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KM (Knowledge Management) คอืเครื่องมือเพือ่ใช้ในการ

บรรลุเป้าหมายได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมาย

การพัฒนาคน แบะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปสู่การ

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  โดยการจัดการให้มีการค้นพบ

ความรู้  ความชํานาญที่แฝงเ ร้นในตัวคน  หาทางออกมา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตกแต่งให้มีการใช้สอยและมีประโยชน์

เพิ่มขึ้น มีการต่อยอดให้งดงาม และใช้ได้เหมาะสมกับสภาพ

ความเป็นจริงและกาลเทศะยิง่ขึน้ มีความรู้ใหม่ หรือ นวตักรรม

เกดิขึน้จากการเอาความรู้ทีไ่ม่เหมอืนกนัมาเจอกนั



มาตรฐานงานออกแบบอาคารชลประทาน

โดย

นายณฐัวุฒิ   นากสุก

หัวหน้ากลุ่มออกแบบ    ส่วนวศิวกรรมบริหาร

สํานักชลประทานที ่1     กรมชลประทาน

มาตรฐานงานออกแบบอาคารชลประทาน

โดย

นายณฐัวุฒิ   นากสุก

หัวหน้ากลุ่มออกแบบ    ส่วนวศิวกรรมบริหาร

สํานักชลประทานที ่1     กรมชลประทาน



มาตรฐานงานออกแบบอาคารชลประทาน

คลองส่งนํา้และคลองระบายนํา้

อาคารในคลองส่งนํา้และคลองระบายนํา้

เขือ่นดนิขนาดเลก็

ฝาย

มาตรฐานงานออกแบบอาคารชลประทาน

คลองส่งนํา้และคลองระบายนํา้

อาคารในคลองส่งนํา้และคลองระบายนํา้

เขือ่นดนิขนาดเลก็

ฝาย



การออกแบบคลองส่งนํา้

และ

คลองระบายนํา้

การออกแบบคลองส่งนํา้

และ

คลองระบายนํา้



ข้อพจิารณาการออกแบบข้อพจิารณาการออกแบบ

1. ไม่เกดิการตืน้เขนิหรือการกดัเซาะในคลอง1. ไม่เกดิการตืน้เขนิหรือการกดัเซาะในคลอง

2. คลองต้องมขีนาดใหญ่พอทีจ่ะส่งนํา้หรือระบายนํา้

ได้ตามจํานวนที ่ต้องการ

2. คลองต้องมขีนาดใหญ่พอทีจ่ะส่งนํา้หรือระบายนํา้

ได้ตามจํานวนที ่ต้องการ



3.  ลาดด้านข้างของคลองขึน้อยู่กบัชนิดของดนิ3.  ลาดด้านข้างของคลองขึน้อยู่กบัชนิดของดนิ

4.  ไม่มีการรั่วซึมมากเกนิไป4.  ไม่มีการรั่วซึมมากเกนิไป

5.  ระยะเผือ่พ้นนํา้ของคลอง5.  ระยะเผือ่พ้นนํา้ของคลอง

6.   ในกรณคีลองขุดลกึเกนิ 4.00 ม. ให้ทาํ

      ชานพกั ( Berm )

6.   ในกรณคีลองขุดลกึเกนิ 4.00 ม. ให้ทาํ

      ชานพกั ( Berm )



7. การวางโค้งของคลองใช้รัศมปีระมาณ 3.5 – 7  เท่า 

    ของความกว้างผวินํา้ในคลอง

7. การวางโค้งของคลองใช้รัศมปีระมาณ 3.5 – 7  เท่า 

    ของความกว้างผวินํา้ในคลอง

8. ความลาดท้องคลอง8. ความลาดท้องคลอง

9. จาํเป็นต้องมอีาคารในคลอง9. จาํเป็นต้องมอีาคารในคลอง



สมการทัว่ไปที่ใชใ้นการออกแบบคลองหรือรางนํ้ าสมการทัว่ไปที่ใชใ้นการออกแบบคลองหรือรางนํ้ า

Q  คอื ปริมาณนํา้ทีไ่หลในคลองQ  คอื ปริมาณนํา้ทีไ่หลในคลอง

Q = AVQ = AV

A  คอื พืน้ทีห่น้าตดัของนํา้A  คอื พืน้ทีห่น้าตดัของนํา้

V  คอื ความเร็วนํา้ทีไ่หลV  คอื ความเร็วนํา้ทีไ่หล



ภาพแสดงตวัอย่างคลองภาพแสดงตวัอย่างคลอง









1.อาคารรับนํา้1.อาคารรับนํา้

(เป็นท่อกลมหรือเหลีย่ม ตามลกัษณะการใช้งาน)(เป็นท่อกลมหรือเหลีย่ม ตามลกัษณะการใช้งาน)

