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  4) การออกแบบโครงการดานอุทกวิทยาและดานชลศาสตร 
   - การตรวจสอบขอมูลจากการสํารวจทางดานอุทกวิทยาและดานชลศาสตร 
   - การออกแบบตามขอกําหนดและหลักเกณฑทางอุทกวิทยา 
   - การออกแบบตามขอกําหนดและหลักเกณฑทางชลศาสตร 
  5) การคํานวณและออกแบบรายละเอียดดานโครงสรางและงานคอนกรีต 
   - การคํานวณปริมาณงานดินขุด  ดินถม และงานคอนกรีต 
   - การคํานวณออกแบบรายละเอียดโครงสรางของอาคารประกอบ 
  6) การจัดทําแบบรายละเอียด 
   - แบบแปลนรูปทั่วไป 
   - แปลนรูปตัด 
   - แปลนรายละเอียดเสริมเหล็ก 
   สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับขอกําหนดและหลักเกณฑในการออกแบบแสดงไวใน
บทที่ 4 และรายละเอียดมาตรฐานการออกแบบแยกออกเปนโครงการสระเก็บน้ํา ขุดลอกหนองน้ําและ    
บึงธรรมชาติ และฝายขนาดเล็ก แสดงไวในบทที่ 5 
 3.2.3 การประมาณราคา  
           การประมาณราคาคากอสราง ประกอบดวย 
  - การจัดทํารายการปริมาณงาน (Bill of Quantity) 
  - การจัดหาขอมูลราคาวัสดุกอสราง แหลงวัสดุกอสราง 
  - การจัดหาขอมูลคาชดเชยทรัพยสิน และจัดหาที่ดิน (ถามี) 
  - การประมาณราคาคากอสราง   
  โดยรายละเอียดในการประมาณราคาคากอสรางโครงการ แสดงไวในบทที่ 6  

3.3   การดําเนินการกอสราง    
 โครงการกอสรางตางๆ จะมีระยะเวลาในการดําเนินการแตกตางกัน โครงการเล็กใช
งบประมาณนอย อาจจะใชเวลากอสรางแลวเสร็จไดภายในเวลา 1 ป สําหรับโครงการใหญ ๆ อาจใชเวลา
มากกวา 1 ป ข้ันตอนในการดําเนินงาน มีดังตอไปนี้ 
 1) จัดทํารายละเอียดของโครงการเพื่อของบประมาณ 
  - ช่ือโครงการ  ประจําปงบประมาณ   หนวยงาน 
  - รายการ/เนื้องาน 
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  - ราคาตอหนวย  จํานวนเงิน 
  - วัตถุประสงคและความจําเปน 
  - เหตุผล และการแกไข 
  - ประมาณการรายจายลวงหนา  ปงบประมาณปตอไป 2 ปขางหนาและ 3 ปขางหนา 
 2) ดําเนินการจัดซ้ือ จัดหาผูรับจาง ตามระเบียบพัสดุ 
  - จัดตั้งกรรมการโครงการพัฒนาแหลงน้ํา 
  - จัดทําหลักเกณฑในการกอสราง (Term of reference) เพื่อดําเนินการประกวดราคา

จัดซื้อจัดหาผูรับจาง 
 3) เตรียมสถานที่กอสราง ประกอบดวย      
  - การเตรียมพื้นท่ี หมายถึง การกําหนดพื้นที่ทําการกอสรางอาคารสํานักงาน โรงงาน

วัสดุและอาคารชั่วคราวอื่นๆ รวมท้ังสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆที่จําเปนสําหรับ
การปฏิบัติงาน            

  - การตรวจสอบและวางผัง หมายถึง การตรวจสอบหมุดหลักฐานตางๆ และสํารวจ
วางผังการกอสรางตามที่กําหนดไวในแบบกอสราง 

      - การกําหนดเสนทางขนสงวัสดุกอสราง 
      - การจัดเตรียมวัสดุกอสราง 
      - การถางปาและปรับพื้นที่ 
     - การรื้อถอนสิ่งกอสรางเดิม 
      - การกําจัดน้ําออกจากบริเวณกอสราง หมายถึง การทําผนังหรือคันกั้นน้ําช่ัวคราว การ

ขุดรองหรือทํารางเปลี่ยนทางน้ํา การใชเครื่องสูบน้ํา เพื่อปองกันและกําจัดน้ําออก
จากบริเวณกอสราง 

  รายละเอียดวิธีดําเนินการงานเตรียมสถานที่กอสรางแสดงไวในตารางที่ 3.1 
 4) ควบคุมงานใหเปนไปตามรายการกอสราง 
  - มีคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการควบคุมเพื่อควบคุมงานของผูรับจาง

ใหเปนไปตามวัตถุประสงค 
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ตารางที่  3.1   แสดงรายละเอยีดวิธีดําเนินการ  งานเตรียมสถานที่กอสราง 
วัตถุประสงค การดําเนินการ ตัวชี้วัด 

 เพื่อใหมีความสะดวกใน
การทํางาน  มีความ
ปลอดภัยและสามารถดูแล
ไดทั่วถึง 

 
 เพื่อตรวจสอบหมุด
หลักฐานกําหนดแนวและ
ขอบเขตของการกอสราง 

 
 

 เพื่อใชเปนเสนทาง
คมนาคมและขนสงวัสดุ
กอสราง 

 
 
 

 เพื่อจัดหาวัสดุที่มี
คุณสมบัติถูกตองตาม
ขอกําหนด 

 
 
 
 
 

 เพื่อกําจัดตนไม  พุมไม  
ตอไม  ขยะ วัชพืช และสิ่ง
ไมพึงประสงค ออกนอก
บริเวณกอสราง 

1) การเตรียมพื้นที่ 
     -  กําหนดพื้นที่กอสรางอาคารสํานักงาน 

สนามและอาคารชั่วคราวอื่นๆ ใหพน
เขตแนวกอสรางและพื้นที่น้ําทวม 

 
2) การตรวจสอบและวางผัง 
     -  สํารวจวางผังการกอสรางโดยใช

กลองแนว กลองระดับ และเทปวัด
ระยะ 

 
3) ทางลําลองชั่วคราว / ทางเบี่ยง 
     -  กําหนดเสนทางคมนาคม ทางเบี่ยง 

ทางเขาหมูบาน ที่อยูภายในและ
ภายนอกบริเวณโครงการใหสามารถ
เช่ือมถึงกันไดตลอดกับเสนทางหลัก 

 
4) การจัดหาวัสดุ 
     - จัดเตรียมวัสดุที่ใชในการกอสราง 
     - เก็บสุมตัวอยางวัสดุหลักไปทดสอบ

คุณสมบัติและหรือเตรียมเอกสาร
รับรองคุณสมบัติสงไปทดสอบหรือ
ตรวจสอบยังหนวยงานที่เช่ือถือได 
โดยผานการเห็นชอบกอนนําไปใช 

 
5) การถางปาและปรับพื้นที่ 
     -  ใชรถ  Crawler  Tractor  ดันออก  

หรือรถ Excavator ขุดออก หรือใช
เลื่อยตัดลมตนไมออกพรอมปรบัพื้นที่  

 ไมกีดขวางและมีความ
สะดวกในการทํางาน 

 
 
 

 มีหมุดหลักฐานและแนว
ขอบเขตการกอสราง
ถูกตองตรงกับแบบ 

 
 

 เสนทางสะดวก สามารถ
ขนสงวัสดุและสัญจร
ตลอดระยะเวลาการ
กอสราง 

 
 

 วัสดุมีคุณสมบัติไมตํ่ากวา
เกณฑมาตรฐานกําหนด 

 
 
 
 
 
 

 ไมมีสิ่งที่ไมพึงประสงค 
         อยูในบริเวณกอสราง 
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วัตถุประสงค การดําเนินการ ตัวชี้วัด 
 เพื่อไมใหมีผลกระทบกับ
การกอสราง และสามารถ
กอสรางไดสะดวก 

 
 

 เพื่อใหการกอสรางเปนไป
โดยสะดวก มีความมั่นคง
แข็งแรง 

6) การรื้อถอนสิ่งปลูกสรางเดิม 
     - รื้อถอนสิ่งที่ไมพึงประสงคออกนอก

บริเวณกอสราง สวนสิ่งที่รื้อถอนที่ใช
ประโยชนไดใหรวบรวมไว 

 
7) การกําจัดน้ําออกจากบริเวณกอสราง 
     - สูบน้ําออกหรือทําทางระบายน้ําออก 

หรือทําเขื่อนช่ัวคราวกั้นน้ํา 

 ไมมีสิ่งที่ไมพึงประสงค 
อยูในบริเวณกอสราง 

 
 
 

 ไมมีน้ําขังอยูในบริเวณ
กอสราง 

 
 5) ตรวจรับงานและจายเงิน  
  - มีคณะกรรมการตรวจสอบงานของโครงการเพื่อจะพิจารณางานวาถูกตองตาม

หลักเกณฑการกอสรางหรือไม 
  - ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรับจางและจายเงินตามระยะเวลาที่ดําเนินงาน

กอสรางแลวเสร็จ 

3.4   อัตรากําลังบุคลากรในการกอสราง 
 อัตรากําลังบุคลากรในการกอสรางโครงการพัฒนาแหลงน้ําในแตละโครงการอาจใชจํานวน
บุคลากรไมเทากันทั้งนี้ข้ึนอยูกับขนาดและความซับซอนของโครงการ ระยะเวลาในการทํางาน เครื่องมือ
ท่ีนํามาใช เปนตน โดยท่ัวไปจะมีบุคลากรดังนี้ 
 1) บุคลากรระดับวางแผนและบริหารโครงการ ไดแก     
  (1) ผูจัดการโครงการ ทําหนาท่ี วางแผนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การเงิน เวลาทํางาน 
วัสดุอุปกรณ แรงงาน เครื่องจักรเครื่องมือตางๆ รวมท้ังการตัดสินใจแกปญหาอุปสรรค ตรวจสอบ
ความกาวหนาของโครงการ และประสานงานกับฝายเจาของโครงการและผูเกี่ยวของอื่นๆ 
  (2) วิศวกรสนาม หรือชางควบคุมงาน ทําหนาท่ี ควบคุมคุณภาพงานดานวิศวกรรมตาม
สาขา ควบคุมดูแลงานผูรับเหมาชวง และควบคุมดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับงานในสาขาของตน 
 
 




