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บทที่  3 
การวางแผนรวมและศึกษาความเหมาะสมของโครงการ 

   

3.1   การจัดทําแผนรวมและการประสานแผน 
 แนวทางและขั้นตอนการจัดทําแผนรวม และการประสานแผน มีขั้นตอนสําคัญ ดังนี้ 
 (1) รวบรวมขอมูลและศึกษาสภาพปญหา/ความตองการของพื้นท่ี 
  • รวบรวมสภาพปญหาและความเสียหายที่เกิดจากการระบายน้ําไมเพียงพอ 

และพื้นที่มีลักษณะน้ําทวมขัง 
  • รวบรวมขอมูลทางระบายน้ําที่เปนปจจุบัน โดยระบุความสามารถในการ

ระบายน้ํา และปญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้น 
  • รวบรวมแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวของกับทางระบายน้ําของทุกหนวยงานที่

อยูในเขตพื้นที่โครงการและบริเวณขางเคียงที่เกี่ยวเนื่อง 
  • สอบถามและขอความคิดเห็นจากประชาชน และผูเกี่ยวของทุกฝายเกี่ยวกับ

การแกไขปญหา/อุปสรรคการระบายน้ําในพื้นที่ 
 (2) จัดทําแผนรวมและจัดลําดับความสําคัญ 
  • รวบรวมและวิเคราะหขอมูลดานวิชาการตาง ๆ 
  • ศึกษาทางเลือกของทางระบายน้ําที่จะใชในการแกไขปญหา และสอดคลองกับ

ทางระบายน้ําเดิม 
  • วิเคราะหเบื้องตนเพื่อจัดลําดับความสําคัญของทางเลือกตางๆ โดยเนนการ

แกไขปญหารวมกันและการมีสวนรวมของประชาชน 
  • จัดทําแผนรวมระบบระบายน้ําของพื้นที่โครงการทั้งแผนระยะสั้น (1-2 ป) 

ระยะกลาง (2-5 ป) และระยะยาว (ตั้งแต 5 ป ขึ้นไป) 
 (3) สรุปแผนงาน/โครงการที่จะศึกษาความเหมาะสมและการประสานแผน 
  • สรุปแผนงาน/โครงการที่มีความสําคัญเรงดวน และโครงการที่จะตอง

ดําเนินการปรับปรุง 
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  • สรุปองคประกอบของแผนงาน/โครงการ และจัดทํางบประมาณเบื้องตน 
  • จัดทําแผนดําเนินงานเพื่อการประสานแผนกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 ปจจัยสําคัญ 
 ในการจัดทําแผนรวม จะตองพิจารณาปจจัยสําคัญ ดังนี้ 
 • จุดออก (Outlet)หมายถึง จุดที่ตองการระบายน้ําออกไปจากพื้นที่ ซ่ึงโดยทั่วไปจะ
เปนแมน้ํา ลําคลอง หรือบริเวณที่ลุมต่ํา และอาจจะเปนจุดที่ระบายน้ําตอเนื่องไปยังระบบระบายน้ํา
ของพื้นที่ขางเคียง จุดออกที่เปนแมน้ํา ลําคลอง จะตองทําการศึกษาระดับน้ําสูงสุดวามีผลตอการ
ระบายน้ําออกอยางไร 
  ดังนั้นการกําหนดจุดออก จะตองศึกษาขอมูลอยางละเอียด ครบถวน หรือปรึกษา
ผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหการออกแบบกอสรางเปนไปอยางถูกตองไมเกิดปญหาน้ําทวมขังในภายหลัง 
 • ความตองการระบายน้ํา หรือปริมาณน้ําที่จะตองระบายออกจากพื้นที่ระบายน้ํา  
ทั้งปริมาณและอัตราการระบายน้ํา 
  ทั้งนี้ หากพื้นที่ระบายน้ําจะมีการพัฒนาในอนาคต ก็ควรคํานึงถึงการสรางทาง
ระบายน้ําในขั้นตอนการออกแบบถนนไวดวย เพราะการดําเนินการไปพรอมกับการกอสรางถนน 
จะเปนการประหยัดงบประมาณการกอสราง และปองกันปญหาความเดือดรอนจากปญหาน้ําทวมขัง
ในอนาคตขึ้นได แตหากบริเวณพื้นที่ถนนโดยรอบเปนทุงนา หรือพื้นที่การเกษตร ซ่ึงยังไมจําเปน 
ตองสรางทางระบายน้ําในขณะนั้น ก็ควรจัดทําเปนแผนรวมเพื่อการพัฒนาในอนาคตไวลวงหนา 
 • สภาพ  ลักษณะรูปราง  และความลาดชันของพื้นท่ี ตลอดจนความลาดชันของ
แนวถนนที่จะกอสรางทางระบายน้ํา 
 • สถานภาพ และขีดความสามารถของทางระบายน้ําท่ีมีอยูในปจจุบัน (ถามี) และ
รวมถึงสภาพปญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้น 
 • ทางระบายน้ําของพื้นท่ีอ่ืนท่ีอยูขางเคียง  (ถามี) โดยเฉพาะอยางยิ่งจุดออก ปริมาณ
และอัตราการระบายน้ําที่จุดออก ตลอดจนจุดรับน้ําที่ระบายออกจากพื้นที่  
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โครงการระบายน้ํา
ชุมชน 

