเริ่มงาน

วันสิ้นสุดงาน

เจ้าของโครงการ

มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)
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ประสบการณ์ในงานศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียดระบบป้ องกันน้ าท่วมและระบบระบายน้ า ของบริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จากัด (PTC) (ต่อ)
ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ

พื้นที่โครงการ

รายละเอียดของโครงการ

ลักษณะโครงการ*
งาน งาน งาน งาน งาน
MP FS DD IEE EC

ระยะเวลาปฏิบตั งิ าน
วันเริ่มงาน

วันสิ้นสุดงาน

11 ธันวาคม
2555

2 มิถนุ ายน
2557

เจ้าของโครงการ

มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)

- จัดทาสือ่ เพือ่ ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมโยธาธิการและผังเมือง เกี่ยวกับ
การป้ องกันนา้ ท่วมและการระบายนา้
13. โครงการสารวจและออกแบบระบบป้ องกัน พื้นทีท่ บทวนศึกษาความเหมาะสม และ
นา้ ท่วม พื้นทีช่ ุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ออกแบบรายละเอียด จานวน 5 เทศบาล
ได้แก่
1. ทม.เสนา-สามกอ-เจ้าเจ็ด
2. ทต.ท่าเรือ
3. ทต.ท่าหลวง
4. ทต.นครหลวง
5. ทต.อรัญญิก

14. งานจ้างทีป่ รึกษา เพือ่ ศึกษา สารวจ ออกแบบ คลองประปาฝัง่ ตะวันตกจากไซฟอนท่าจีน
และจัดทาเอกสารประกวดราคางานปรับปรุง ถึงโรงผลิตนา้ มหาสวัสดิ์

l

งานทบทวนการก่อสร้างและการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) ประกอบด้วย
- ทบทวนการศึกษาและการก่อสร้างระบบป้ องกันนา้ ท่วมของพื้นทีท่ ด่ี าเนินการ
- ทบทวนผลการศึกษาและการก่อสร้างระบบป้ องกันนา้ ท่วมและระบบระบายนา้ ในพื้นทีท่ ด่ี าเนินการ
- รวบรวมข้อมูลทีจ่ าเป็ น และสารวจทางกายภาพ ได้แก่ สภาพภูมปิ ระเทศ ทางระบายนา้ ธรรมชาติ
ระบบระบายนา้ หลักทีม่ อี ยู่เดิมของพื้นทีช่ ุมชน เพือ่ ประเมินขีดความสามารถในการป้ องกันนา้ ท่วม
และการระบายนา้
- ศึกษาสภาพปัญหานา้ ท่วม และความเสียหายทีเ่ กิดขึ้น ทัง้ ทีป่ ระเมินเป็ นเงินได้และไม่ได้
- วิเคราะห์ขอ้ มูลด้านอุตนุ ยิ มวิทยา อุทกวิทยาและชลศาสตร์ รวมถึงการแสดงค่าระดับป้ องกันนา้ ท่วม
ทีค่ าบการเกิด 100 ปี 50 ปี และ 25 ปี
- วิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหานา้ ท่วมและการระบายนา้ ของพื้นทีศ่ กึ ษาทีร่ ะดับป้ องกันต่างๆ
- ออกแบบขัน้ ต้น (Preliminary Design) และคานวณปริมาณงานและประมาณราคาค่าก่อสร้าง
- จัดให้มกี ารประชุมสาหรับพื้นทีด่ าเนินการ พื้นทีล่ ะ1 ครัง้ เพือ่ ประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียด
รู ปแบบการก่อสร้างคันป้ องกันนา้ ท่วมในพื้นทีช่ ุมชน พร้อมรับฟังความคิดเห็นในเรื่องรูปแบบ
ทีจ่ ะก่อสร้าง
งานออกแบบรายละเอียด รายละเอียดของงาน ประกอบด้วย
- สารวจข้อมูลเพือ่ ใช้ในงานออกแบบรายละเอียด เช่น สารวจภูมปิ ระเทศ
เจาะสารวจชัน้ ดิน สารวจสภาพทางกายภาพ
- สารวจทีด่ นิ และทรัพย์สนิ ทีอ่ ยู่ในเขตก่อสร้างองค์ประกอบของโครงการ
- กาหนดหลักเกณฑ์สาหรับออกแบบรายละเอียด
- ออกแบบรายละเอียดก่อสร้าง และประมาณการราคาค่าก่อสร้าง
- จัดทาแผนงานก่อสร้างโครงการ
- จัดทาเอกสารประกวดราคา
- จัดทาคู่มอื การดาเนินการและบารุงรักษาระบบป้ องกันนา้ ท่วมและระบายนา้
- จัดทาเอกสารและประสานงานเพือ่ เตรียมขออนุญาตก่อสร้างกับหน่วยราชการหรือเอกชน
- จัดให้มกี ารประชุมสาหรับพื้นทีด่ าเนินการ เพือ่ ประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
การออกแบบรายละเอียดระบบป้ องกันนา้ ท่วมในพื้นทีช่ ุมชน พร้อมรับฟังความคิดเห็น

