แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้าท่วมกรุงเทพมหานคร
เนื่องจากน้าฝนและน้าหนุน ประจ้าปี 2561
ในส่วนความรับผิดชอบของส้านักการระบายน้า กรุงเทพมหานคร
1. สถานการณ์

1.1 สถานการณ์ทั่วไป
ประเทศไทยตั้งอยู่ ในเขตมรสุม ซึ่งมีฝนตกชุกและมีปริมาณฝนสู ง มีแม่น้าเจ้าพระยาเป็นแม่น้า
สายหลั ก ที่ส้ า คัญของประเทศ ลุ่ มแม่น้า เจ้า พระยาเป็นที่ ราบลุ่ มมี พื้นที่ รับน้้ าประมาณ 160,000 ตาราง
กิโลเมตรหรือประมาณหนึ่งในสามของพื้นที่ประเทศ รับน้้าบางส่วนจากตอนเหนือของพื้นที่ซึ่งมีระดับสูงกว่า
และไหลผ่านกรุงเทพมหานคร เพื่อลงสู่ทะเลที่ปากอ่าวไทย
กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่มตอนปลายของแม่น้าเจ้าพระยาและอยู่ภายใต้อิทธิพลการ
ขึ้น-ลงของน้้าทะเล
กรุงเทพมหานคร ในอดีตมีห้วย หนอง คลอง บึง และที่ว่างเป็นจ้านวนมาก ประชาชนใช้น้าเป็นส่วน
หนึ่งของชีวิตประจ้าวันและเพื่อประกอบอาชีพ ไม่มี ปัญหาน้้าท่วมมากนัก ทั้งความเดือดร้อนเสี ยหายทาง
เศรษฐกิจอันเนื่องมาจากสภาวะน้้าท่วมยังไม่รุนแรง ต่อมาความเจริญของกรุงเทพมหานครได้เติบโตขึ้นอย่าง
รวดเร็วเกินกว่าที่การวางผังเมืองการใช้ที่ดินและการสาธารณูปโภครวมทั้งมาตรการในการระบายน้้าและ
การป้ องกัน น้้ าท่ว มที่ว างไว้จ ะรั บ ได้ ผนวกกับปัญหาแผ่ นดินทรุดอีกประการหนึ่ง จึงก่อให้ ปัญหาน้้าท่ว ม
ทวีความรุนแรงขึ้น
1.2 สถานการณ์เฉพาะ
สาเหตุน้าท่วมจากธรรมชาติมาจากหลายกรณี ทั้งจากน้้าฝน น้้าทุ่ง น้้าเหนือ และน้้าทะเลหนุน
ดังนั้นแผนปฏิบัติการป้องกันน้้าท่วมประจ้าปี จึงแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
- แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมกรุงเทพมหานครเนื่องจากน้้าฝน
- แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมกรุงเทพมหานครเนื่องจากน้้าหนุน
1.2.1 การปฏิบั ติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่ว มกรุงเทพมหานครเนื่องจากน้้าฝน เป็นการ
ปฏิบัติการที่จะระบายน้้าฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ป้องกันและบริเวณใกล้เคียงให้ระบายออกไปจากพื้นที่น้าท่วม
โดยเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดน้้าท่วมหรือเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยในระยะเวลาสั้น
1.2.2 การปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมกรุงเทพมหานครเนื่องจากน้้าหนุน เป็นการ
ปฏิบัติการที่จะป้องกันน้้าท่วมเนื่องจากน้้าในแม่น้าเจ้าพระยามีระดับสูงล้นตลิ่ง โดยการสร้างคันกั้นน้้าตาม
แนวริมฝั่งแม่น้า หรือริมฝั่งคลองที่ได้รับอิทธิพลโดยตรงจากระดับน้้าในแม่น้าเจ้าพระยาโดยแนวคันกั้นน้้านี้
จะต้องมีระดับความสูงเพียงพอที่จะป้องกันไม่ให้น้าล้นเข้ามาได้ อีกทั้ งควบคุมการระบายน้้าเข้าและออก ใน
พื้นที่ป้องกันโดยการรักษาระดับน้้าภายในและระดับน้้าภายนอกให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยอาศัยประตู
ระบายน้้าและสถานีสูบน้้าเป็นหลักในการควบคุมระบบ
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2. สาเหตุน้าท่วม
สาเหตุ น้ า ท่ ว มอาจเกิด ขึ้ น ได้ จากหลายกรณี แต่ ที่ ส้ า คั ญที่ จ ะกล่ า วถึง แบ่ง ออกเป็น สาเหตุจ าก
ธรรมชาติและจากสาเหตุทางกายภาพ
2.1 สาเหตุจากธรรมชาติ
2.1.1 น้้าฝน
- ฤดูฝนเริ่มในเดือนพฤษภาคม สิ้นสุดในเดือนตุลาคม มีปริมาณและความถี่ของฝนสูงที่สุด
ระหว่างกลางเดือนสิงหาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ประกอบกับเป็นช่วงที่มี โอกาสการเกิด
พายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้ามาในประเทศไทยและใกล้กรุงเทพมหานคร
- ปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งปีวัดที่กรมอุตุนิยมวิทยามีค่าประมาณ 1,648.4 มิลลิเมตร
- ค่าปริมาณฝนที่ใช้ในการค้านวณระบบระบายน้้า ตามแผนหลักระบายน้้า คือ
พื้นที่ทั่วไป
ใช้ค่าฝนในคาบอุบัติ 2 ปี
พื้นที่ทางระบายน้้าหลัก
ใช้ค่าฝนในคาบอุบัติ 5 ปี
ตารางแสดงปริมาณฝนสะสม (Rainfall Depth, มม.) และความเข้มของฝน (Rainfall Intensities, มม./ชม.)
ส้าหรับช่วงเวลาและค่าการเกิดซ้้าของฝนลักษณะต่าง ๆ (Return Period of Design Storm) ของกรุงเทพมหานคร
ค่าการ
เกิดซ้้า
(ปี)
2
5
7
10
12

ช่วงเวาที่ฝนตก
5 นาที
11.3
(135.5)
14.1
(168.9)
14.9
(178.3)
15.7
(188.3)
17.1
(204.9)

10 นาที
20.2
(121.1)
24.3
(152.0)
26.9
(161.4)
28.4
(170.2)
31.0
(185.9)

15 นาที 30นาที

25.0
(99.8)
31.7
(126.7)
33.7
(134.9)
35.7
(142.7)
39.2
(156.9)

42.5
(84.9)
54.3
(108.6)
58.0
(115.9)
61.5
(122.9)
67.9
(135.7)

1 ชม.
58.7
(58.7)
76.0
(76.0)
81.5
(81.5)
86.8
(86.8)
96.5
(96.5)

2 ชม.
72.4
(36.2)
95.0
(47.5)
102.2
(51.1)
109.2
(54.6)
122.4
(61.2)

6 ชม.
85.8
(14.3)
114.0
(19.0)
123.0
(20.5)
132.0
(22.0)
149.4
(24.9)

(188.3) (170.2) (142.7) (122.9) (86.8) (54.6) (22.0)
หมายเหตุ ในวงเล็บ ( ) หมายถึง ค่าความเข้มของฝน (Rainfall Intensities) มม./ชม.

12 ชม. 24 ชม.
90.0
93.6
(7.5) (3.9)
120.0 122.4
(10.0) (5.1)
129.6 134.4
(10.8) (5.6)
139.2 144.0
(11.6) (6.0)
157.2 163.2
(13.1) (6.8)
(11.6)

(6.0)

2.1.2 น้้าทุ่ง
- น้้าฝนหรือน้้าเพื่อการกสิกรรมที่มีในพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ ด้านเหนือและด้านตะวันออก
ของกรุงเทพมหานคร ไหลเข้าในพื้นที่ป้องกันน้้าท่วมตามความลาดเอียงของระดับพื้นดิน
- ความรุนแรงขึ้นอยู่กับปริมาณและระดับน้้าจากภายนอกพื้นที่ป้องกันและความลาดเอียง
ของระดับพื้นดินอันเกิดจากปัญหาแผ่นดินทรุด เช่น ในพื้นที่ด้านตะวันออกที่เกิดปัญหา
น้้าท่วมหนักในปี พ.ศ. 2525 2526 2538 2549 และ 2554
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2.1.3 น้้าเหนือ
- น้้ าฝนที่ตกในลุ่ มแม่น้าเจ้าพระยา กระจายอยู่ตามทุ่งเพาะปลูกและพื้นที่ต่าง ๆ กว่า
160,000 ตารางกิโลเมตร บางส่วนถูกเก็บกักโดยเขื่อนต่าง ๆ ส่วนที่เหลือประมาณร้อยละ 70
จะไหลผ่านกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะส่งผลให้แม่น้าเจ้าพระยาในช่วงผ่านกรุงเทพมหานคร
มีระดับน้้าสูงสุดช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน
- ปริมาณน้้าเหนือจากลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาไหลผ่านกรุงเทพมหานคร ในปีน้าเหนือน้อย
ประมาณ 1,000 – 2,000 ลบ.ม./วินาที ในปีน้าเหนือมากประมาณ 4,000 – 5,500
ลบ.ม./วินาที
- ขนาดของแม่น้าเจ้าพระยาบริเวณกรุงเทพมหานคร สามารถรองรับปริมาณน้้าเหนือได้
ประมาณ 2,500 – 3,000 ลบ.ม./วินาที โดยไม่มีน้าล้นตลิ่งโดยทั่วไป
2.1.4 น้้าทะเลหนุน
- เมื่อระดับน้้าทะเลเคลื่อนไหวขึ้นและลง โดยธรรมชาติจะส่งผลกระทบให้ระดับน้้าใน
แม่น้าเจ้าพระยาบริเวณกรุงเทพมหานคร มีการขึ้น-ลงคล้อยตามกัน โดยมีช่วงน้้าทะเล
หนุนสูงสุดในเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม
2.1.5 ระดับน้้าในแม่น้าเจ้าพระยา
- จากสาเหตุน้าเหนือมีปริมาณมากและน้้าทะเลหนุนสูงมีช่วงเวลาสัมพันธ์กัน ในเดือน
ตุลาคมและพฤศจิกายนเป็นเหตุให้ระดับน้้าในแม่น้าเจ้าพระยาสูงกว่าปกติมาก เช่น ในปี
พ.ศ. 2526 2538 2539 2545 2549 2551 2553 2554 และ 2560 มีค่าระดับ
สูงสุดวัดที่ปากคลองตลาด ใกล้สะพานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ได้สูงถึง 2.13 2.27
2.14 2.12 2.22 2.17 2.10 2.53 และ 2.10 เมตร เหนือระดับน้้าทะเลปานกลาง
ตามล้าดับ
- มีการเสริมความสูงคันป้องกันน้้าท่วมริมแม่น้าเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย และคลอง
มหาสวัสดิ์ เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 20 - 50 เซนติเมตร
แม่น้าเจ้าพระยา
บริเวณเหนือของกรุงเทพมหานคร (ที่คลองบางเขนและคลองบางซื่อ)
บริเวณกลางของกรุงเทพมหานคร (ทีส่ ะพานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก)
บริเวณใต้ของกรุงเทพมหานคร (ทีค่ ลองพระโขนงและคลองบางนา)

ระดับน้้าสูงสุด ความสูง ความสูงคันกั้นน้้า
พ.ศ. 2554 คันกั้นน้้าเดิม หลังปี 2554
(ม.รทก.)
(ม.รทก.)
(ม.รทก.)
+2.83
+3.00
+3.50
+2.53
+2.80
+3.00
+2.19
+2.50
+2.80