การจัดทําแผนรวมและการประสานแผน

การศึกษาความเหมาะสม/ความเปนไปได

การออกแบบและการประมาณราคา 

การกอสราง 

การใชงานและการบํารุงรักษา 

มองภาพรวมของทางระบายน้าํ โดยคํานึงถงึปจจัยตางๆ ทัง้พื้นที่โครงการ 
รวมถึงสถานภาพของทางระบายน้าํที่มีอยูเดิม (ถามี) 
ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจะไดทาํงานตอเนื่องกัน 
ศึกษาเบื้องตนเพื่อจัดทาํแผนรวมและแนวทางการประสานแผน 

สํารวจศึกษาขอมูลที่เกีย่วของในทองถิ่นทัง้ในรูปขอมูลพื้นฐานและขอมูล
เฉพาะเกี่ยวกับการปฏบิัติงาน และการกอสรางในทองถิ่นนั้นๆ 

สํารวจขอมูลเพิ่มเติมตามความจําเปน 

ศึกษาขอมูลและวิเคราะห ดานเทคนิค ออกแบบเบื้องตนและประมาณราคา 
ศึกษาความเหมาะสมหรือความเปนไปไดทั้งดานวิศวกรรม เศรษฐศาสตร 
และความตองการของประชาชน 

ข้ันตอนการออกแบบครอบคลุมถึงการสาํรวจ วิเคราะหขอมูลเพิ่มเติม หา
วิธีทางเผื่อเลือก หาผลสรุป และออกแบบ รวมทั้งการจัดทาํขอกําหนด
รายละเอียดประกอบแบบ 

จัดทําแผนเพื่อตัง้งบประมาณในการกอสราง และดําเนินการขออนุมัติ
กอสรางตอไป 

กอสรางและติดตัง้ระบบระบาย ตามขอกําหนดและรูปแบบดังกลาว 
เรงรัดโครงการทั้งดานคุณภาพงาน และกาํหนดเวลา 

การใชงาน และการบาํรุงรักษาจะดีหรือไมดีข้ึนอยูตั้งแตข้ันตอนการ
ออกแบบ เพราะการบาํรุงรักษา อาจจะทําไดยากลําบากหรอืกระทาํไมได
เลย ถาผูออกแบบไมไดคํานึงถงึปญหานี ้
ผูออกแบบควรจัดทําแนวทางหรือคูมือการใชงานและบาํรุงรักษาระบบ   
ไวดวย 