สมการทัว่ไปทีใ่ช้ในการคาํนวณออกแบบสมการทัว่ไปทีใ่ช้ในการคาํนวณออกแบบ

- ท่อระบายนํา้ (ทรบ.)หรือประตูระบายนํา้- ท่อระบายนํา้ (ทรบ.)หรือประตูระบายนํา้

ghCAQ 2= ghCAQ 2=



ð

2. อาคารในคลองส่งนํา้2. อาคารในคลองส่งนํา้

- ท่อลอดถนน,ท่อลอดคลองส่งนํา้- ท่อลอดถนน,ท่อลอดคลองส่งนํา้

- อาคารอดันํา้,อาคารแบ่งนํา้- อาคารอดันํา้,อาคารแบ่งนํา้

3. อาคารปลายระบบส่งนํา้3. อาคารปลายระบบส่งนํา้

- อาคารปลายคลองส่งนํา้- อาคารปลายคลองส่งนํา้

- อาคารปลายรางนํา้- อาคารปลายรางนํา้



     4. การป้องกนัการกดัเซาะบริเวณ 

         อาคาร

     4. การป้องกนัการกดัเซาะบริเวณ 

         อาคาร

-  ดา้นทา้ย ใชห้ินเรียงหนา 0.30 ม.

   ยาว มากกวา่ 1 เท่าของความลึกนํ้า

-  ดา้นทา้ย ใชห้ินเรียงหนา 0.30 ม.

   ยาว มากกวา่ 1 เท่าของความลึกนํ้า

-  ดา้นหนา้ ใชห้ินเรียงหนา 0.30 ม. 

    ยาวมากกวา่ 4 เท่าของความลึกนํ้า

-  ดา้นหนา้ ใชห้ินเรียงหนา 0.30 ม. 

    ยาวมากกวา่ 4 เท่าของความลึกนํ้า











การออกแบบเขือ่นดนิขนาดเลก็การออกแบบเขือ่นดนิขนาดเลก็

► การเลอืกทีต่ั้งตวัเขือ่น► การเลอืกทีต่ั้งตวัเขือ่น

1. ควรสร้างบริเวณทีเ่ขือ่นมคีวามยาวน้อยทีสุ่ด1. ควรสร้างบริเวณทีเ่ขือ่นมคีวามยาวน้อยทีสุ่ด

2. ไม่ควรเลอืกสร้างเขือ่นบนรากฐานทีเ่ป็นหิน

 ทราย  หรือมตีานํา้

2. ไม่ควรเลอืกสร้างเขือ่นบนรากฐานทีเ่ป็นหิน

 ทราย  หรือมตีานํา้







3. ควรอยู่ในทาํเลทีสู่ง ส่งนํา้ได้ถงึพืน้ทีเ่พาะปลูก3. ควรอยู่ในทาํเลทีสู่ง ส่งนํา้ได้ถงึพืน้ทีเ่พาะปลูก

4. ควรอยู่ในบริเวณดนิทีม่คีุณสมบัตเิหมาะสม4. ควรอยู่ในบริเวณดนิทีม่คีุณสมบัตเิหมาะสม

5. คาํนึงถงึตาํแหน่งทีจ่ะวางอาคารระบายนํา้ล้น

และท่อส่งนํา้ด้วย

5. คาํนึงถงึตาํแหน่งทีจ่ะวางอาคารระบายนํา้ล้น

และท่อส่งนํา้ด้วย

6. ควรเลอืกทีต่ั้งเขือ่นบริเวณทีพ่ืน้ทีอ่่างเหนือ

เขือ่นเป็นดนิทีม่กีารรั่วซึมน้อย

6. ควรเลอืกทีต่ั้งเขือ่นบริเวณทีพ่ืน้ทีอ่่างเหนือ

เขือ่นเป็นดนิทีม่กีารรั่วซึมน้อย



เกณฑ์การออกแบบเกณฑ์การออกแบบ

1. นํา้ในอ่างต้องไม่มโีอกาสล้นข้ามสันเขือ่นได้1. นํา้ในอ่างต้องไม่มโีอกาสล้นข้ามสันเขือ่นได้

2. สันเขือ่นต้องสูงกว่าระดบันํา้สูงสุดทีก่าํหนดไว้

ไม่น้อยกว่า 1.00 ม.

2. สันเขือ่นต้องสูงกว่าระดบันํา้สูงสุดทีก่าํหนดไว้

ไม่น้อยกว่า 1.00 ม.



3. ความกว้างสันเขือ่นไม่ควรน้อยกว่า 6.00 ม.3. ความกว้างสันเขือ่นไม่ควรน้อยกว่า 6.00 ม.