2.1.6 สภาวะการเปลี่ยนแปลงตามปรากฏการณ์ธรรมชาติ
- ลานีญา (La Nina) ท้าให้ปริมาณฝนสูงกว่าปกติ ในช่วงเวลาที่ปรากฏการณ์นี้ส่งผลกระทบ
ต่อประเทศไทย
- เอลนีโญ (El Nino) ท้าให้มีปริมาณฝนในภาพรวมต่้ากว่าปกติ แต่อาจมีฝนตกหนักในบาง
พื้นที่ ซึ่งมีผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนเมือง เช่น กรุงเทพมหานคร
- ปรากฏการณ์ระดับน้้าในทะเลยกตัวสูงขึ้น ท้าให้เกิดน้้าหนุนสูงขึ้นกว่าที่คาดการณ์ไว้
ส่งผลให้ระดับน้้าในแม่น้าเจ้าพระยาสูงขึ้นผิดปกติ
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2.2 สาเหตุจากสภาพทางกายภาพ
2.2.1 ปัญหาผังเมือง
กรุงเทพมหานคร ในอดีตเต็มไปด้วยคลอง คู บึง ห้วย ที่ว่างรั บน้้าเป็นจ้านวนมาก เมื่อฝน
ตกลงมาสามารถระบายน้้าจากถนนและบริเวณที่อยู่อาศัยออกไปที่ลุ่มข้างเคียงได้ง่าย ปัจจุบันความเจริญของ
ชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยขาดการก้าหนดผังเมืองและการควบคุมการใช้ที่ดินอย่างเพียงพอเป็นเหตุให้
- ที่ว่างรับน้้าต่าง ๆ ถูกถมความสามารถซับน้้าฝนและผิวดินเกือบหมดไปเมื่อผิวดิน
ส่วนใหญ่ ถูกแทนที่ด้วยอาคารและพื้นที่คอนกรีต
- ทางระบายน้้าถูกถมเป็นเหตุให้น้าฝนจากอาคารบ้านเรือนระบายออกสู่คลองไม่ทัน
- ระดับพื้นถนนและซอยไม่เท่ากัน หรือบางช่วงเป็นแอ่งท้องกระทะเนื่องจากแผ่นดินทรุด
ท้าให้น้าฝนไหลลงมาท่วมถนน และซอยที่ต่้ากว่าเป็นสาเหตุให้เกิดน้้าท่วมฉับพลันและ
รุนแรงในถนน หรือพื้นที่หลายแห่งยากต่อการแก้ไขปัญหาน้้าท่วม
2.2.2 ปัญหาระบบระบายน้้า
- จากปัญหาผังเมือง ตามมาด้วยมีปัญหาขาดแผนหลักระบายน้้าที่ถูกต้อง คู คลอง ถูกถม
เป็นถนน และสร้างท่อระบายน้้าขนาดไม่เพียงพอ ประกอบกับการขยายตัวของชุมชนใน
ปัจจุบันท่อระบายน้้าส่วนใหญ่จึงมีขนาดเล็กกว่าความต้องการของแผนหลัก นอกจากนั้น
คู คลองถูกรุกล้้าจนแคบไม่สามารถขุดลอกได้ลึกเพียงพอ นอกจากจะต้องสร้างเขื่อน
คอนกรีตเสริมเหล็กริมคลองก่อนเท่านั้น อนึ่ง เพื่อช่วยให้ระบบระบายน้้าธรรมชาติดีขึ้น
แผนหลักได้ก้าหนด ให้มีการสร้างสถานีสูบน้้า ประตูระบายน้้า และจัดหาที่ว่างรับน้้าขนาด
ใหญ่เพิ่มเติมอีกเป็นจ้านวนมาก
- ปัญหาระบบระบายน้้าที่ต้องปรับปรุงก่อสร้างนั้น จะต้องใช้งบประมาณมหาศาลและ
ก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดด้วย
2.2.3 ปัญหาแผ่นดินทรุด
- ปัญหาแผ่นดินทรุดเป็นปัญหาที่น่าวิตกที่สุด เนื่องจากเป็นสาเหตุที่ท้าให้ระบบป้องกันน้้าท่วม
และระบายน้้าที่ลงทุนไปแล้วและจะลงทุนอีกในอนาคตประสบความล้มเหลว หรือลด
ประสิทธิภาพได้ ตราบที่ยังไม่มีมาตรการหยุดยั้งหรือชะลออัตราการทรุดตัวได้อย่างเพียงพอ
3. วัตถุประสงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมเนื่องจากน้้าฝนและน้้าหนุน
3.1 วัตถุประสงค์การแก้ไขปัญหาน้้าท่วมเนื่องจากน้้าฝน
3.1.1 จัดมาตรการและแผนการปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมเนื่องจากน้้าฝนใน
เขตกรุงเทพมหานคร เพื่อบรรเทาและลดความเสียหายทางเศรษฐกิจ สาธารณู ปโภค ทรัพย์สินและความ
เดือดร้อนของประชาชน
3.1.2 มุ่งลดจุดที่น้าท่วม ลดพื้นที่และลดระดับความลึกของน้้าท่วม รวมทั้งลดระยะเวลาที่ท่วมขัง
อันเกิดจากน้้าฝนลงจากที่เคยมีในอดีตให้เหลือน้อยที่สุดตามสภาพและก้าลังอุปกรณ์ที่มีอยู่