รูปท่ี 2-2  แผนผังสรุปขั้นตอนการดําเนินงานโครงการระบายน้ําชุมชน 
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3.2   การศึกษาความเหมาะสมหรือความเปนไปไดของโครงการ 
 การกอสรางทางระบายน้ําตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ตองศึกษาความเหมาะสมโครงการ 
หรือความเปนไปไดของโครงการ ซ่ึงมีขั้นตอน ดังนี้ 
 (1) รวบรวมขอมูลสภาพพื้นที่โครงการ ระบบโครงขายถนน และลักษณะฝน 
  • ลักษณะพื้นที่โครงการและพื้นที่ระบายน้ํา 
  • ทิศทางและสภาพความลาดเทของพื้นที่ 
  • ระบบโครงขายถนนและทิศทางความลาดชัน 
  • ลักษณะกิจกรรมการใชสอยน้ําในพื้นที่ 
  • กราฟความสัมพันธระหวาความเขม - ระยะเวลาฝนตก - รอบปเกิดของฝน 
 (2) การวางผังระบบระบายน้ําในพื้นที่โครงการ 
  • การวางผังทางระบายน้ําใหสอดคลองกับโครงขายของถนนและพื้นที่ระบาย

น้ํายอยตลอดจนมีจุดออก (Outlet) ที่เหมาะสม 
  • กําหนดรูปแบบของทางระบายน้ํา (แบบทอปดหรือรางเปด) 
  • คํานวณพื้นที่รับน้ําฝน 
  • คํานวณความยาวของทางระบายน้ําในแตละชวงตั้งแตระยะจุดรับน้ําเขาถึงจุด

ระบายน้ําออก 
 (3) การกําหนดเกณฑดานอุทกวิทยาและคํานวณอัตราการไหลสูงสุด (Q) 
  • กําหนดรอบปในการออกแบบ (Design Returns Period) 
  • คํานวณสัมประสิทธิการไหลนอง 
  • คํานวณเวลาน้ําไหลนอง (Te) และกําหนดใหเปนระยะเวลาฝนออกแบบ 

(Design Rainfall) 
  • คํานวณอัตราการไหลนองสูงสุดออกแบบ (Q) ของพื้นที่ระบายน้ําและพื้นที่

ระบายน้ําสะสมจากตนน้ํา 
 (4) การกําหนดเกณฑดานชลศาสตรและออกแบบขนาดทางระบายน้ํา 
  • รูปแบบและลักษณะของทางระบายน้ํา 
  • กําหนดคาสัมประสิทธิ์ความขรุขระแมนนิ่งของทางระบายน้ํา 
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  • คํานวณความลาดเทของทางระบายน้ํา 
  • คํานวณขนาดทอหรือรางระบายน้ําใหสอดคลองกับอัตราการไหลนองสูงสุด 

และมีความเร็วในเสนทอในเกณฑที่กําหนด 
 (5) การกําหนดเกณฑดานโครงสราง เพื่อออกแบบเบื้องตนและประมาณราคา 
  • ดําเนินการออกแบบเบื้องตน 
  • ประมาณราคาคากอสราง และคาบํารุงรักษาเบื้องตน 
 (6) การวิเคราะหความเหมาะสม/ความเปนไปไดของโครงการ 
  • วิเคราะหความเปนไปไดทางดานเศรษฐศาสตร 
  • วิเคราะหความเปนไปไดดานสังคมหรือความตองการของประชาชน 
 (7) การสรุปผลวิเคราะหและจัดทําองคประกอบ/รูปแบบของโครงการที่จะดําเนินการ