4. ลาดเขือ่นด้านเหนือนํา้ 1:3  และท้ายนํา้ 1:2.54. ลาดเขือ่นด้านเหนือนํา้ 1:3  และท้ายนํา้ 1:2.5

5. ฐานรากของตวัเขือ่น นํา้ไม่สามารถไหลลอด

ผ่าน

5. ฐานรากของตวัเขือ่น นํา้ไม่สามารถไหลลอด

ผ่าน

6. ลาดเขือ่นด้านเหนือนํา้ ควรป้องกนัการกดัเซาะ

จากคลืน่ด้วยหินทิง้หนา 0.30 ม. 

6. ลาดเขือ่นด้านเหนือนํา้ ควรป้องกนัการกดัเซาะ

จากคลืน่ด้วยหินทิง้หนา 0.30 ม. 



7. ถ้ารากฐานเป็นดนิกึง่ทบึนํา้ ควรปู  Clay Blanket

ขึน้ไปในอ่างเหนือนํา้ยาว ประมาณ 15 เท่า

ของความลกึนํา้

7. ถ้ารากฐานเป็นดนิกึง่ทบึนํา้ ควรปู  Clay Blanket

ขึน้ไปในอ่างเหนือนํา้ยาว ประมาณ 15 เท่า

ของความลกึนํา้

8. เขือ่นดนิขนาดเลก็ ใช้ปริมาณนํา้นองรอบ  25 ปี8. เขือ่นดนิขนาดเลก็ ใช้ปริมาณนํา้นองรอบ  25 ปี
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พืน้ที่รับนํา้ฝนเหนือเขื่อนเก็บกักนํา้หรือฝาย  -  ตารางกิโลเมตร











การออกแบบฝายการออกแบบฝาย



1. ควรอยู่ในตาํแหน่งทีจ่ะทดนํา้เข้าเหมอืงสู่พืน้ที่

เพาะปลูกได้ทัว่ถงึ

1. ควรอยู่ในตาํแหน่งทีจ่ะทดนํา้เข้าเหมอืงสู่พืน้ที่

เพาะปลูกได้ทัว่ถงึ

2. มตีลิง่สูงพอทีน่ํา้จะไม่ล้นตลิง่2. มตีลิง่สูงพอทีน่ํา้จะไม่ล้นตลิง่

การเลอืกทีต่ั้งฝายการเลอืกทีต่ั้งฝาย



3.  กรณทีีส่ร้างฝายในลาํนํา้ ควรมตีลิง่ทีแ่ขง็แรง

ทั้ง 2 ฝั่ง

3.  กรณทีีส่ร้างฝายในลาํนํา้ ควรมตีลิง่ทีแ่ขง็แรง

ทั้ง 2 ฝั่ง

4. ดนิฐานรากตวัฝายต้องเป็นดนิทีแ่ขง็แรง 

รับนํา้หนักตวัฝายได้

4. ดนิฐานรากตวัฝายต้องเป็นดนิทีแ่ขง็แรง 

รับนํา้หนักตวัฝายได้



เกณฑ์การออกแบบฝายเกณฑ์การออกแบบฝาย

1. ตวัฝายต้องสามารถต้านแรงดนันํา้โดยไม่เกดิ

การเลือ่นไถล ( Sliding )

1. ตวัฝายต้องสามารถต้านแรงดนันํา้โดยไม่เกดิ

การเลือ่นไถล ( Sliding )

2. ตวัฝายต้องสามารถต้านแรงดนันํา้

โดยไม่เกดิการพลกิควํา่(Overturning )

2. ตวัฝายต้องสามารถต้านแรงดนันํา้

โดยไม่เกดิการพลกิควํา่(Overturning )



3. ดนิฐานรากต้องสามารถรับแรงกด

ของตวัฝายได้

3. ดนิฐานรากต้องสามารถรับแรงกด

ของตวัฝายได้

4. ต้องไม่เกดิการทรุดตวัของฝาย4. ต้องไม่เกดิการทรุดตวัของฝาย

5. ต้องมนีํา้หนักมากพอทีจ่ะต้านแรงยกตวั

ของนํา้ได้

5. ต้องมนีํา้หนักมากพอทีจ่ะต้านแรงยกตวั

ของนํา้ได้
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3
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6. สันฝายต้องยาวพอทีจ่ะให้นํา้นองสูงสุด

ตามรอบปีไหลผ่านได้หมดคาํนวณได้จาก

6. สันฝายต้องยาวพอทีจ่ะให้นํา้นองสูงสุด

ตามรอบปีไหลผ่านได้หมดคาํนวณได้จาก



บริเวณสันฝายบริเวณสันฝาย
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                             ต่อไป
                                   นาํเสนอ KM โดย กวบ.คส.ชป. 1
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45