5

3.2 วัตถุประสงค์การแก้ไขปัญหาน้้าท่วมเนื่องจากน้้าหนุน
3.2.1 เพื่อป้องกันน้้าท่วมอันเนื่องมาจากน้้าหนุนสูงในพื้นที่ ที่ประชาชนหนาแน่นและมีอัตราการ
สูญเสียทางเศรษฐกิจสูง คือ บริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้าเจ้าพระยาส่วนใหญ่ทั้งหมดและบางส่วนของ
พื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้าเจ้าพระยา ซึ่งได้รับผลกระทบจากระดับน้้าในแม่น้าเจ้าพระยาและระดับน้้าขึ้น-ลง
3.2.2 เพื่อบรรเทาน้้าท่วม เนื่องจากน้้าหนุนสูงในพื้นที่ ที่มีประชากรและมีอัตราการสูญเสียทาง
เศรษฐกิจ ปานกลาง คือ บริ เวณพื้ น ที่ส่ ว นใหญ่ของฝั่ งตะวันตกของแม่ น้าเจ้าพระยา นอกเหนือจ ากพื้น ที่
ตามข้อ 3.2.1
4. เป้าหมายการด้าเนินการ
4.1 เป้าหมายการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมเนื่องจากน้้าฝน
ก้าหนดเป้าหมายปฏิบัติการ
- ลดจุดน้้าท่วมที่เคยท่วมเล็กน้อยให้เป็นจุดที่ไม่มีน้าท่วม
- ลดพื้นที่และความลึกของน้้าท่วม
- ลดระยะเวลาการระบายน้้าท่วม
ทั้งนี้ การด้าเนินการจะต้องอาศัยข้อมูลการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมในอดีต ซึ่ง
ท้าให้ทราบถึงพื้นที่น้าท่วม ว่ามีอยู่ที่ใดและรายละเอียดสภาพน้้าท่วม ความกว้าง ยาว และความลึกของน้้า
ท่วม รวมทั้งระยะเวลาการระบายน้้าท่วม โดยก้า หนดรายละเอียดตามปริมาณน้้าฝนที่ตกต่อชั่วโมงที่ปริมาณ
60 มิลลิเมตร
4.2 เป้าหมายการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมเนื่องจากน้้าหนุน
4.2.1 ตรวจสอบสภาพและด้าเนินการปรับปรุงก่อสร้างแนวคันกั้นน้้าทุกประเภท ทั้งแนวเรียง
กระสอบทราย แนวคันดิน แนวหินคลุก และแอสฟัลต์ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีและมีระดับความสูงส้าหรับ
ป้องกันน้้าท่วมได้ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการของส้านักการระบายน้้าก้าหนด เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม
กรุงเทพมหานคร ให้เหมาะสมกับสภาวะเหตุการณ์ของปีนั้น ๆ
4.2.2 ตรวจสอบสภาพและด้าเนินการปรับปรุงก่อสร้างหรือซ่อมแซมท้านบกั้นน้้า และประตูระบายน้้า
ซึ่งเป็นตัวควบคุมระดับน้้าระหว่างแม่น้าและคลองให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี
4.2.3 ตรวจสอบสภาพและด้าเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้้า ณ จุดปิดกั้นทางน้้าต่าง ๆ เพื่อสูบถ่ายน้้า
จากคลอง หรือท่อระบายน้้าลงสู่แม่น้าในช่วงระดับน้้าสูง
4.2.4 ด้าเนิ น การปิ ดกั้น ท่อระบายน้้าทุกแห่ งที่เชื่อมต่อกับแม่น้าเจ้าพระยา หรือได้รับอิทธิพล
โดยตรงจากน้้าในแม่น้าเจ้าพระยาที่มีระดับสูง โดยพิจารณาถึงการระบายน้้าออกจากพื้นที่ในช่วงกั้นท่อด้วย
อย่างไรก็ตาม ในปี 2561 ได้วางเป้าหมายการแก้ไขปัญหาน้้าท่วมเนื่องจากน้้าฝน น้้าหนุน และ
น้้าเหนือ โดยการใช้สิ่งก่อสร้างถาวรที่เป็นมาตรการก่อสร้างต่าง ๆ คือ ก่อสร้างสถานีสูบน้้า ก่อสร้างระบบ
ป้องกันน้้าท่วม ก่อสร้างประตูระบายน้้า ก่อสร้างระบบระบายน้้า ก่อสร้างระบบผันน้้า ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้้า
ก่อสร้างและปรับปรุงแนวป้องกันน้้าท่วมริมแม่น้าเจ้ าพระยาและคลองบางกอกน้อย ก่อสร้างเขื่อนริมคลอง
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ก่อสร้างและปรับปรุงคันกั้นน้้าทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร และคันกั้นน้้า
ตามแนวพระราชด้าริ อีกทั้งได้ด้าเนินการขุดลอก คู คลอง ปรับปรุงท่อระบายน้้าและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานได้สูงสุด
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5. ส่วนราชการที่รับผิดชอบการปฏิบัติการ
กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมในพื้นที่
กรุ ง เทพมหานคร ตลอดจนดู แ ลบ้ า รุ ง รั ก ษาทางระบายน้้ า ต่ า ง ๆ โดยมี อ้ า นาจหน้ า ที่ ต ามปรากฏใน
พระราชบัญญัติ ข้อบัญญัติต่าง ๆ และมีผู้บริหารกรุงเทพมหานครเป็นผู้อ้านวยการควบคุมและสั่งการ
1. หน่วยงานรับผิดชอบการปฏิบัติการ ประกอบด้วยส้านักการระบายน้้า และส้านักงานเขตต่าง ๆ
จ้านวน 50 เขต
2. หน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติการ ได้แก่ ส้านักและส้านักงานเขตต่าง ๆ ที่จะสนับสนุนการ
ปฏิบัติการจัดซ่อมบ้ารุงเครื่องจักรกล เครื่องสู บน้้า การจัดสรรงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้ าง
ท้าความสะอาดถนนและอื่น ๆ
5.1 ส้านักการระบายน้้าและศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม
แผนปฏิบัติการนี้จัดท้าขึ้นส้าหรับความรับผิดชอบของส้านักการระบายน้้า กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็น
หน่วยงานรับผิดชอบการควบคุม อ้านวยการ ปฏิบัติการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมในถนนต่าง ๆ อันเป็น
ระบบระบายน้้าหลัก
5.1.1 ส้านักการระบายน้้า
ส้านักการระบายน้้า ประกอบด้วยหน่วยงานระดับส้านักงานและระดับกอง คือ
5.1.1.1 กองระบบท่อระบายน้้า
เป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติการ
5.1.1.2 กองระบบอาคารบังคับน้้า
เป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติการ
5.1.1.3 กองระบบคลอง
เป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติการ
5.1.1.4 กองเครื่องจักรกล
เป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติการ
5.1.1.5 ส้านักงานจัดการคุณภาพน้้า
เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการปฏิบัติการ
5.1.1.6 กองสารสนเทศระบายน้้า
เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการปฏิบัติการ
5.1.1.7 กองพัฒนาระบบหลัก
เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการปฏิบัติการ
5.1.1.8 ส้านักงานเลขานุการ
เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการปฏิบัติการ
โดยมีอัตราก้าลังประกอบด้วยข้าราชการ จ้านวน 597 อัตรา ลูกจ้างประจ้า จ้านวน 2,648 อัตรา
ลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างชั่วคราวเฉพาะกิจ จ้านวน 2,127 อัตรา (ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2560)
5.1.2 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม
นอกจากการเตรี ย มการและปฏิ บัติการป้ องกันน้้ าท่ว ม โดยกองที่มีห น้าที่ รับผิ ดชอบยังได้
ก้าหนดให้ตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมกรุงเทพมหานคร”ขึ้นในส้านักการระบายน้้า
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
5.1.2.1 เพื่อให้แนวทางปฏิบัติการเหตุการณ์ปกติและฉุกเฉิน ส้าหรับเจ้าหน้าที่เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน
5.1.2.2 เพื่อให้เกิดการประสานงานและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและไม่เกิดความสับสน
5.1.2.3 เพื่อการติดตามสถานการณ์และประเมินผลปฏิบัติการที่ชัดเจน
5.1.2.4 เพื่ อ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ทั้ ง หมดมี ส่ ว นร่ ว ม เพื่ อ ช่ ว ยการปฏิ บั ติ ง านและยั ง เป็ น การ
เพิ่มทักษะการปฏิบัติงานในหน้าที่ปกติต่อไปอีกด้วย
5.1.2.5 เพื่อให้การบริหารทรัพยากรทั้งหมดของส้านักการระบายน้้า เป็นไปอย่างสอดคล้อง
ในการปฏิบัติการ
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5.1.2.6 เป็นการเก็บและบริหารข้อมูลที่ละเอียดถูกต้องส้าหรับการพัฒนา
5.1.2.7 รับ-ตอบ ปัญหาสถานการณ์ในสภาวการณ์น้าท่วมเพื่อคลี่คลายปัญหาให้กับประชาชน
5.1.3 การจัดแบ่งหน่วยงานและการบริหารงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม
กรุงเทพมหานคร
5.1.3.1 ผู้บริหารศูนย์ปฏิบัติการฯ และเจ้าหน้าที่
ผู้อ้านวยการส้านักการระบายน้้า
เป็นผู้อ้านวยการศูนย์ปฏิบัติการฯ
รองผู้อ้านวยการส้านัก
เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ
ผู้อ้านวยการส้านักงาน
เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ
ผู้อ้านวยการกอง
เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ
เลขานุการส้านัก
เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ
5.1.3.2 ฝ่ายปฏิบัติการ
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้้าท่วมกรุงเทพมหานคร ด้าเนินการแก้ไขปัญหาตามที่ได้รับค้าร้องเรียน
และตามที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ สั่งการ เตรียมวัสดุอุปกรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วม
เฉพาะหน้า และรายงานผลการปฏิบัติการให้ฝ่ายเลขานุการ ตลอดจนประเมินผล
และรายงานการป้ อ งกั น น้้ า ท่ ว มของแต่ ล ะวั น ในเขตพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบให้
ผู้อ้านวยการศูนย์ปฏิบัติการฯ ทราบ โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประกอบด้ว ย
เจ้าหน้าที่ของกองระบบท่อระบายน้้า กองระบบอาคารบังคับน้้า กองระบบคลอง
และกองเครื่องจักรกล ทั้งนี้ให้หัวหน้าฝ่าย และรองหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสั่งการ
เจ้าหน้าที่ของทั้งสี่กอง ให้ปฏิบัติการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมได้โดยตรง
5.1.3.3 ฝ่ายติดตามผล
มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมให้
เป็นไปตามเป้าหมาย ตรวจสอบการก่อสร้างตามงบประมาณและโครงการต่าง ๆ
ที่เป็ น อุปสรรคต่อการระบายน้้า กวดขันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจ้า
เครื่ องสู บน้้า เจ้าหน้าที่ท้าความสะอาดท่อระบายน้้า และขุดลอกคลอง และ
รายงานสถานการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมในช่วงมีภาวะฝนตกหนัก
หรื อมี ปั ญหาน้้าท่ ว มให้ ผู้ อ้านวยการศูน ย์ ปฏิบั ติการฯ ทราบ โดยมีเจ้า หน้า ที่
ส้านักงานจัดการคุณภาพน้้าและกองพัฒนาระบบหลักเป็นผู้ปฏิบัติงาน
5.1.3.4 ฝ่ายเลขานุการ
มี ห น้ า ที่ จั ด เตรี ย มสิ่ ง ของและอุ ป กรณ์ อื่ น ใดตามความจ้ า เป็ น ส้ า หรั บ ศู น ย์
ปฏิ บั ติ ก ารด้ า เนิ น การด้ า นสารบรรณและธุ ร การ เตรี ย มการประชุ ม ศู น ย์ ฯ
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้้าท่วม รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาน้้าท่วมทางโทรศัพท์ เพื่อ
แจ้ ง หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ า เนิ น การแก้ ไ ข ควบคุ ม การท้ า งานของเครื่ อ ง
คอมพิ ว เตอร์ ในการบริ ห ารข้ อ มู ล และแสดงตั ว เลขข้ อ มู ล ทางจอภาพ เพื่ อ
พิจารณาแนวทางในการแก้ไขสถานการณ์ ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือ
เครื่ อ งใช้ ข องศู น ย์ ค วบคุ ม ระบบป้ อ งกั น น้้ า ท่ ว ม ให้ อ ยู่ ใ นสภาพที่ ใ ช้ ก ารได้
ตลอดเวลาและด้าเนินการแก้ไขหากมีข้อผิดพลาดหรือเกิดการช้ารุด รับรายงาน
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สภาพปัญหาต่าง ๆ ทางวิทยุสื่อสารและวิทยุเฉพาะกลุ่ม รายงานสภาพอากาศ
ปริมาณฝน ระดับน้้า ให้ผู้ปฏิบัติงานในสนามทราบสถานการณ์ และให้ข้อมูล
ข่ า วสารแก่ สื่ อ มวลชน โดยมี เ จ้ า หน้ า ที่ ข องกองสารสนเทศระบายน้้ า และ
ส้านักงานเลขานุการ ส้านักการระบายน้้าเป็นผู้ปฏิบัติงาน
5.2 หน่วยงานหรือองค์การสนับสนุนการปฏิบัติการ
5.2.1 หน่วยงานภายในกรุงเทพมหานคร
5.2.1.1 ส้านักงานเขตต่าง ๆ
นอกจากส้ า นักงานเขตต่าง ๆ จะรับผิ ดชอบการปฏิบัติ การป้องกั นและแก้ไ ข
ปัญหาน้้าท่วมในพื้นที่รับผิดชอบแล้ว ยังให้การสนับสนุนการปฏิบัติการของส้านัก
การระบายน้้า โดย
- ท้าความสะอาดถนนต่าง ๆ ให้มีขยะน้อยที่สุด
- ในขณะฝนตก ท้าการเก็บขยะที่ลอยตามน้้ามาติดตะแกรงช่องรับน้้าฝนข้างถนน
ให้สะอาดไม่กีดขวางทางน้้าที่ระบายลงสู่ท่อระบายน้้า
- สนับสนุนแก้ไขปัญหาเมื่อมีเหตุการณ์ปัญหาประชาชนขัดขวางการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ หรือรุกล้้ากีดขวางทางระบายน้้า
- เร่งรัดงานก่อสร้างต่าง ๆ ที่เ กี่ยวข้องกับระบบระบายน้้าให้แล้ วเสร็จภายใน
เดือนเมษายน และ/หรือ เดือนกรกฎาคม
5.2.1.2 ส้านักการโยธา
- เร่งรัดงานก่อสร้างต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับระบบระบายน้้าให้แล้วเสร็จภายในเดือน
เมษายน และ/หรือ เดือนกรกฎาคม
- ให้การสนับสนุนในการเปิดทางระบายน้้า
- ให้การสนับสนุนการก่อสร้างคันกั้นน้้าด้วยแอสฟัลต์ผสมร้อนและหินคลุก
- ซ่อมแซมถนนและซอยที่ช้ารุด และเสียหายจากน้้าท่วม
5.2.1.3 ส้านักการคลัง
- เร่ งรั ดการพิจารณาขอรับอนุมัติใช้เงินยืมสะสม ส้าหรับงานปรับปรุงระบบ
ระบายน้้า
- จัดซื้อและจัดหาอุปกรณ์และวัสดุบางรายการให้หน่วยปฏิบัติการ
5.2.1.4 กองโรงงานช่างกล ส้านักการคลัง
- เร่งการจัดซ่อมอุปกรณ์เครื่องจักรกล และเครื่องสูบน้้าต่าง ๆ ที่ส่งเข้าซ่อมใน
โรงงาน
- จัดหน่วยซ่อมเคลื่อนที่สนับสนุนการซ่อมบ้ารุงเครื่องมือต่าง ๆ ณ จุดติดตั้งในสนาม
- สนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ส้านักการระบายน้้าหรือส้านักงานเขตร้องขอ
5.2.1.5 กองงานผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร
- ตรวจสอบการเตรียมการและปฏิบัติการของส้านักการระบายน้้า เพื่อให้งานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
5.2.1.6 ส้านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
- เร่งรัดการพิจารณาขอรับอนุมัติงบประมาณต่าง ๆ ส้าหรับงบปรับปรุงระบบ
ระบายน้้า การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม
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5.2.1.7 ส้านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- สนับสนุนก้าลังเจ้าหน้าที่และวัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชนในจุดที่มี
น้้าท่วม
5.2.1.8 ส้านักเทศกิจ
- สนับสนุนก้าลังเจ้าหน้าที่บริการช่วยเหลือประชาชน และสนับสนุนจัดอ้านวย
ความสะดวกด้านการจราจร
5.2.1.9 ส้านักอนามัย
- สนับสนุนเวชภัณฑ์บริการประชาชน ในจุดที่มีน้าท่วม
5.2.1.10 ส้านักการจราจรและขนส่ง
- สนับสนุนการตรวจสอบสภาพน้้าท่วมด้วยภาพกล้อง CCTV
5.2.1.11 ส้านักสิ่งแวดล้อม
- สนับสนุนการจัดเก็บขยะวัชพืชในแม่น้าเจ้าพระยา
5.2.1.12 กองประชาสัมพันธ์และสถานีวิทยุกรุงเทพมหานคร ส้านักปลัดกรุงเทพมหานคร
- ท้าการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเตรียมการและปฏิบัติการป้องกันน้้าท่วม
- ปรับปรุงระบบข้อมูลให้ถูกต้องอยู่เสมอ พร้อมที่จะชี้แจงให้แก่สื่อมวลชน
- ประชาสัมพันธ์และแจ้งประชาชนทราบถึงสภาพอากาศ สภาวะน้้า สภาพน้้าฝน
ให้ประชาชนทราบอย่างทันเวลาและเหตุการณ์
5.2.2 ส่วนราชการภายนอกกรุงเทพมหานคร
5.2.2.1 กรมอุตุนิยมวิทยา
- พยากรณ์สภาพอากาศประจ้าวัน
- ติดตามสภาวะฝนตั้งแต่อยู่รอบนอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร จนกระทั่งฝนตกถึง
หยุดตก
- รายงานความรุนแรงและปริมาณฝนขณะฝนก้าลังตก
5.2.2.2 กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
- ท้านายระดับน้้าในแม่น้าเจ้าพระยาจากอิทธิพลของน้้าทะเลหนุน
5.2.2.3 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- แจ้งข้อมูลปริมาณและระดับน้้าในเขื่อนต่าง ๆ
- สนับสนุนการท้านายสภาพน้้าของกรมชลประทาน
5.2.2.4 กรมชลประทาน
- ควบคุ ม การจั ด สรรน้้ า ในลุ่ ม แม่ น้ า เจ้ า พระยา ทุ่ ง ฝั่ ง ตะวั น ออกและทุ่ ง ฝั่ ง
ตะวันตก
- แจ้งข้อมูลปริมาณและระดับน้้าในแม่น้าเจ้าพระยา
5.2.2.5 การไฟฟ้านครหลวง
- ให้ความร่วมมือในการติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้า ส้าหรับเครื่องสูบน้้ากรณีฉุกเฉิน
เร่งด่วน ตลอดทั้งแก้ไขปัญหาเมื่อไฟฟ้าดับ ด้วยระบบจ้าหน่ายไฟฟ้าอัตโนมั ติ
ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
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5.2.2.6 ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ
- สนับสนุนการควบคุมสถานการณ์มิให้ประชาชนขัดขวางการปฏิบัติการ
- แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดเนื่องจากน้้าฝน
5.2.2.7 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร (องค์การมหาชน)
- ประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลน้้านอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร
5.2.2.8 กรมทางหลวง
- สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมในส่วนพื้นที่รับผิดชอบของกรม
ทางหลวง และพื้นที่ต่อเนื่อง
5.2.2.9 กรมทางหลวงชนบท
- สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมในส่วนพื้นที่รับผิดชอบของกรม
ทางหลวงชนบท และพื้นที่ต่อเนื่อง
5.2.2.10 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
- สนับสนุนการแก้ไขปัญหาน้้าท่วม และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้าท่วม
5.2.2.11 จังหวัดปริมณฑล
- ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม พื้นที่รอยต่อจังหวัด
5.2.3 การประสานความร่วมมือกับประชาชนและองค์กรชุมชน
- ให้ความร่วมมือกับส้านักงานเขตและชุมชน ในพื้นที่เพื่อรณรงค์ ดูแลรักษา คู คลอง เพื่อ
เปิดทางน้้าไหล ก้าจัดขยะและพืชน้้า เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการระบายน้้า
- ด้าเนินการรณรงค์ร่วมกับองค์กรเอกชนและชุมชน เพื่อเปิดทางน้้าไหลและดูแลรักษา คู คลอง
5.3 หน่วยงานตรวจสอบและประเมินผล
5.3.1 ส้านักการระบายน้้า
การตรวจสอบและประเมินผลกระท้าโดยหน่วยงานหลายระดับและหลายหน่วยงาน คือ
5.3.1.1 การตรวจสอบระดับกอง เป็นการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้ากลุ่มงาน
ผู้อ้านวยการกอง ผู้ปฏิบัติการในโครงการ/แผนงานของกองนั้น ๆ
5.3.1.2 การตรวจสอบระดับส้านัก เป็นการตรวจสอบโดยอาศัยฝ่ายติดตามผลของศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันน้้าท่วมและระดับผู้บริหารของส้านัก
5.3.2 ส้านักงานเขต
เป็ น การตรวจสอบโดยเจ้า หน้ าที่ ส้ า นัก งานเขตที่ รับ ผิ ด ชอบพื้ นที่ ต่ าง ๆ และแจ้ งศู น ย์
ปฏิบัติการของส้านักการระบายน้้า
5.3.3 กองงานผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร
เป็นการตรวจสอบด้าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม รายงานผล
ต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และแจ้งส้านักการระบายน้้า
5.3.4 ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
เป็นการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลขั้นสุดท้าย
6. มาตรการ แผน และแนวทางด้าเนินการในการป้องกันน้้าท่วม
6.1 มาตรการหลักในการป้องกันน้้าท่วม อาจแบ่งได้เป็น 2 มาตรการ คือ
1. มาตรการใช้การก่อสร้าง (Structural Measures) ส่วนใหญ่ใช้ในพื้นที่ชุมชนหนาแน่น
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ส้าหรับกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีระดับพื้นดินบางแห่งต่้ากว่าระดับน้้าภายนอก ใช้ระบบป้องกันน้้าท่วม
และระบายน้้าแบบระบบพื้นที่บริหารจัดการน้้าท่วม (Polder System) ซึ่งประกอบด้วย
1.1 การป้องกันน้้าภายนอกไหลเข้าพื้นที่บริหารจัดการน้้าท่วม
- ส่วนที่เป็นพื้นดินใช้คันกั้นน้้าในรูปของถนน ทางรถไฟ คันดิน เขื่อน ค.ส.ล. แนวป้องกันน้้าท่วม
รูปแบบต่าง ๆ
- ส่วนที่เป็นทางระบายน้้า ใช้ประตูระบายน้้า ประตูท่อ ท้านบปิดกั้น เป็นต้น
1.2 การระบายน้้าออกจากพื้นที่บริหารจัดการน้้าท่วม
- ระบายออกโดยธรรมชาติ ใช้ประตูระบายน้้า ประตูท่อ เป็นต้น
- ระบายออกโดยใช้เครื่องสูบน้้า
1.3 การระบายน้้าในพื้นที่บริหารจัดการน้้าท่วม
- ระบบระบายน้้าใช้จากอาคารบ้านเรือน ถนน ซอย ไปสู่ภายนอก โดยท่อระบายน้้า คู คลอง
- การชะลอน้้า เพื่อเก็บกักน้้าไว้ระยะหนึ่ง โดยคลอง สระ บึง ที่ลุ่มต่าง ๆ เป็นต้น
2. มาตรการไม่ใช้การก่อสร้าง (Non-Structural Measures) ส่วนใหญ่ใช้ในพื้นที่ชุมชนเบาบาง
และพื้นทีก่ สิกรรม
ใช้ส้าหรับการปฏิบัติการป้องกันน้้าท่วมทั่วไป และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพื้นที่ชุมชนเบาบางซึ่งจะ
เรียกว่า การบริหารพื้นที่น้าท่วม (Flood Plain Management) ประกอบด้วย
2.1 การควบคุมผังเมืองและการใช้ที่ดิน เพื่อจัดให้มีที่ว่างรับน้้า ชะลอ และเก็บกักน้้า
2.2 การควบคุมอาคาร ให้อาคารที่อยู่ในพื้นที่น้าท่วมมีความคงทน ไม่เสียหายจากน้้าท่วม
2.3 การประชาสัมพันธ์รายละเอียดน้้าท่วมให้ประชาชนทราบและเรียนรู้สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น
เพื่อการปฏิบัติการป้องกันตัวเอง เมื่อจ้าเป็นและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานรับผิดชอบ
2.4 ตั้งระบบพยากรณ์และแจ้งเตือนภัยน้้าท่วม เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการและเตือนประชาชน
2.5 ตั้งหน่วยปฏิบัติการเร่งด่วน เพื่อปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมตลอดจนช่วยเหลือ
ประชาชน
2.6 ตั้งองค์กรอ้านวยการและบริหาร เพื่อให้หน่วยงานมีขีดความสามารถในการเตรียมแผนงานใน
โครงการและปฏิบัติการอย่างถูกต้องและบริหารงานได้อย่างเพียงพอต่อภารกิจ
ขณะนี้การศึกษาแผนหลักการป้องกันน้้าท่วมและระบายน้้าในกรุงเทพมหานคร ได้ด้าเนินการไปเป็น
จ้ า นวนมากทั้ งพื้ น ที่ฝั่ ง ตะวั น ออกและพื้น ที่ ฝั่ ง ตะวั น ตกของแม่น้ า เจ้ า พระยา นอกจากนั้ นยั ง มีก ารศึ ก ษา
มาตรการอื่น ๆ ทั้งด้านมาตรการป้องกันน้้าท่วม องค์กรและการบริหารการเงินอีกด้วย แผนหลักการป้องกัน
น้้าท่วมและระบายน้้าจะเป็นไปตามมาตรการที่กล่าวมา
ความต้องการงบประมาณลงทุ นส้ าหรับแผนหลั กการป้องกันน้้ าท่ว ม และระบบระบายน้้าของ
กรุงเทพมหานครสูงมาก คาดว่าจ้าเป็นต้องด้าเนินการตามความสามารถอันจ้ากัดของงบประมาณประจ้าปี
ของกรุงเทพมหานคร และรัฐบาลตามล้าดับความส้าคัญของโครงการ ตามแผนหลักซึ่งในเชิงการวิเคราะห์
โครงการสามารถแสดงได้ว่าจังหวะและระยะเวลาการด้าเนินการก่อสร้างและการใช้งานของโครงการต่าง ๆ ไม่
ทันกับความเสียหายจากน้้าท่วมที่จะยังคงมีต่อไปในอนาคต
การจัดแผนปฏิบัติการและการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมในแต่ละปีจึงต้องให้ละเอียดและติดตามผลให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดเท่าที่จะกระท้าได้
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6.2 ส้านักการระบายน้้า มีแผนการด้าเนินงานโครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม โดยมี
ทั้งแผนระยะยาวที่เป็นระบบถาวร และแผนระยะสั้นที่เป็นระบบชั่วคราว ดังนี้
1. งานก่อสร้างระบบป้องกันน้้าท่วมและระบบระบายน้้า
เพื่อเป็นการพัฒนาระบบป้องกันน้้าท่วมและระบบระบายน้้าให้เป็นระบบถาวร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมกรุงเทพมหานครให้มีมากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดการด้าเนินการ ดังนี้
1.1 โครงการแนวป้องกันน้้าท่วมริมแม่น้าเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์
1.2 โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้้าขนาดใหญ่
1.3 โครงการจัดหาพื้นที่รองรับและเก็บกักน้้า (โครงการแก้มลิง)
1.4 การบริหารจัดการบรรเทาพื้นที่น้าท่วมนอกคันกั้นน้้าพระราชด้าริ
2. งานบ้ารุงรักษาระบบคลอง
ระบบคลอง เป็นทางระบายน้้าหลักส้าหรับใช้ล้าเลียง และระบายน้้าออกจากพื้นที่ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาน้้าท่วม รวมทั้งเป็นที่รองรับน้้าฝนเพื่อให้ระบบคลองต่าง ๆ ท้าหน้าที่ระบายน้้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส้านักการระบายน้้าได้ก้าหนดแผนการด้าเนินการเพื่อบ้ารุงรักษาคู คลอง ให้สามารถระบายน้้า
ได้สะดวก โดยการก่อสร้างเขื่อนริมคลอง การขุดลอกคลองและเปิดทางน้้าไหลเป็นประจ้าทุกปี รวมทั้งการดูแล
บ้ารุงรักษาพื้นที่เก็บ กักน้้า (แก้มลิง) ที่พัฒนาก่อสร้างแล้วเสร็จทั้ง 26 แห่ง ให้สามารถเก็บกักน้้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพจึงก้าหนดแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบ้ารุงรักษาคลองไว้ดังนี้
ล้าดับ
การด้าเนินการ
จ้านวน
ระยะเวลาด้าเนินการ
1 โครงการดูแลรักษาคลอง พื้นที่ฝั่งพระนคร
31 คลอง
ต.ค. 60 – ก.ย. 61 (12 เดือน)
(โดยใช้แรงงานประจ้า)
2 โครงการเปิดทางน้้าไหลฯ พื้นที่ฝั่งพระนคร
38 คลอง
ต.ค. 60 – ก.ย. 61 (12 เดือน)
3 โครงการรักษาความสะอาดคู คลอง
77 คลอง
ต.ค. 60 – ก.ย. 61 (12 เดือน)
พื้นที่ฝั่งพระนคร
4 ดูแลรักษาคลองตามรายการถ่ายโอนภารกิจ 20 คลอง
ต.ค. 60 – ก.ย. 61 (12 เดือน)
จากกรมชลประทาน
5 โครงการเก็บขยะคลองมหานาค คลองแสน
18 แห่ง
ต.ค. 60 – ก.ย. 61 (12 เดือน)
แสบ และหน้าตะแกรงสถานีสูบน้้า
6 โครงการเก็บขยะวัชพืชและบ้ารุงรักษาแหล่ง 24 แห่ง
ต.ค. 60 – ก.ย. 61 (12 เดือน)
น้้า
7 โครงการท้าความสะอาดคูระบายน้้า
23 กม.
ต.ค. 60 – ก.ย. 61 (12 เดือน)
ริมถนนวิภาวดีรังสิต ทั้ง 2 ฝั่ง
8 โครงการดูแลรักษาคลอง พื้นที่ฝั่งธนบุรี
30 คลอง
ต.ค. 60 – ก.ย. 61 (12 เดือน)
(โดยใช้แรงงานประจ้า)
9 โครงการเปิดทางน้้าไหลฯ พื้นที่ฝั่งธนบุรี
22 คลอง
ต.ค. 60 – ก.ย. 61 (12 เดือน)
10 โครงการรักษาความสะอาดคูคลอง พื้นที่ฝั่ง 26 คลอง
ต.ค. 60 – ก.ย. 61 (12 เดือน)
ธนบุรี
11 ภารกิจให้การสนับสนุนหน่วยงานอื่น
13 ภารกิจ
ต.ค. 60 – ก.ย. 61 (12 เดือน)
นอกเหนือจากภารกิจหลัก
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ล้าดับ
การด้าเนินการ
12 ขุดลอกคู คลอง (จ้างเหมา)
13 ขุดลอกคู คลอง เปิดทางน้้าไหล และแก้ไข
ปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้้า
14 โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.ริมคลอง
(งบประมาณ กทม.)
15 โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.ริมคลอง
(งบเงินอุดหนุนรัฐบาล)