ขั้นตอไป 
 3.2.1 ปจจัยท่ีใชในการพิจารณาความเหมาะสมของการออกแบบ กอสรางทางระบายน้ํา 
  การพิจารณาความเหมาะสมของการกอสรางทางระบายน้ํา ตองคํานึงถึงความ
คุมคาทางดานเศรษฐกิจ และผลกระทบที่มีตอชุมชน ทั้งในดานความเสียหายตอทรัพยสินและ
ความไมสะดวกที่ประชาชนจะไดรับ โดยมีปจจัยที่สําคัญ ดังนี้  
  (1) ทางน้ําไหลที่กอใหเกิดการกัดเซาะอยางรุนแรง 
  (2) บริเวณที่มีน้ําทวมขังซ้ําซากหรือน้ําทวมขังเปนเวลานาน 
  (3) พื้นที่แหลงชุมชนและพื้นที่สาธารณะที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน เชน 
ถนน ตลาด วัด และโรงเรียน เปนตน 
  (4) พื้นที่อ่ืนๆ ที่ชุมชนเห็นควรใหมีทางระบายน้ํา 
 3.2.2 ดัชนีชี้วัดของการมีทางระบายน้ํา 
  ในการจัดใหมีทางระบายน้ําที่สามารถระบายน้ําใหทันกับความตองการของ
ประชาชนหรือสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จําเปนตอง
พิจารณาขอมูลเบื้องตนประกอบการตัดสินใจกอนดําเนินโครงการ ดังนี้ 
  เหตุบงชี้ 
  • เมื่อฝนตกเกิดน้ําทวมขังที่ชุมชนเกินกวา  30 นาที 
  • ความหนาแนนชุมชนมีจํานวนเกินกวา 100 หลังคาเรือน 
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  • น้ําทวมขังซ้ําซากทําใหประชาชนเดือนรอนหรือไมไดรับความสะดวก 
  • ลักษณะภูมิประเทศเปนที่ลุมต่ํา หรือ เปนแองกะทะ 
  • สถิติน้ําฝนยอนหลังของพื้นที่ชุมชนมีปริมาณสูง 
  • พื้นที่นั้นคาดวาจะเปนแหลงชุมชนขนาดใหญในอนาคต 
  • พื้นที่ชุมชนไดรับผลกระทบจากการเออลนของน้ําในแมน้ําลําคลอง เปนประจาํ

ทุกป 
  • มีการรองขอหรือการแจงเหตุจากประชาชน 
  • เปนพื้นที่ยานการคา แหลงที่สําคัญทางการทองเที่ยว เศรษฐกิจ สังคม 
  ดานการดําเนินงาน 
  • การสรางการมีสวนรวม 
   การจัดทําเวทีประชาคม เพื่อใหประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมแสดง
ความคิดเห็นในการดําเนินการกอสรางทางระบายน้ํา เพื่อนําเสนอสาเหตุ ปญหาและแนวทางแกไข 
อันจะทําใหประชาชนเกิดความเขาใจและมั่นใจในประโยชนที่จะไดรับ ตลอดจนมีความรูสึก    
รวมเปนเจาของโครงการ นําไปสูความรวมมือในการบริหารจัดการบํารุงรักษา และใชประโยชน
อยางถูกตองตอไป 
  • บุคลากร 
   องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรมีบุคลากรที่มีความรูดานวิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมชลศาสตร หรือแหลงน้ํา อยางนอย 1 คน เพื่อดําเนินการสํารวจออกแบบ สําหรับดานการ
ควบคุมการกอสรางและการบํารุงรักษาควรมีความรูระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)/ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ดานโยธา 
   ทั้งนี้ใหคํานึงถึงลักษณะงานและความจําเปนตองมีบุคลากรเพิ่มขึ้นตาม
ความยากของงาน คุณภาพและปริมาณงาน ตลอดจนภาระคาใชจายตามแนวทางการจัดทําแผน
อัตรากําลัง 3 ป ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   อนึ่ง กรณี ไมสามารถจัดหาบุคลากร หรือมีความตองการใชบุคลากรเปนการ
ช่ัวคราว อาจขอความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของใหความชวยเหลือ หรือใชวิธีการวาจาง    
ตามระเบียบของราชการ 
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  • งบประมาณ 
   ในกรณีที่มีขอจํากัดทางดานงบประมาณไมเพียงพอที่จะกอสรางทางระบายน้ํา
เต็มโครงขาย ใหพิจารณาแบงพื้นที่ออกเปนเขต แลวดําเนินการทีละเขตจนสามารถเชื่อมตอทั้ง
โครงขายได โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและความสามารถในการใชงานดวย 


