
 

 

โครงการ โครงการก่อสร้างดาดท้องคลองภายในศูนย์ก าจัดมูลฝอยอ่อนนุช  
หน่วยงาน  กองโรงงานก าจัดมูลฝอย ส านักสิ่งแวดล้อม 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันศูนย์ก ำจัดมูลฝอยอ่อนนุช เป็นศูนย์ก ำจัดมูลฝอยที่ใหญ่ที่สุดของกรุงเทพมหำนคร    
มีพ้ืนที่ประมำณ 582 ไร่ ภำยในศูนย์ฯมีกำรประกอบกิจกรรมมำกมำย ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรมูลฝอยซึ่งแต่
ละกิจกรรมของแต่ละโรงงำนที่เกิดขึ้นนั้น มีกำรใช้น้ ำประปำเป็นจ ำนวนมำก น้ ำที่ผ่ำนกำรใช้งำนส่วนใหญ่เมื่อ
ถูกใช้งำนจะกลำยเป็นน้ ำเสีย ไหลปะปนลงแหล่งน้ ำธรรมชำติ ภำยในศูนย์ฯซึ่งคลองขุดภำยในศูนย์ก ำจัดมูล
ฝอยอ่อนนุช (เชื่อมกับคลองสองห้องที่เชื่อต่อกับคลองประเวศบุรีรมย์) ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน ทั้งรถ
เก็บขนมูลฝอยที่วิ่งเข้ำ – ออก ภำยในศูนย์ฯ ตลอดเวลำ มีกำรรั่วซึมของน้ ำชะมูลฝอยลงบนผิวจรำจรจ ำนวน
มำก ท ำให้เกิดกำรสะสมของไขมันและเกิดควำมสกปรกบนผิวจรำจร จะไหลลงท่อระบำยน้ ำ จำกนั้นจะถูก
รวบรวมให้ไหลลงคลองขุดภำยในศูนย์ฯ เมื่อเกิดฝนตกน้ ำฝนจะชะล้ำงสิ่งสกปรกบนผิวจรำจร โรงงำน      
ลำนต่ำงๆที่มีควำมสกปรก ให้ไหลลงคลองขุดเช่นเดียวกัน ประกอบกับขยะที่ถูกฝังใต้คลองลอยขึ้นมำปะปน 
กับตะกอนน้ ำเสีย ท ำให้คลองเกิดกำรตื้นเขินอย่ำงรวดเร็ว ไม่สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ 

จึงเสนอวิธีแก้ปัญหำโดย ก่อสร้ำงดำดท้องคลองภำยในศูนย์ฯก ำจัดมูลฝอยอ่อนนุชเมื่อ
ก่อสร้ำงแล้วเสร็จจะท ำให้สำมำรถควบคุมคุณภำพน้ ำให้สะอำด เป็นแหล่งรองรับน้ ำเสียที่ผ่ำนกำรบ ำบัด      
ในศูนย์ฯ ลดงบประมำณรำยปีในกำรขุดลอกคลอง เป็นกำรส่งเสริมให้มีสภำพแวดล้อมที่ดีข้ึน 

2. วัตถุประสงค ์
  2.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรระบำยน้ ำกำรรับน้ ำเสียของคลองภำยในศูนย์ก ำจัดมูลฝอย

อ่อนนุช 
  2.2 เพ่ือบริหำรจัดกำรน้ ำเสียให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
  2.3 เพ่ือแก้ไขปัญหำคลองตื้นเขิน  

3. เป้าหมาย  
  3.1 ขุดลอกคลองภำยในศูนย์ก ำจัดมูลฝอยอ่อนนุชปริมำณงำนประมำณ 30,000 ลูกบำศก์เมตร 
  3.2 ก่อสร้ำงคอนกรีตดำดท้องคลองคลองภำยในศูนย์ก ำจัดมูลฝอยอ่อนนุชปริมำณงำน

ประมำณ 8,745 ลูกบำศก์เมตร 

4. ลักษณะโครงการ 
   เป็นโครงกำรใหม่และเป็นโครงกำรตำมยุทธศำสตร์ที่จะต้องเร่งด ำเนินกำร  
   สอดคล้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรกรุงเทพมหำนครประจ ำปี พ .ศ. 2562 ด้ำนที่ 1 มหำนคร
ปลอดภัย มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ เป้ำหมำยที่ 1.1.1 แหล่งน้ ำสำธำรณะทั้งสำยหลักและคูคลองต่ำงๆมี
คุณภำพน้ ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน้ ำผิวดินประเภทที่ 4 เป้ำประสงค์ที่ 1.1.1.1 คุณภำพแหล่งน้ ำ
ธรรมชำติในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหำนครมีคุณภำพดีข้ึน 
   รูปแบบโครงกำร เป็นโครงกำรก่อสร้ำง  
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
   ระยะเวลำด ำเนินกำร : 2 ปี (2562 - 2563) 
   สถำนที่ด ำเนินกำร : คลองภำยในศูนย์ที่ก ำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

ระบุถึงควำม
เ ป็ น ม ำ /
ควำมส ำคัญ
ของโครงกำร 

ระบุวิธีกำรใน
กำรแก้ไข
ปัญหำ/ 
น ำเสนอ 
ถึงโครงกำร/
กิจกรรมที่จะ
ด ำเนินกำร 
 
 
 
 



 

 

6. แผนปฏิบัติการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.25.... 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.ส ำรวจ ออกแบบ จัดท ำรำยกำรและ
ประมำณรำคำ 

            

2.ด ำเนินกำรหำผู้รับจ้ำงด ำเนินกำร
ก่อสร้ำง 

            

3.ด ำเนินกำรก่อสร้ำง             

 
7. งบประมาณ  
   โดยเบิกจ่ำยจำกงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.25... แผนงำนพัฒนำระบบ
ระบำยน้ ำ หมวดรำยจ่ำยค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง รำยกำรโครงกำรก่อสร้ำงดำดท้องคลองภำยในศูนย์ก ำจัด
มูลฝอยอ่อนนุช เป็นเงิน xxx,xxx,xxx.-บำท (xxx,xxx,xxx บำทถ้วน)  
   โครงกำรก่อสร้ำงดำดท้องคลองภำยในศูนย์ก ำจัดมูลฝอยอ่อนนุชได้รับงบประมำณครั้งแรก 
ปีงบประมำณพ.ศ.25...จ ำนวนเงิน xxx,xxx,xxx บำท ปีงบประมำณ พ.ศ.25... จ ำนวนเงิน xxx,xxx,xxx บำท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
ประมำณกำรงบประมำณ 

 

รำยละเอียดรำยกำร ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน รวมทั้งสิ้น กฎหมำยระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2562 ปี 2563 

รวมงบประมำณทั้งสิ้น xxx,xxx,xxx.- xxx,xxx,xxx.- xxx,xxx,xxx.- 
1.งำนโครงสร้ำงดำดท้องคลอง
ภำยในศูนย์ก ำจดัมูลฝอยอ่อน
นุช 
2.สร้ำงบันไดเหล็กหน้ำเขื่อนท้ัง
สองฝั่งสลับฟันปลำ 6 แห่ง 
3.สร้ำงรำวเหล็กกันตก        
56 แห่ง 
4.สร้ำงสะพำนท่อ ค.ส.ล.       
1 แห่ง 
5.เสำคอนกรีตอดัแรง 692 ต้น 
6.สกดัหัวเข็มยำว 692 ต้น 
7.คำนทับหลังยำว 296 เมตร 
8.คำนทับหลังและทำงเท้ำ   
ยำว 50 เมตร 
9.ติดตั้งและรื้อนั่งร้ำนช่ัวครำว
ยำว 80 เมตร   
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8.ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 

ความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง แนวทาง 

การบริหารความเสี่ยง โอกาสที่
จะเกิด 

ผลกระทบ 
ระดับของ 
ความเสี่ยง 

๑. การจัดหาผู้รับจ้างอาจมีผู้สนใจ 
เข้ามาเสนอราคาจ านวนน้อยราย 
 

 
 
 

๓ ๔ สูงมาก ๑. ประชาสัมพันธ์ข่าวการ
จัดซื้อจัดจ้างผ่านช่องทางต่าง ๆ 
มากขึ้น โดยเฉพาะ-อย่างยิ่ง
กลุ่มผู้ รับจ้างที่ เคยร่วมงาน
ดังกล่าวกับกรุงเทพมหานคร 
๒. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้ อจั ดจ้ า งภาครั ฐฯ 
อย่างเคร่งครัด 

๒. ผู้รับจ้างอาจท างานล่าช้าและ 
ส่งมอบงานไม่เป็นไปตามระยะเวลา 
ที่ก าหนด 

 
 
 
 

๓ ๔ สูงมาก ๑. ผู้บริหารโครงการติดตาม
ผลความ-คืบหน้าในการด าเนิน
โครงการกับผู้ควบคุมงานหรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุม
งานอย่างใกล้ชิด  
(อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง) 
๒. ปรับเงินตามอัตราที่ก าหนด
ไว้ในสัญญา (กรณีท่ีส่งมอบงาน
ช้ามากและกรุงเทพมหานคร
ได้รับความเสียหาย) 

๓. ผู้รับจ้างอาจส่งมอบเนื้องาน 
ไม่เป็นไปตามสัญญา 

 
 
 
 

๓ ๔ สูงมาก ๑. ผู้บริหารโครงการฯ และ
กรรมการตรวจรับการจ้างควร
ศึกษาเนื้องานให้ละเอียดและ
วางแผนการตรวจรับงานจ้าง
ให้รัดกุม 
๒. เชิญผู้ เชี่ยวชาญร่วมเป็น
กรรมการตรวจรับงานจ้างดังกล่าว 

๔. ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงกับ 
สิ่งก่อสร้างอาจจะต่อต้านและไม่พึง 
พอใจกับการด าเนินโครงการดังกล่าว 

๓ ๔ สูงมาก ๑. ประชาสัมพันธ์และท าความ
เข้าใจกับประชาชนก่อนที่จะ
เริ่มด าเนินโครงการ โดยชี้ให้เห็น
ประโยชน์ของโครงการเป็นส าคัญ 



 

 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
   9.1 สำมำรถควบคุมและเร่งระบำยน้ ำได้รวดเร็วขึ้น 
   9.2 เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรรับน้ ำได้มำกข้ึน 
   9.3 สำมำรถบริหำรจัดกำรน้ ำเสียที่อยู่ภำยในคลองได้ง่ำยขึ้น 
   9.4 สำมำรถควบคุมและก ำจัดตะกอนใต้ท้องคลองได้ง่ำยขึ้น  

10.การติดตามประเมินผล  

10.1 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ประเภท
ตัวช้ีวัด 

วิธีการค านวณ/
เครื่องมือในการใช้วัด 

ระยะเวลา 
 

1.คลองในศูนย์ก ำจัดขยะมูลฝอย
อ่อนนุชได้รับกำรแก้ไขปรับปรุง 

1 คลอง ผลผลิต นับจ ำนวนคลอง      
ที่ได้รับกำรแก้ไขปรับปรุง 

2 ปี 

2.เจ้ำหน้ำที่ ที่ปฏิบัติงำนอยู่ภำยใน
ศูนย์ฯและประชำชนที่อำศัยโดยรอบ
มีควำมพึงพอใจในระดับดี (4) 

ร้อยละ 80 ผลลัพธ์ 
 
ผลกระทบ 

จ ำนวนผู้ตอบว่ำพอใจระดับดี (4) X  100 

จ ำนวนผู้ตอบทั้งหมด 
ภำยหลัง
โครงกำร
แล้วเสร็จ  
1 เดือน 

10.2 การติดตามความก้าวหน้า 
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำรเป็นรำยไตรมำส 
10.3 การประเมินผลโครงการ       

  เก็บรวบรวมข้อมูลกำรด ำเนินโครงกำรและรำยงำนผลต่อผู้อนุมัติโครงกำรและส ำรวจควำม
พึงพอใจของเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนอยู่ภำยในศูนย์และประชำชนที่อำศัยโดยรอบกองโรงงำนก ำจัดมูลฝอย 
ส ำนักสิ่งแวดล้อมและรำยงำน  

ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงกำร        
(                                     ) 

     ต ำแหน่ง ................................................. 
 
 

ลงชื่อ................................................ผู้อนุมัติโครงกำร 
           (                                     ) 
     ต ำแหน่ง ................................................ 