จ้านวน
10 คลอง
8 คลอง

ระยะเวลาด้าเนินการ
ต.ค. 60 – เม.ย. 61 (7 เดือน)
ต.ค. 60 – ก.ย. 61 (12 เดือน)

25 คลอง

ปี 2561

2 คลอง

ปี 2561

3. งานบ้ารุงรักษาท่อระบายน้้า
การเตรียมการเพื่อการป้องกันน้้าท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครประจ้าปี พ.ศ.2561 กองระบบท่อ
ระบายน้้ าด้าเนิ นการจัดท้าแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ เกิดประสิทธิภ าพของการแก้ไขปัญหาน้้าท่ว มโดยมี
แผนการด้าเนินงานดังนี้
3.1 แผนการล้างท้าความสะอาดท่อระบายน้้าประจ้าปี พ.ศ. 2561
ท่อระบายน้้าในส่วนรับผิดชอบของส้านักการระบายน้้า มีความยาวประมาณ 2,000 กิโลเมตร
ในปี พ.ศ.2561 จะด้าเนินการล้างฯ โดยเริ่มด้าเนินการตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2560 ก้าหนดแล้วเสร็จเดือน
กรกฎาคม 2561 มีความยาวที่จะล้างรวมประมาณ 492.649 กิโลเมตร โดยแบ่งการด้าเนินการออกเป็น 3
ส่วน ดังนี้
3.1.1 จ้างเอกชน ความยาวประมาณ 307.23 กิโลเมตร
3.1.2 จ้างแรงงานชั่วคราว จ้านวน 100 คน ความยาวประมาณ 100.047 กิโลเมตร
3.1.3 ใช้รถดูดเลนของส้านักการระบายน้้าจ้านวน 12 คัน ความยาวประมาณ 85.372 กิโลเมตร
3.2 แผนการท้าแนวกระสอบทรายป้องกันน้้าท่วมเนื่องจากน้้าเหนือไหลหลากและ
น้้าทะเลหนุนสูง
ท้าการบรรจุกระสอบทรายและเรียงกระสอบทราย ท้าแนวป้องกันน้้าท่วมริมแม่น้าเจ้าพระยา
โดยเริ่มด้าเนินการตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม 2561 ก้าหนดแล้วเสร็จเดือนกันยายน 2561 ความยาวที่จะท้า
แนวกระสอบทรายประมาณ 5 กิโลเมตร
3.3 แผนการควบคุมการลดระดับน้้าตามบ่อสูบน้้าในพื้นที่ปิดล้อม
ควบคุมและลดระดับน้้าตามบ่อสูบน้้า จ้านวน 269 บ่อ อยู่ในพื้นที่บริหารจัดการน้้าท่วม 20 พื้นที่
เพื่อให้ระดับน้้าในพื้นที่มีระดับต่้าเป็นการเตรียมรับน้้าฝนที่จะตกมา และเพื่อเป็นการสูบช่วยเร่งระบายน้้าไม่ให้
ท่วมขังในถนนเป็นเวลานาน
3.4 แผนการจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อออกตรวจสอบแก้ไขปัญหาน้้าท่วม
จั ด หน่ ว ยปฏิ บั ติ ก ารเร่ ง ด่ ว นแก้ ไ ขปั ญ หาน้้ า ท่ ว ม (หน่ ว ย BEST) 39 หน่ ว ย พร้ อ มอุ ป กรณ์
เครื่องมือ ออกตรวจสอบแก้ไขปัญหาน้้าท่วมในถนนที่มีปัญหาน้้าท่วมขังพร้อมเก็บขยะที่ติดตามช่องตะแกรง
น้้าฝน และตามบ่อสูบน้้าเพื่อเป็นการเร่งระบายน้้า
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ตารางหน่วยเคลื่อนที่เร็ว (หน่วย BEST)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
จ้านวน (หน่วย)
กองระบบท่อระบายน้้า
24
กองระบบคลอง
10
กองเครื่องจักรกล
5
รวมทั้งสิ้น
39
4. งานระบบอาคารบังคับน้้า
งานระบบอาคารบังคับน้้าเป็นงานควบคุมระดับน้้าและบังคับน้้าให้ไหลในทิศทางที่ต้องการ โดยอาศัย
อาคารบังคับน้้าต่างๆ เช่น สถานีสูบน้้า ประตูระบายน้้า อุโมงค์ระบายน้้า เป็นต้น ซึ่งใช้ควบคุมระดับน้้า และ
ระบายน้้าในเขตพื้นที่เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม โดยมีแผนงานดังนี้
4.1 แผนซ่อมบ้ารุงรักษาระบบอาคารบังคับน้้า
กองระบบอาคารบังคับน้้ามีแผนซ่อมบ้ารุงรักษาอาคารบังคับน้้าที่อยู่ในความดู แลให้อยู่ในสภาพดี
พร้อมต่อการใช้งานก่อนเริ่มฤดูฝน เดือนพฤษภาคม ของทุกปี ดังนี้
ล้าดับ

รายละเอียด

1
2
3
4
5

ตรวจสอบและรวบรวบข้อมูล
จัดเตรียมคน เครื่องมือ อะไหล่
ด้าเนินการซ่อมบ้ารุง
ลงทะเบียนประวัติการซ่อมบ้ารุง
สรุปผลและรายงานผลการด้าเนินงาน

ระยะเวลาด้าเนินการ งบประมาณปี 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