ศึกษา สารวจ ออกแบบ และจัดทาเอกสารประกวดราคา ของงานปรับปรุงระบบส่งนา้ ดิบเพือ่ เสริม
เสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝัง่ ตะวันตก ตัง้ แต่โรงงานผลิตนา้ มหาสวัสดิ์ ถึงโรงสูบนา้ ดิบบางเลน

X

X

X

X

กรมโยธาธิการและผังเมือง

3,873.23
(FS 5 เทศบาล)
362.00

(DD ทม.เสนาสามกอ-เจ้าเจ็ด)
337.85

(DD ทต.ท่าเรือ)
435.15

(DD ทต.ท่าหลวง)
1,413.02

(DD ทต.นครหลวง)
1,581.01

(DD ทต.อรัญญิก)

X

X

27 กันยายน
2556

24 พฤษภาคม
2557

การประปานครหลวง

855.74

6-27

ประสบการณ์ในงานศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียดระบบป้ องกันน้ าท่วมและระบบระบายน้ า ของบริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จากัด (PTC) (ต่อ)
ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ

พื้นที่โครงการ

ระบบส่งนา้ ดิบ เพือ่ เสริมเสถียรภาพบริเวณ
คลองประปาฝัง่ ตะวันตก ตัง้ แต่โรงงาน
ผลิตนา้ มหาสวัสดิ์ ถึงโรงสูบนา้ ดิบบางเลน
จานวน 6 รายการ

หมายเหตุ : งาน MP หมายถึง งานศึกษาวางแผนหลัก
งาน IEE หมายถึง งานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

รายละเอียดของโครงการ

ลักษณะโครงการ*
งาน งาน งาน งาน งาน
MP FS DD IEE EC

ระยะเวลาปฏิบตั งิ าน
วันเริ่มงาน

วันสิ้นสุดงาน

จานวน 6 รายการ ดังต่อไปนี้
- งานสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองปลายบาง
- งานสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองบางนา
- งานปรับปรุงสภาพพื้นทีท่ อ่ ลอด (Siphon) คลองประปาฝัง่ ตะวันตกตอนล่าง
- งานระบบป้ องกันนา้ ท่วมภายในพื้นทีโ่ รงสูบนา้ ดิบบางเลน
- งานอาคารบังคับนา้ ทีไ่ ซฟอนปลายบาง
- งานเสริมเสถียรภาพคันคลองประปาและอาคารบังคับนา้ ทีไ่ ซฟอนบางใหญ่

งาน FS หมายถึง งานศึกษาความเหมาะสม
งาน EC หมายถึง งานศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน

งาน DD หมายถึง งานออกแบบรายละเอียดและจัดทาเอกสารประกวดราคา

เจ้าของโครงการ

มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)