4.2 แผนปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบอาคารบังคับน้้า
กองระบบอาคารบังคับน้้ามีแผนด้าเนินการงานปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบอาคารบังคับน้้า
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการระบายน้้าของอาคารบังคับน้้า ให้มีความพร้อมในการบริหารจัดการน้้าเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม ดังนี้
4.2.1 เครื่องสูบน้้าแบบเคลื่อนที่ระบบไฮดรอลิคขนาด 30 นิ้วขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล
ไม่น้อยกว่า 250 แรงม้าพร้อมอุปกรณ์
4.2.2 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้าสถานีสูบน้้าคลองเสือน้อย
4.2.3 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้าหลักสี่ถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้า
4.2.4 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบระบายน้้าอุโมงค์ทางลอดรถยนต์
ถนนพหลโยธิน-วัดลาดปลาเค้า
4.2.5 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบระบายน้้าอุโมงค์ทางลอดรถยนต์สุทธิสารถนนรัชดา (ถนนรัชดา-สุทธิสารวินิจฉัย)
4.2.6 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบระบายน้้าอุโมงค์ทางลอดรถยนต์แยก
ประชาราษฎร์บ้าเพ็ญ(ถนนรัชดา-ประชาราษฎร์บ้าเพ็ญ)
4.2.7 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันน้้าทะเลหนุนสถานีสูบน้้าของ
คลองสนามชัย
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4.2.8 โครงการเดินระบบบ้ารุงรักษาและบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้้าจากบึงมักกะสันลงสู่
แม่น้าเจ้าพระยา (ระยะที่ 2)
5. งานติดตั้งสนับสนุน ซ่อมบ้ารุงรักษาเครื่องสูบน้้า เครื่องจักรกลและยานพาหนะ
การบ้ า รุ งรั กษา ซ่อมแซม ติ ดตั้งเครื่องสู บ น้้าประกอบด้ว ย เครื่ องสู บน้้ าชนิดไฟฟ้า และชนิ ด
เครื่องยนต์ โดยมีการติดตั้งทั้งแบบถาวร กึ่งถาวร แบบชั่วคราว รวมทั้งการบ้ารุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักรกล
ชนิดต่าง ๆ โดยการด้าเนินการจะสอดคล้องกับแผนป้องกั นน้้าท่วมเนื่องจากน้้าฝน น้้าเหนือไหล่บ่าและน้้า
ทะเลหนุนสูง รวมถึงการเตรียมความพร้อมในสถานการณ์วิกฤตเร่งด่วนด้านอุทกภัย
ปี พ.ศ. 2561 ส้านักการระบายน้้า ได้ก้าหนดแผนปฏิบัติการในการบ้ารุงรักษา ซ่อมแซม ติดตั้ง
เครื่องสูบน้้า และเครื่องจักรกลประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับแผนป้องกันน้้าท่วมเนื่องจากน้้าฝน น้้าเหนือไหล่บ่า
และน้้าทะเลหนุนสูง รวมถึงการเตรียมความพร้อมในสถานการณ์วิกฤตเร่งด่วนด้านอุทกภัย ดังนี้
5.1 การติดตั้งและสนับสนุนเครื่องสูบน้้า ประจ้าปี 2561
ล้าดับ

1

2

หน่วยงาน
พื้นที่การติดตั้งและสนับสนุน

รายละเอียดเครื่องสูบน้้า
จุดติดตั้ง จ้านวน
(จุด) (เครื่อง)

ส้านักการระบายน้้า
1.1 พื้นที่ตะวันออกของกรุงเทพมหานคร
1.2 พื้นที่ตะวันตกของกรุงเทพมหานคร
ส้านักงานเขต
2.1 พื้นที่ตะวันออกของกรุงเทพมหานคร (35 เขต)
2.2 พื้นที่ตะวันตกของกรุงเทพมหานคร (15 เขต)
รวมทั้งสิ้น

ปริมาตรการสูบ
(ลบ.ม./วินาที)

257
108

630
173

588.27
69.02

44
26
435

138
46
987

28.06
6.16
691.51

หมายเหตุ เครื่องสูบน้้าที่ติดตั้งและสนับสนุนประกอบด้วยเครื่องสูบน้้าชนิดไฟฟ้าและชนิดเครื่องยนต์
5.2 แผนการติดตั้งและซ่อมบ้ารุงรักษาเครื่องสูบน้้าและเครื่องจักรกลประจ้าปี 2561
ล้าดับ

แผนการปฏิบัติงาน

1.
2.

การซ่อมและบ้ารุงรักษาประจ้าปี
การติดตั้งเครื่องสูบน้้าตามแผนการติดตั้ง
ประจ้าปี
การตรวจซ่อมและแก้ไขเครื่องสูบน้้า
เครื่องจักรกล และยานพาหนะหลังการใช้งาน
จัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็ว(BEST) เพื่อตรวจสอบ
และแก้ไขเครื่องสูบน้้า เครื่องจักรกลและ
ยานพาหนะตลอด 24 ชั่วโมง

3.
4.

ระยะเวลาด้าเนินการ ปีงบประมาณ 2560-2561

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

น้้าฝน น้้าหนุน และน้า้ เหนือ
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5.3 การสนับสนุนเครื่องสูบน้้าและวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องสูบน้้าแก่ส้านักงานเขต
เพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมเชิงรุก เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้้าในพื้นที่
เขตต่างๆ รวมทั้งการบ้ารุงรักษา ซ่อมแซม เครื่องสูบน้้า จ้านวน 723 เครื่อง และวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่อง
สูบน้้า ให้แก่ส้านักงานเขต ซึ่งด้าเนินการหลังจากสิ้นสุดช่วงอุทกภัยในปีนั้นๆ(ประมาณเดือนธันวาคม)โดยมี
แผนการด้าเนินการเตรียมพร้อม ดังนี้
ล้าดับ

แผนการปฏิบัติงาน

1.

ประสานความต้องการสนับสนุนเครื่องสูบน้้าและ
วัสดุอุปกรณ์ ในการเตรียมการวางแผนป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้้าท่วมประจ้าปี
จัดเตรียมเครื่องสูบน้้าและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
สนับสนุนเครื่องสูบน้้าและวัสดุอุปกรณ์ติดตั้งให้แก่
ส้านักงานเขตต่าง ๆ

2.
3.
4.

ระยะเวลาด้าเนินการ ปีงบประมาณ 2560-2561

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

น้้าฝน น้้าเหนือและน้้าทะเลหนุนสูง

ตรวจสอบ ซ่อมและบ้ารุงรักษาเครื่องสูบน้้า ตาม
รอบการซ่อมบ้ารุงเชิงป้องกัน และการตรวจซ่อม
แก้ไขปัญหาขัดข้องตามแผนงานและกรณีเร่งด่วน
ตามที่ได้รับแจ้ง ตลอด 24 ชั่วโมง

5.4 สนับสนุนการผลักดันน้้าส้าหรับการเร่งระบายน้้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
สนับสนุนการเร่งผลักดันน้้า โดยการติดตั้งเครื่องผลักดันน้้าและเครื่องสูบน้้าความดันสูงเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการระบายน้้าในพื้นที่ประสบปัญหาน้้าท่วมหรือพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆ ในกรณีเร่งด่วนหรือใน
พื้นที่ที่จ้าเป็นต้องติดตั้ง หากพื้นที่หรือจุดติดตั้งใดที่ไม่มีระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้ารองรับการท้า งานของเครื่อง
สูบน้้า จะด้าเนินการสนับสนุนและติดตั้งเครื่องก้าเนิดไฟฟ้าขนาดที่มีความเหมาะสม เพื่อให้สามารถเร่งระบาย
น้้าออกจากพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
6. งานระบบสารสนเทศระบายน้้า
ระบบสารสนเทศระบายน้้ าเป็ นระบบตรวจวั ด ข้อ มูล อั ตโนมัติ เพื่ อ สนั บ สนุ นการตั ด สิ น ใจในการ
ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม ประกอบด้วย เรดาร์ตรวจฝน ระบบตรวจวัดปริมาณฝน ระบบตัววัด
สภาพอากาศ ระบบตรวจวัดน้้าท่วมบนถนน ระบบตรวจวัดระดับน้้า ระบบ CCTV ระบบตรวจวัดอัตราการ
ไหลของน้้า ระบบตรวจสอบการท้างานของประตูระบายน้้า ระบบการตรวจสอบการท้างานของเครื่องสูบน้้า
7. งานจัดการคุณภาพน้้า
ในปีพ.ศ. 2561 ส้านักงานจัดการคุณภาพน้้า ส้านักการระบายน้้า จะมีการด้าเนินการเดินระบบบ้าบัด
น้้าเสียขนาดใหญ่ จ้านวน 8 แห่ง คือ โรงควบคุมคุณภาพน้้าสี่พระยา รัตนโกสินทร์ ดินแดง ช่องนนทรี
หนองแขม ทุ่งครุ จตุจักร และศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ ครอบคลุมพื้นที่บริการบ้าบัดน้้า
เสีย 212.40 ตารางกิโลเมตร มีขีดความสามารถในการบ้าบัดน้้าเสียรวม 1,112,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และ
ระบบบ้ า บั ด น้้ า เสี ย ที่ รั บ โอนจากการเคหะแห่ ง ชาติ จ้ า นวน 12 แห่ ง คื อ โรงควบคุ ม คุ ณ ภาพน้้ า
ทุ่งสองห้อง 1 ทุ่งสองห้อง 2 บางบัว รามอินทรา ห้วยขวาง ท่าทราย บางนา บ่อนไก่ คลองเตย คลองจั่น
หัวหมาก และร่มเกล้า มีขีดความสามารถในการบ้าบัดน้้าเสียรวม 24,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เมื่อรวมขีด
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ความสามารถในการบ้าบัดน้้าเสียของระบบบ้าบัดน้้าเสียทั้งขนาดใหญ่และที่รับโอนจากการเคหะแห่งชาติ ที่
ออกแบบ คิดเป็น 1,136,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
7. ก้าหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม
7.1 ช่วงปฏิบัติการ แบ่งออกเป็น 3 ช่วงปฏิบัติการ ตามสถิติฝนและระดับแม่น้าเจ้าพระยา คือ
ช่วงปฏิบัติการ

ช่วงที่ 1 : ต้นฤดูฝน
เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม

ลักษณะเหตุน้าท่วม

- ความเข้มของฝน โดยทั่วไปไม่สูงนัก (10-60 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง)
- นอกจากลักษณะอากาศผิดปกติ (อาจเกิน 90 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง)
- ระดับน้้าแม่น้าเจ้าพระยาไม่สูงนัก (สูงสุด +1.20 เมตร รทก.)
ช่วงที่ 2 : ปลายฤดูฝน
- ความเข้มของฝนสูงขึ้น (35-90 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง)
เดือนสิงหาคม ถึงเดือนตุลาคม
- ลักษณะอากาศผิดปกติ เช่น มีพายุหมุนเข้ามา
(ปริมาณเกิน 90 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง หรือติดต่อกันหลายวัน)
- ระดับน้้าแม่น้าเจ้าพระยาสูงขึ้น (สูงสุด +1.55 ถึง +2.10 เมตร รทก.)
ช่วงที่ 3 : น้้าเหนือไหลบ่า และน้า้ ทะเลหนุนสูง - ความเข้มของฝนสูงในช่วงต้นเดือนตุลาคม
เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม
- น้้าทุ่งจากพื้นที่ด้านเหนือและตะวันออกไหลเข้าพื้นที่
- ระดับน้้าแม่น้าเจ้าพระยาสูงสุด (ประมาณ +2.00 ถึง 2.53 เมตร รทก.)

7.2 แผนการป้องกันน้้าท่วมเนื่องจากฝนตก
7.2.1 ก้าหนดการเตรียมการเพื่อป้องกันน้้าท่วมเนื่องจากฝน
ล้าดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายการ
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
การตรวจซ่อมเครื่องสูบน้้า
การตรวจซ่อมประตูระบายน้้าต่าง ๆ
การติดตั้งเครื่องสูบน้า้
การด้าเนินการเปิดทางน้้าไหลในคลอง*
การท้าความสะอาดท่อระบายน้้า
การตรวจสอบก้าหนดมาตรการป้องกัน
แก้ไขส้าหรับพื้นที่น้าท่วม
7. การจัดเตรียมอุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่
8. การเตรียมความพร้อมในการปฏิบตั ิงาน
ของศูนย์ป้องกันน้้าท่วม ส้านักการระบายน้้า
9. การประสานแผนของส้านักการระบายน้้า
กับแผนของหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น
* จะด้าเนินการในจุดทีส่ ้าคัญและมีปัญหาก่อน

7.2.2 ก้าหนดพื้นที่บริหารจัดการน้้าท่วมกรุงเทพมหานคร
การปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมในพื้นที่ชุมชนหนาแน่น และครอบคลุม พื้นที่
น้้าท่วมที่ส้าคัญโดยใช้ “ระบบพื้นที่ปิดล้อมย่อยบริหารจัดการน้้าท่วม (Sub Polder System)” จ้านวน
22 พื้นที่ ดังนี้

1. พื้นที่บริหารจัดการน้้าท่วมดอนเมือง อนุสรณ์สถาน
2. พื้นที่บริหารจัดการน้้าท่วมแจ้งวัฒนะ
3. พื้นที่บริหารจัดการน้้าท่วมรัชดาภิเษกพหลโยธิน แยกเกษตร

พื้นที่
พื้นที่
พื้นที่

37.640
35.778
36.760

ตารางกิโลเมตร
ตารางกิโลเมตร
ตารางกิโลเมตร
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4. พื้นที่บริหารจัดการน้้าท่วมลาดพร้าว บางกะปิ นวมินทร์
5. พื้นที่บริหารจัดการน้้าท่วมดินแดง, ห้วยขวาง
6. พื้นที่บริหารจัดการน้้าท่วมถนนเพชรบุรี จากทางรถไฟถึงถนนอโศกมนตรี
7. พื้นที่บริหารจัดการน้้าท่วมถนนทหาร พระรามที่ 6 คลองสามเสน
8. พื้นที่บริหารจัดการน้้าท่วมพระรามที่ 5 คลองผดุงกรุงเกษม คลองสามเสน
9. พื้นที่บริหารจัดการน้้าท่วมรามค้าแหง
10. พื้นที่บริหารจัดการน้า้ ท่วมถนนพระจันทร์ รอบสนามหลวง ถนนท้ายวัง
ถนนหน้าพระลาน
11. พื้นที่บริหารจัดการน้า้ ท่วมถนนจันทน์ เซนต์หลุยส์ สวนพลู ทุ่งมหาเมฆ
12. พื้นที่บริหารจัดการน้า้ ท่วมพระรามที่ 1
13. พื้นที่บริหารจัดการน้า้ ท่วมถนนสุขุมวิทฝั่งเหนือ
14. พื้นที่บริหารจัดการน้า้ ท่วมถนนสุขุมวิทฝั่งใต้ ศรีนครินทร์
15. พื้นที่บริหารจัดการน้า้ ท่วมตลิง่ ชัน ฉิมพลี มุ่งมังกร สวนผัก
16. พื้นที่บริหารจัดการน้า้ ท่วมเพชรเกษม
17. พื้นที่บริหารจัดการน้า้ ท่วมถนนบางบอน 1 (เขตบางบอน)
18. พื้นที่บริหารจัดการน้า้ ท่วมถนนบางขุนเทียน (เขตบางขุนเทียน)
19. พื้นที่บริหารจัดการน้า้ ท่วมถนนประชาอุทิศ (เขตทุ่งครุ)
20. พื้นที่บริหารจัดการน้า้ ท่วมถนนสุวินทวงศ์ (เขตมีนบุรี)
21. พื้นที่บริหารจัดการน้า้ ท่วมถนนศรีนครินทร์
22. พื้นที่บริหารจัดการน้า้ ท่วมบางซื่อ

พื้นที่
พื้นที่
พื้นที่
พื้นที่
พื้นที่
พื้นที่
พื้นที่

42.017
18.000
9.540
6.423
5.780
11.444
8.692

ตารางกิโลเมตร
ตารางกิโลเมตร
ตารางกิโลเมตร
ตารางกิโลเมตร
ตารางกิโลเมตร
ตารางกิโลเมตร
ตารางกิโลเมตร

พื้นที่
พื้นที่
พื้นที่
พื้นที่
พื้นที่
พื้นที่
พื้นที่
พื้นที่
พื้นที่
พื้นที่

25.253
11.660
22.595
40.357
3.600
8.750
0.813
2.490
3.326
0.741

ตารางกิโลเมตร
ตารางกิโลเมตร
ตารางกิโลเมตร
ตารางกิโลเมตร
ตารางกิโลเมตร
ตารางกิโลเมตร
ตารางกิโลเมตร
ตารางกิโลเมตร
ตารางกิโลเมตร
ตารางกิโลเมตร

ส้าหรับพื้นทีน่ ้าท่วมที่อยู่นอกพื้นที่บริหารจัดการน้้าท่วมย่อยให้ใช้วิธีการแก้ไขเป็นจุดโดย
ไม่ก้าหนดพื้นที่บริหารจัดการน้้าท่วม
7.2.3 ขั้นตอนการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมเนื่องจากน้้าฝน มีแผนด้าเนินการ ดังนี้
7.2.3.1 ระบบระบายน้้า มีองค์ประกอบคือ
- ระบบคู ค ลอง ได้ แ ก่ ก ารสร้ า งเขื่ อ นกั น ดิ น ริ ม คลอง ท่ อ ลอดตามแนวคลอง
ขุดลอกคูคลองและเปิดทางน้้าไหลและท้าความสะอาดคูคลอง เป็นต้น
- ระบบท่อระบายน้้า ได้แก่การก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้้าและท้าความสะอาด
ท่อระบายน้้า เป็นต้น
- ระบบสูบน้้า ได้แก่สถานีสูบน้้าบ่อสูบน้้าและการติดตั้งเครื่องสูบน้้าต่างๆ เป็นต้น
- ระบบประตูระบายน้้า ได้แก่ประตูระบายน้้าถาวรและท้านบกั้นน้้าต่างๆ เป็นต้น
7.2.3.2 การก้าหนดล้าดับความส้าคัญ
แบ่งล้าดับความส้าคัญ
- ระดับ A ล้าดับความส้าคัญสูงเป็นระบบที่อยู่ในบริเวณพื้นที่น้าท่วมที่ส้าคัญ
- ระดับ B ล้าดับความส้าคัญปานกลางเป็นระบบที่อยู่ในบริเวณพื้นทีน่ ้าท่วมทั่วไป
- ระดับ C ล้าดับความส้าคัญต่้าเป็นระบบที่อยู่ในพื้นที่ป้องกันน้้าท่วมที่
อาจมีปัญหาน้้าท่วมเมื่อมีฝนตกหนัก
7.2.3.3 เป้าหมายของการเตรียมการ
- ล้าดับความส้าคัญ “A” ให้แล้วเสร็จใช้งานได้ภายในเดือนเมษายน
- ล้าดับความส้าคัญ “B” ให้แล้วเสร็จใช้งานได้ภายในเดือนกรกฎาคม
- ล้าดับความส้าคัญ “C” ให้ด้าเนินการมากที่สุดเท่าที่จะมีโอกาสกระท้าได้
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7.2.3.4 โครงการเตรียมการ
- โครงการ / กิจกรรมตามงบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ้าปี 2560
- โครงการเปิดทางน้้าไหลในคูคลอง
- โครงการท้าความสะอาดท่อระบายน้้า
- โครงการเตรียมระบบประตูระบายน้้าและท้านบกั้นน้้า
- โครงการปรับปรุงเสริมระบบระบายน้้ากลางปี
7.2.4 แผนปฏิบัติการประจ้าวัน เพื่อป้องกันน้้าท่วมเนื่องจากฝน
7.2.4.1 การปฏิบัติการปกติประจ้าวัน
- หน่วยปฏิบัติการแก้ไขน้้าท่วมด้าเนินการท้าความสะอาดท่อระบายน้้าและคู
คลองรวมทัง้ เสริมมาตรการเตรียมการปฏิบัติการต่างๆ
- หน่วยควบคุมระดับน้้าปฏิบัติการลดระดับน้้าขั้นต้นที่ก้าหนด
- หน่วยเคลื่อนที่เร็วออกปฏิบัติการแก้ไขปัญหาตามค้าสั่งและค้าร้องเรียนของ
ประชาชน
- หน่วยซ่อมบ้ารุงเครื่องสูบน้้าปฏิบัติการตรวจสอบบ้ารุงรักษาเครื่องสูบน้้าตามปกติ
- หน่วยตรวจสอบติดตามผลต่างๆตรวจสอบสภาพการเตรียมการและรายงานผล
ศูนย์ปฏิบัติการฯติดตามสภาพอากาศและระดับน้้ารายงานสรุปสถานการณ์
ประจ้าวันให้ทุกหน่วยทราบทุกวันเวลา 09.00 น.
- ตรวจสอบสภาพอากาศจากเรดาร์ รายงานทุกหน่วยงานทุกต้นชั่วโมง
7.2.4.2 การปฏิบัติการเมื่อได้รับแจ้งเตือนเกี่ยวกับฝน
เมื่อเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนในพื้นที่จังหวัดใกล้กรุงเทพมหานครและมีแนวโน้มจะ
เคลื่อนที่เข้ากรุงเทพมหานครหน่วยงานเตรียมปฏิบัติการดังนี้
- ศูนย์ปฏิบัติการฯแจ้งเตือนสภาพอากาศกลุ่มฝนที่ตรวจพบแนวโน้มและความ
รุ น แรงของฝนให้ ห น่ว ยต่ า งๆและผู้ บ ริห ารศูน ย์ฯ ทราบเป็น ระยะๆพร้ อมทั้ ง
ตรวจสอบระดับน้้าและการเดินเครื่องสูบน้้าทุกจุด
- หน่วยควบคุมระดับน้้าเดินเครื่องสูบน้้าลดระดับน้้าลงถึงระดับขั้นต่้าที่ก้าหนด
เตรียมพร้อมรับสภาพฝน
- หน่ ว ยเคลื่ อ นที่เ ร็ ว แก้ ไขปั ญหาน้้า ท่ ว มเคลื่ อนย้ ายก้ าลั ง เข้ า จุด ปฏิบั ติ การที่
ก้าหนดหรือจุดที่ได้รับแจ้งเตือนที่คาดว่าฝนตกหรือจะมีปัญหาน้้าท่วมขัง
7.2.4.3 การปฏิบัติการเมื่อฝนตก
- ศูน ย์ป ฏิบัติการฯติดตามสภาพความรุนแรงของกลุ่มฝนแนวโน้มทิศทางจาก
เรดาร์ตรวจฝนและตรวจสอบปริมาณฝนตกจาก“ระบบตรวจวัดข้อมูลอัตโนมัติ”
แล้วรายงานให้หน่วยปฏิบัติต่างๆและผู้บริหารศูนย์ฯทราบเป็นระยะทุก 15 นาที
จนกว่าฝนหยุดตกกลับสู่สภาวะปกติ
- ศูนย์ปฏิบัติการฯประสานข้อมูลข่าวสารแนวทางปฏิบัติรวมทั้งค้าสั่งปฏิบัติการ
ให้หน่วยปฏิบัติการต่างๆ
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- หน่วยควบคุมระดับน้้ายังคงปฏิบัติการเต็มที่จนกระทั่งควบคุมระดับน้้าให้ลดลง
ถึงค่าระดับที่ก้าหนด
- ศูนย์ปฏิบัติการฯสรุปสภาพน้้าท่วม ปริมาณฝนและผลการปฏิบัติการแก้ไขปัญหา
น้้าท่วมต่อผู้บังคับบัญชา
- หน่วยติดตามผลรายงานสภาพปัญหาน้้าท่วมและความคิดเห็น
7.3 แผนการป้องกันน้้าท่วมเนื่องจากน้้าหนุน
7.3.1 ก้าหนดการเตรียมการเพื่อป้องกันน้้าท่วมเนื่องจากน้้าหนุน
ล้าดับ
รายการ
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. การปรับปรุงก่อสร้างแนวคันกั้นน้า้
2. การปิดกั้นท่อระบายน้้าตามจุดปิดกั้นริมแม่น้า
3. การปรับปรุงซ่อมแซม สร้างเพิ่มเติมหรือย้าย
ท้านบกั้นน้้าและประตูระบายน้า้
4. การด้าเนินการเรื่องการติดตั้งเครือ่ งสูบน้้า
5. การตรวจสอบแก้ไขสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติการ
6. การจัดท้าแผนก้าลังคนที่ต้องใช้ในการปฏิบัติการ
7. การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และจัดเตรียมอุปกรณ์ประกอบ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
8. การประสานแผนและการเตรียมการตามแผนของ
ส้านักการระบายน้า้ กับหน่วยงานอื่น

7.3.2 ก้าหนดพื้นที่บริหารจัดการน้้าท่วมเนื่องจากน้้าหนุน
7.3.2.1 การจัดท้าแนวคันกั้นน้้า จุดปิดกั้นท่อ ท้านบกั้นน้้า และประตูระบายน้้า
- การด้ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง ก่ อ สร้ า งแนวคั น กั้ น น้้ า ตามที่ ก้ า หนดในแผนต้ อ ง
ด้าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 2561 โดยในการด้าเนินการให้
เสริมระดับแนวคันกั้นน้้าให้สูงอย่างน้อยที่สุดที่ระดับ +2.00 ม.รทก. ซึ่งระดับ
ความสูงคันกั้นน้้าอาจจะเพิ่มขึ้นอีก 20 - 40 เซนติเมตร ตามสภาพการทรุดตัว
ของพื้นดินในแต่ละพื้นที่จากนั้นจึงค่อยๆ เสริมระดับให้สูงขึ้นตาม ความจ้าเป็น
ของสภาพระดับน้้าซึ่งได้มีการตรวจสอบติดตามสภาพน้้าเป็นระยะๆ ต่อไป
- การปิ ดกั้นท่อระบายน้้าตามจุดต่างๆ ที่ก้าหนดไว้เพื่อป้องกันการไหลย้อนกลั บ
เข้ามาของน้้าจากแม่น้าฯ โดยด้าเนินการปิดกั้นให้เสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม
2561
- ด้าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมสร้างเพิ่มเติมหรือรื้อย้ายท้านบกั้นน้้าและประตู
ระบายน้้าตามแผนที่ก้าหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2561
7.3.2.2 การติดตั้งเครื่องสูบน้้า
- ส้ารวจจุดติดตั้งเครื่องสูบน้้าพร้อมทั้งชนิดและจ้านวนเครื่องสูบน้้าที่ต้องใช้แต่
ละจุดให้พร้อมติดตั้งภายในวันที่ 30 กันยายน 2561
- การติดตั้งเครื่องสูบน้้าเพื่อป้องกันน้้าหนุนในระยะเริ่มแรกคือช่วงปลายเดือน
กันยายนและตุลาคม ซึ่งยังคงเป็นช่วงที่มีฝนตกหนักอยู่ให้ด้าเนินการติดตั้ง
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เครื่องสูบน้้าเฉพาะส่วนที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างการป้องกันน้้าฝนและน้้า
หนุนหรือเฉพาะเครื่องสูบน้้าที่ไม่มีภารกิจด้านการป้องกันน้้าฝนส่วนที่เหลือให้
ทยอยติดตั้งตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ขณะนั้น
7.3.2.3 การตรวจสอบแก้ไขสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติการป้องกันน้้าท่วม
- การตรวจสอบแก้ไขเช่นตรวจสอบการก่อสร้างที่เกี่ยวกับทางระบายน้้าเช่น
การสร้างประตูระบายน้้าหรือสถานีสูบน้้าว่าจะมีอุปสรรคต่อการระบายน้้า
อย่างไรหรือไม่และจะมีแนวทางด้าเนินการอย่างไรพร้อมด้าเนินการแก้ ไข
ทันทีให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 2561
7.3.2.4 การเตรียมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติการ
- จัดท้าแผนก้าลังคนที่ต้องใช้ส้าหรับการปฏิบัติการปิด – เปิดประตูระบายน้้า
จุดปิดกั้นท่อระบายน้้าการเดินเครื่องสูบน้้าและการควบคุมแนวคันกั้นน้้าทั้งนี้
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561
- จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ประกอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เช่นเต็นท์พัก
นอน ฯลฯ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 2561
7.3.2.5 การประสานแผนฯกับแผนป้องกันน้้าท่วมเนื่องจากน้้าหนุนของส้านักงานเขต
ต่างๆและหน่วยงานอื่นๆในการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันน้้าหนุนปี 2561
ส้านักการระบายน้้าได้มีการประสานงานกับส้านักงานเขตต่างๆ และหน่วยงานอื่นๆ
โดยได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบปฏิบัติการดังนี้
- การจัดท้าและดูแลแนวคันกั้นน้้าตามแนวริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก
ช่วงจากใต้คลองบางเขนลงทางใต้จนสุดเขตกรุงเทพมหานครเป็นหน้าที่ของ
ส้านักการระบายน้้า
- การจัดท้าแนวป้องกันและแนวบรรเทาปัญหาน้้าท่วมเนื่องจากน้้าหนุนในพื้นที่
ฝั่งตะวันตกของแม่น้าเจ้าพระยาได้จัดท้าแนวป้องกันในลักษณะเป็นพื้นที่
ปิดล้อมเพื่อบริหารจัดการน้้าท่วม (Polder) ในบริเวณที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจ
หรือชุมชนหนาแน่นก่อนโดยส้านักการระบายน้้าและส้านักงานเขตได้แบ่ง
พื้นที่รับผิดชอบออกเป็นพื้นที่บริหารจัดการน้้าท่วมในแต่ละพื้นที่ตามส่ว น
ความรับผิดชอบ
7.3.3 ขั้นตอนการปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมเนื่องจากน้้าหนุน
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไปโดยมีการด้าเนินการดังนี้
- การสูบน้้า หน่ วยปฏิบัติการสูบน้้าด้าเนินการลดระดับน้้าในพื้นที่ป้องกันตามระดับที่
ก้าหนด
- การปิด-เปิดประตูระบายน้้า หน่วยปฏิบัติการปิด-เปิดประตูระบายน้้าจะปิด-เปิดเพื่อการ
ถ่ายเทตามจังหวะการขึ้น-ลงของน้้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายเทน้้าและลดระยะเวลา
ของการเดินเครื่องสูบน้้า
- การประชาสั ม พั น ธ์ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ท้ า ความเข้ า ใจกั บ ประชาชนให้ เ ข้ า ใจถึ ง
จุดประสงค์และความจ้าเป็นในการจั ดท้าแนวคันกั้นน้้าหรือการปฏิบัติการสูบถ่ายน้้า
เพื่อที่ประชาชนจะได้เป็นหูเป็นตาดูแลแนวคันกั้นน้้าและอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ให้ถูกท้าลาย
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- การตรวจสอบแนวคันกั้นน้้าและจุดอุดกั้นต่างๆ จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบควบคุมแนว
คันกั้นน้้าและจุดอุดกั้นต่างๆ ตลอดเวลารวมทั้งปฏิบัติการปิด – เปิดจุดอุดกั้นต่างๆ เพื่อไม่ให้
เกิดปัญหาน้้าท่วมขัง
- การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ จะต้องมีการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ที่จ้าเป็นส้าหรับการ
ปฏิบัติการให้เพียงพอและทันเวลา เช่น น้้ามัน กระสอบทรายฯลฯ
- การติดตามข้อมูล เกี่ยวกับระดั บน้้าและการคาดการณ์ระดับน้้า จะต้อ งมีการศึกษา
ตรวจสอบข้ อ มู ล ต่ า งๆ คื อ ระดั บ น้้ า ในแม่ น้ า ตามคาดการณ์ ข องกรมอุ ท กศาสตร์
กองทัพเรือระดับน้้าที่วัดได้จริง ปริมาณน้้าที่ปล่อยออกมาจากเขื่อนและทุ่งการเกษตร
ต่างๆ ทั้งนี้เพื่อน้ามาประเมินแนวโน้มของระดับน้้าช่วยให้สามารถคาดหมายระดับน้้า
สูงสุดได้เป็นการล่วงหน้าในเวลาเหมาะสม สามารถมีเวลาพอส้าหรับการปรับปรุงแผน
หรือเป้าหมายการปฏิบัติการได้ทันการณ์
- การปฏิบัติการป้องกันน้้าเหนือหลากมาตามทุ่ง ในช่วงปฏิบัติการป้องกันน้้าทะเลหนุนมี
ปัญหาน้้าเหนือหลากมาตามทุ่งในปริมาณมาก การปฏิบัติการจะด้าเนินการดังนี้
1. การด้าเนินการในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้าเจ้าพระยานอกเหนือจากปฏิบัติการ
ป้องกันน้้าเหนือตามแนวริมฝั่งแม่น้าแล้วจะต้องควบคุมปริมาณน้้าให้ไหลผ่านเข้า
ออกคันกั้นน้้าด้านตะวันออก (แนวคันกั้นน้้าพระราชด้าริ ถนนกิ่งแก้ว ถนนร่มเกล้า
ถนนนิมิตรใหม่) ในปริมาณที่เหมาะสม
2. การด้าเนินการในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้าเจ้าพระยานอกเหนือจากการปฏิบัติใน
เรื่องการป้องกันน้้าเหนือเป็นหลักเพราะรูปแบบการป้องกันน้้าท่วมใช้รูปแบบแนวปิด
ล้อมพื้นที่ (Polder) หลายๆ พื้นที่เพียงแต่จะต้องมีการประเมินปริมาณน้้าและระดับ
น้้ า อย่ า งใกล้ ชิ ด รวมทั้ ง ขี ด ความสามารถในการป้ อ งกั น แต่ ล ะแห่ ง ด้ ว ยทั้ ง นี้
เพื่อตัดสิน ใจได้ว่าสามารถเสริมระดับของแนวป้องกันในทุกๆ พื้นที่ได้สัมพันธ์กับ
ระดั บ น้้ าที่ เพิ่ม ขึ้น หรื อไม่ ห รื อจะต้อ งลดพื้ นที่ ป้องกัน ลงมาเฉพาะส่ ว นที่ส ามารถ
ป้องกันได้โดยการ
- ติดตั้งเครื่องสูบน้้าเพิ่มตามความจ้าเป็น
- น้าเครื่องมือกลเข้าเสริมการปฏิบัติการตามความจ้าเป็น
- ขอก้าลังและเครื่องมือกลจากหน่วยงานอื่นเสริมตามความจ้าเป็น
7.3.4 แผนปฏิบัติการประจ้าวันเพื่อป้องกันน้้าท่วมเนื่องจากน้้าหนุน
การปฏิบัติการเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาน้้าท่วมเนื่องจากน้้าหนุนจะก้าหนดการ
ปฏิบัติงานตามช่วงเวลาน้้าขึ้น - น้้าลงในแต่ละวันดังนี้
- หน่วยปฏิบัติการแก้ไขปัญหาน้้าท่วมออกปฏิบัติการตรวจสอบแนวป้องกันน้้าท่วมตาม
แผนปกติหรือตามที่ได้รับร้องเรียน
- ศูนย์ปฏิบัติการฯ ตรวจสอบสภาพน้้าและระดับน้้า รายงานให้หน่วยปฏิบัติการทราบ
- เมื่อระดับน้้ าในแม่น้าเจ้าพระยาเริ่มขึ้นหน่วยปฏิบัติการเคลื่ อนที่เร็ว ออกปฏิบัติการ
ประจ้าแนวป้องกันน้้าท่วมริมแม่น้าเจ้าพระยาเพื่อเฝ้าระวังระดับน้้าล้นหรือซึมเข้ามาใน
พื้นที่ป้องกัน
- หน่ ว ยเคลื่ อนที่เร็ ว ซ่อมเครื่องสู บน้้าออกปฏิบัติการตรวจสอบเครื่องสู บน้้าตามจุด ที่
ก้าหนดตามแผน
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- ศูนย์ปฏิบัติการฯตรวจสอบระดับน้้าในแม่น้าเจ้าพระยาและรายงานให้หน่วยปฏิบัติการ
ต่างๆทราบเป็นระยะทุก 15 นาทีจนกว่าระดับน้้าขึ้นสูงสุดและลดลง
กรณีที่ระดับน้้าขึ้นสูง
- ศูนย์ปฏิบัติการฯตรวจสอบระดับน้้าในแม่น้าเจ้าพระยาและรายงานให้หน่วยปฏิบัติการ
ต่างๆทราบเป็นระยะทุก 15 นาทีจนกว่าระดับน้้าขึ้นสูงสุดและลดลง
- เมื่อใกล้เวลาที่ระดับน้้าขึ้นสูงสุดหน่วยควบคุมระดับน้้าตามสถานีสูบน้้าหลักลดการสูบน้้า
ลงแม่น้าเจ้าพระยาเพื่อลดปริมาณน้้าที่จะไปเพิ่มให้ระดับน้้าสูงขึ้น
- หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วตรวจสอบแนวป้องกันน้้า ท่วมตรวจสอบจุดที่น้ารั่วซึมหรือ
จุดที่มีน้าสูงล้นแนวป้องกันเข้ามาด้าเนินการอุดจุดรั่วซึมหรือเสริมแนวที่น้าล้นทันที
- ผู้บริหารศูนย์ฯเข้ามาอ้านวยการในศูนย์ปฏิบัติการเมื่อมีแนวโน้มที่ระดับน้้าจะสูงขึ้นอีก
ผู้บริหารศูนย์ ฯและเจ้ าหน้าที่ระดับสูงหารือสั่ งการแก้ไขสถานการณ์เป็นกรณีพิเศษหรือ
ก้าหนดให้ เจ้ าหน้ าที่ ระดั บสู งเข้ าพื้ นที่ อ้ านวยการและสั่ งการหรื อเสริ มก้ าลั งเจ้ าหน้ าที่
ระดับสูงขึ้นอีกตามสถานการณ์ระดับน้้าพร้อมประสานขอก้าลังสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆ
- เมื่อระดับน้้าในแม่น้าเจ้าพระยาลดลงต่้าสู่ระดับปกติศูนย์ปฏิบัติการฯ สรุปรายงาน
ผู้บังคับบัญชา
- การปฏิบัติจะด้าเนินการจนกว่าสถานการณ์ระดับน้้าในแม่น้าลดลงสู่ภาวะปกติเช่นนี้ทุกวัน
จนกว่าจะผ่านพ้นช่วงน้้าทะเลหนุนสูงที่จะท้าให้มีผลกระทบกับพื้นที่กรุงเทพมหานคร
กรณีน้าหลากจากพื้นที่ปริมณฑล
- ศูนย์ปฏิบัติการฯ ติดตามสภาพน้้าลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง ตั้งแต่ใต้เขื่อนเจ้าพระยาลงมา
และรายงานผู้บริหารทราบ
- ติดตามระบบป้องกันน้้าของจังหวัดต่างๆ ว่าสามารถป้องกันน้้าได้หรือไม่ หากจังหวัดใด
ที่ระบบป้องกันน้้าท่วมล้มเหลวและจะส่งผลกระทบต่อ กทม. รีบแจ้งผู้บริหารทราบ
- ติดตามสถาพน้้าหลากตามทุ่งจากจังหวัดปริมณฑลแล้วแจ้งเตือนฝ่ายปฏิบัติ
- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบสถานการณ์
- การปฏิบัติจะด้าเนินการจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
7.3.5 แผนการบริหารจัดการน้้าตามข้อตกลงกับพื้นที่รอบนอกต่อเชื่อมปริมณฑล
การประสานงานเพื่อการบริหารจัดการน้้าระหว่างจังหวัดปริมณฑลกับกรุงเทพมหานครนั้น
ส้านักการระบายน้้า ได้มีการประสานงานร่วมมือกันมาอย่างต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว และได้พัฒนาความร่วมมือ
จนจัดท้าเป็นข้อตกลงร่วมกับพื้นที่ปริมณฑล
พื้นที่ฝั่งธนบุรี
ส้านักการระบายน้้ามีข้อตกลงในการบริหารจัดการน้้ากับพื้นที่รอบนอกซึ่งเชื่อมต่อกับปริมณฑล ดังนี้
1. ด้านเหนือ แนวริมคลองมหาสวัสดิ์ เขตทวีวัฒนาได้แก่ ประตูระบายน้้าคลองทวีวัฒนา ประตู
ระบายน้้าคลองซอย ประตูระบายน้้าคลองบางคูเวียง ประตูระบายน้้าคลองขุนศรีบุรีรักษ์ ประตูระบายน้้า
คลองควาย จะเปิดประตูระบายน้้าตลอดเวลา แต่ในช่วงฤดูฝนจะควบคุมระดับน้้าภายในพื้นที่ฝั่งธนบุรีไม่เกิน
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+0.80 ม.รทก. ถ้าระดับน้้ามากกว่านี้จะเปิดประตูบางส่วนหรือปิดประตูระบายน้้าทั้งหมดขึ้นอยู่กับสภาพฝน
และระดับน้้าภายใน
2. ด้านใต้ แนวโครงการแก้มลิง เขตบางขุนเทียน ได้แก่ สถานีสูบน้้าคลองสนามชัย สถานีสูบน้้า
คลองพระยาราชมนตรี สถานีสูบน้้าคลองสะแกงาม สถานีสูบน้้าคลองเลนเปน สถานีสูบน้้าคลองระหาญ
ประตูระบายน้้าคลองรางตรง ประตูระบายน้้าคลองม่วง และประตูระบายน้้าคลองบางขนุน และด้านคลองบางมด
ได้แก่ ประตูร ะบายน้้าคลองรางโพธิ์ ประตูระบายน้้าคลองบุญสุข ประตูระบายน้้าคลองรางสะแก และ
ประตูระบายน้้าคลองนา ในเดือนมกราคม – พฤษภาคม รวมเวลา 5 เดือน จะท้าการปิดประตูระบายน้้าและ
หยุดเดินเครื่องสูบน้้า ในช่วงข้างขึ้น – ข้างแรม 4 - 10 ค่้า และจะเปิดประตูระบายน้้าได้หรือสูบน้้าออกได้
ในช่วงข้างขึ้น – ข้างแรม 11 - 3 ค่้า ในเดือนมิถุนายน ถึงเดือนธันวาคม สามารถสูบน้้าหรือเปิดประตูระบายน้้า
ได้ตลอดเวลา
3. ด้านใต้ พื้นที่ติดกับจังหวัดสมุทรปราการ ปลายคลองบางมด เขตทุ่งครุ เช่นประตูระบายน้้า
คลองสวน ประตูระบายน้้าคลองกระออม มีการเปิดประตูระบายน้้าออกจากคลองบางมดได้ คือในช่วงเดือน
ธันวาคม ถึง เดือนพฤษภาคม จะเปิดประตูระบายน้้าเดือนละ 1 ครั้ง ในช่วงข้างแรม 8 – 10 ค่้า รวมเดือนละ
3 วันและในช่วงเดือน มิถุนายน ถึง เดือนพฤศจิกายน จะเปิดประตูระบายน้้าเดือนละ 2 ครั้ง ในช่วงข้างขึ้น
8 – 10 ค่้า และข้างแรม 8 – 10 ค่้า รวมเดือนละ 6 วัน
พื้นที่ฝั่งพระนคร
ส้านักการระบายน้้ามีข้อตกลงในการบริหารจัดการน้้าพื้นที่รอบนอกซึ่งเชื่อมต่อกับปริมณฑล ดังนี้
1. ด้านเหนือ คลองเปรมประชากรตอนประตูระบายน้้าคลองเปรมใต้ (ติดคลองรังสิต) ประตู
ดังกล่าวประกอบด้วยประตูแบบปิด และติดตั้งเครื่องสูบน้้าขนาด 3 m3/s จ้านวน 4 เครื่อง ซึ่งอยู่ในความ
รับผิดชอบของส้านักชลประทานที่ 11 ช่วงฤดูฝนจะเดินเครื่องสูบน้้ารักษาระดับน้้าด้านในไม่เกิน +0.50 ม.รทก.
ช่ว งฤดูแล้งจะเปิ ดบานประตูเพื่อน้ าน้้ าจากคลองรังสิต ผ่ านเข้ามาไหลเวียนคลองเปรมประชากร โดย
กรุงเทพมหานครจะเดินเครื่องสูบน้้าที่สถานีสูบน้้าคลองเปรมประชากร และสถานีสูบน้้าบางซื่อ เพื่อถ่ายเทน้้า
และปรับคุณภาพน้้า
2. ด้านตะวันออก ซึ่งประกอบด้วยสถานีสูบน้้าของ ส้านักชลประทานที่ 11 ได้แก่สถานีสูบน้้า
คลองหกวา ตอนคลอง 13 สถานีสู บ น้้ าแสนแสบตอนหนองจอก สถานีสู บน้้าประเวศบุรีรมย์ ตอนคลอง
พระองค์เจ้าไชยานุชิต และส้านักการระบายน้้า กรุงเทพมหานคร ดูแลประตูระบายน้้าคลองสองสายใต้ ประตู
ระบายน้้าแนวคลองหกวาสายล่าง
การด้าเนินการ
1. สถานีสูบน้้าคลองหกวา ตอนคลอง 13 ควบคุมระดับน้้าที่ด้านนอกไม่เกิน +1.70 ม.รทก.
ด้านในไม่เกิน +0.90 ม.รทก. ซึ่งเป็นค่าระดับที่มีข้อตกลงกัน ในช่วงฤดูฝนถ้าระดับน้้าด้านในสถานีเกิน +0.90
ม.รทก. กรมชลประทานจะเดินเครื่องสูบน้้าเพื่อลดระดับน้้าด้านในสถานี สถานีสูบน้้าคลองหกวา ตอนคลอง 13
ซึ่งมีผลต่อระดับน้้าด้านนอกของประตูระบายน้้าที่กรุงเทพมหานครดูแลอยู่ ซึ่งได้แก่ ประตูระบายน้้าคลองสอง
สายใต้ ประตูระบายน้้าคลองพระยาสุเรนทร์ ประตูระบายน้้าคลองหม้อแตกและประตู ระบายน้้าคลองสามวา
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แต่ถ้าระดับน้้าด้านนอกของสถานีสูบน้้าคลองหกวา ตอนคลอง 13 สูงถึงระดับ +1.70 ม.รทก. กรมชลประทาน
จะหยุดเดินเครื่องสูบน้้าเนื่องจากระดับน้้าอาจส่งผลกระทบกับพื้นที่ภายนอก
2. สถานีสูบน้้าคลองแสนแสบตอนหนองจอก ควบคุมระดับน้้าที่ด้านนอกไม่เกิน +1.30 ม.รทก.
ด้านในไม่เกิน +0.90 ม.รทก. กรณีระดับน้้าด้านในสูงเกิน +0.90 ม.รทก. กรมชลประทานจะเดินเครื่องสูบน้้า
เพื่อลดระดับน้้าด้านใน ซึ่งจะมีผลต่อระดับน้้าด้านนอกประตูระบายน้้าแสนแสบมีนบุรี กรณีระดับน้้าด้านนอก
สูงถึงระดับ +1.30 ม.รทก. กรมชลประทานจะหยุดเดินเครื่องสูบน้้าเนื่ องจากระดับน้้าอาจส่งผลกระทบพื้นที่
ภายนอก
3. สถานีสูบน้้าคลองประเวศบุรีรมย์ตอนคลองพระองค์เจ้า ไชยานุชิต ควบคุมระดับน้้าด้านใน
ไม่เกิน +0.90 ม.รทก. กรณีระดับน้้าด้านในสูงเกิน +0.90 ม.รทก. กรมชลประทานจะเดินเครื่องสูบน้้าเพื่อลด
ระดับน้้าด้านในลง ส่งผลต่อระดับน้้าด้านนอกประตูระบายน้้าลาดกระบัง ถ้าระดับน้้า ด้านนอกสถานีสูงเกิน
+0.75 ม.รทก. กรมชลประทานจะหยุดเดินเครื่องสูบน้้า เนื่องจากระดับน้้าอาจส่งผลกระทบพื้นที่ภายนอก
นอกจากนี้ยังมีการประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างส้านักการระบายน้้า กรม
ชลประทาน และจังหวัดรอบปริมณฑลเป็นประจ้าทุกปีเช่นกัน
8. งบประมาณแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม
งบประมาณแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งที่ได้เตรียมไว้ใช้
ในแผนงานปกติซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้
8.1 งบประมาณประจ้าปี ส้าหรับค่าใช้จ่ายตามแผนงานเตรียมการและปฏิบัติการที่เตรียมไว้
ส้าหรับแผนงานปกติโดยจ่ายจากงบประมาณประจ้าปี
8.2 งบกลาง ประเภทเงินส้ารองส้าหรับค่าใช้จ่ายต่างๆเกี่ยวกับกรณีน้าท่วมประจ้าปีและ
แผนงานเร่งด่วนเพิ่มเติมระหว่างปี
8.3 เงินยืมสะสม ใช้ในกรณีเดียวกับข้อ 8.2 เมื่อเงินงบกลางประเภทส้ารองส้าหรับ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับกรณีน้าท่วมไม่เพียงพอ/เป็นแผนงานที่ต้องใช้งบประมาณมาก
พอสมควร
8.4 เงินอุดหนุนรัฐบาล ส้าหรับโครงการ/แผนงานที่ก้าหนดโดยคณะกรรมการพัฒนา
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น

26
งบประมาณประจ้าปี 2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม
1,100,104,000

6,678,500
6,678,500

งานระบบอาคารบังคับน้้า

740,676,400

งานระบบคลอง

611,907,800
362,319,800
609,940,200
489,832,800

งานระบบท่อระบายน้้า

603,567,100
516,721,600
535,880,700
92,207,200

งานพัฒนาระบบหลัก

613,869,000

291,809,200

งบประมาณปี 2561
เงินอุดหนุนรัฐบาลปี 2561
งบประมาณปี 2560
เงินอุดหนุนรัฐบาลปี 2560

459,659,600

งานเครื่องจักรกล

194,137,300
96,812,000
68,866,392
155,100,000

งานสารสนเทศ
-

200,000,000

400,000,000

600,000,000

งบประมาณประจ้าปี 2561
เงินอุดหนุนรัฐบาลประจ้าปี 2561
งบประมาณประจ้าปี 2560
เงินอุดหนุนรัฐบาลประจ้าปี 2560

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

= 2,964,257,700 บาท
= 1,499,588,900 บาท
= 2,441,310,192 บาท
= 651,611,300 บาท

9. ปัญหาและอุปสรรค
9.1 ปัญหาและอุปสรรคในการด้าเนินการป้องกันน้้าท่วมเนื่องจากน้้าฝน
9.1.1 มีการกีดขวางทางน้้าไหล
- จากถนนลงสู่ท่อระบายน้้าโดยขยะที่ลอยมาติดตะแกรงช่องรับน้้าฝน
- จากท่อระบายน้้าลงสู่คลองโดยท่อระบายน้้าช้ารุดเนื่องจากหน่วยงานสาธารณูปโภค เช่น
โทรศัพท์หรือประปาและเหตุอื่นๆ
- ในคูคลองโดยมีประชาชนปลูกบ้านเรือนรุกล้้าคูคลองท้าให้มิอาจขุดลอกขยายความกว้าง
และลึกได้พอเป็นเหตุให้น้าไหลไม่สะดวกและเกิดสิ่งกีดขวางทางน้้าไหลได้ง่าย
- ระบบสูบน้้ามีขยะและวัชพืชจ้านวนมากซึ่งลอยมากับกระแสน้้ามาติดที่ตะแกรงกั้นขยะ
ก่อนเข้าเครื่องสูบน้้า
9.1.2 แผนปฏิบัติการยังไม่ครอบคลุมปัญหาอย่างครบถ้วน
9.1.3 เกิดกระแสไฟฟ้าดับหรือกระแสไฟฟ้าส้าหรับเครื่องสูบน้้าและประตูระบายน้้าขัดข้อง
9.2 ปัญหาและอุปสรรคในการด้าเนินการป้องกันน้้าท่วมและระบายน้้าเนื่องจากน้้าหนุน
9.2.1 ในกรณีที่ระดับน้้าในแม่น้าเจ้าพระยาที่สูงเกินกว่า +2.00 ม.รทก. ตามที่คาดหมายไว้
อาจท้าให้การป้องกันน้้าท่วมไม่ได้ผลในกรณีนี้ จึงต้องติดตามและคาดหมายระดับน้้าเป็น
การล่วงหน้าเพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการเสริมแนวป้องกัน
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9.2.2 แนวปองกันน้ําทวมบางสวนอาจมีประชาชนที่ไดประโยชน แตบางสวนอาจไมได ซึ่งทํา
ใหเกิดปญหาในเรื่องความรูและความเขาใจของประชาชนที่ไมถูกตอง เชน เหตุการณที่
ประชาชนไปทําลายแนวปองกันน้ําทวม ทําใหน้ําไหลเขาทวมพื้นที่ตาง ๆ เปนตน
9.2.3 การปฏิบัติการในชวงฝนตกหนักมาก ขณะเดียวกันก็มีระดับน้ําในแมน้ําสูงอาจมีอุปสรรค
ในบางพื้นที่ในกรณีนี้จะตองมีการประสานการปฏิบัติงานอยางรวดเร็ว
9.3 ปญหาจากปริมณฑล
9.3.1 เปดประตูระบายน้ําในอัตราที่สามารถบริหารจัดการไดโดยไมสงผลกระทบตอ
พื้นที่ กทม.
9.3.2 ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบขอเท็จจริงทั้งหมด
10. สรุป
10.1 การปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมเนื่องจากน้ําฝน
ที่ สํ า คั ญ จะต อ งมี ก ารดํ า เนิ น งานในทุ ก ขั้ น ตอนอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพกล า วคื อ จะต อ งมี ก าร
ดําเนินงานในขั้นเตรียมการใหมีความพรอมทั้งดานอุปกรณและสภาพทางระบายน้ํารวมทั้งจะตองมีความพรอม
ของเจา หน า ที่ทุก ระดั บ ในขั้น ปฏิบั ติ การอีกด ว ยซึ่ งการที่จ ะสามารถดํา เนิน งานให ไ ดผ ลดังกล าวจะต องมี
การประสานงานและการตรวจสอบติดตามประเมินผลเปนอยางดีตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อใหสามารถอํานวยการ
ปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมไดตามเปาหมายที่กําหนดไว
10.2 การปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมเนื่องจากน้ําหนุน
หั ว ใจสํ า คั ญ อยู ที่ จ ะต อ งมี แ นวคั น กั้ น น้ํ า ที่ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ ป อ งกั น อย า งทั่ ว ถึ ง และจะต อ งมี
ระดับสูงพอที่จะปองกันไมใหน้ําลนเขามาในพื้นที่ปองกันไดรวมทั้งจะตองมีการถายเทน้ําออกจากพื้นที่อยางมี
ประสิทธิภาพอีกด วยแตเนื่องจากการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณและระดับของแนวคันกั้นน้ํานั้นเปนไปเพื่อการ
ปองกันน้ําทวมระดับความสูงหนึ่งเทานั้น การที่จะสามารถดําเนินการปองกันใหยังคงมีประสิทธิภาพในสภาพการ
อื่นๆ ขึ้นอยูกับเจาหนาที่ทุกฝายจะตองปฏิบัติหนาที่ในความรับผิดชอบของตนอยางเต็มกําลังความสามารถ
รวมทั้งจะตองไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารในแงของการประสานความรวมมือจากสวนราชการอื่นๆ และ
วัสดุอุปกรณในกรณีพิเศษเรงดวนดวย
ลงชื่อ..........................................ผูขออนุมัติ
(นายอริยะ เมฆะกูล)
ผูอํานวยการกองสารสนเทศระบายน้ํา
สํานักการระบายน้ํา
ลงชื่อ..........................................ผูอนุมัติ
(นายณรงค เรืองศรี)
ผูอํานวยการสํานักการระบายน้ํา