เทคนิคและวธิีการก่อสร้าง

สะพานคอนกรีตเสริมเหลก็

ข้ามลาํห้วยต้นตอง

หน้าวดัป่าแดง

อาํเภอไชยปราการ  จงัหวดัเชียงใหม่



46

ที่พกัเจา้หนา้ที่ โรงพสัดุ โรงเรือนต่างๆ



47

โรงเรือนของช่างเหลก็



48

งานผนันํ้า



49

การวางท่อ คสล.ชัว่คราวเพื่อผนันํ้า 

และดินถมบดอดัแน่นใชเ้ป็นถนนตามเดิม



50

งานสาํรวจวางแนว



51

งานปรับพื้นที่



52

งานขดุบ่อก่อสร้าง



53

งานเทคอนกรีตหยาบรองพื้นตอม่อ



54

การตั้งแบบและวางเหลก็ตอม่อ



55

งานเทคอนกรีตตอม่อ



56

คอนกรีตตอม่อแลว้เสร็จ เตรียมขึ้นเสาและคานกลาง



57

ตั้งแบบเสาและคานกลาง เทคอนกรีต



58

เทคอนกรีตคานกลางและสัน่คอนกรีตใหแ้น่น



59

คานกลางเทคอนกรีตแลว้เสร็จ



60

วางเหลก็และตั้งแบบคานบน 
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วางเหลก็และตั้งแบบหูชา้ง (Abutment)
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ตอม่อ เสาสะพาน และAbutment แลว้เสร็จ
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บ่มคอนกรีตดว้ยกระสอบป่านชุ่มนํ้า
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Asphalt paper รองระหวา่งคานบนกบัทอ้งสะพาน 

และเสียบเหลก็ Dowel ยดึกบัทอ้งสะพาน
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ตั้งค ํ้ายนั และตั้งแบบพื้นสะพาน
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วางเหลก็และเทคอนกรีตพื้นสะพาน
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งานจดัวาง Blockout เพื่อวางท่อ PVC ระบายนํ้า
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การถมกลบัและบดอดัแน่นบริเวณหูชา้ง
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การถมกลบัและบดอดัดินใหแ้น่นดว้ยรถบดขนาดเลก็



70

การบดอดัดว้ยใชเ้ครื่องตบดินแบบกระทุง้ ในบริเวณที่แคบ
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ตั้งแบบเทราวสะพาน
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สะพานและราวสะพานแลว้เสร็จ
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งาน Benching ลาด Slope และบดอดัแน่น
และเตรียมเรียงหิน เพื่อป้องกนัการกดัเซาะ
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งานขดุหิน ตอ้งใชเ้ครื่องลมชนิดกระแทกช่วย
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งานเชื่อมต่อเหลก็เสริม
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งานทดสอบการยบุตวัของคอนกรีต



77

งานเกบ็แท่งตวัอยา่งลูกปูนรูปทรงกระบอก
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จดตาํแหน่ง วนัที่เกบ็ ของแท่งลูกปูนนาํไปทดสอบ
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งานปรับปรุงถนน
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งานทดสอบความแน่นของถนนในสนาม
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เทคนิค การจบัผดิ คนงานอูง้าน



รายงานการเสนอผล การจบัผดิ คนงานอูง้าน

• สะพานขา้มหว้ยตน้ตอง ของถนนทดแทน

ถนนที่ถกูนํ้าท่วม 

• เพื่อใหร้าษฎรใชส้ญัจรและลาํเลียงผลผลิต

• ลกัษณะงาน

• งานเทคอนกรีตราวสะพาน

• จาํนวนที่สุ่มตวัอยา่ง

• จาํนวนคนงานที่สะพาน   15 คน  

• จาํนวนสุ่มตวัอยา่ง  12  คน > 75%

•  บนัทึกภาพทั้งหมด 39  ครั้ง  468  ตวัอยา่ง 

•  ความถี่ของการบนัทึก  1  นาที/ 1 ภาพ



ลกัษณะของการทาํงาน   Effective
งานผสมปูนหนา้โม่   งานเทปูนออกจากโม่

งานเทปูนลงแบบ งานสัน่และแต่งคอนกรีต ปรึกษางาน



ลกัษณะของการทาํงาน Essential  contributory
งานตกัและขนวสัดุ  งานหิ้วถงัปูนเทลงแบบ

งานสุบนํ้า  เดินทาํงานในรัศมี  3-10 เมตร



ลกัษณะของการไม่ทาํงาน Ineffective or  Non 
useful or Idle

รองาน   นัง่เล่น  พดูคุยกนั 

สูบบุหรี่  เดินไปมาเกินรัศมี  10  เมตร



คนที ลักษณะ ทํางาน ไม่ทํางาน
1 เสือสีนําตาล /
2 เสือสีเขียวดํา /
3 ใส่หมวกสีฟ้า /
4 เสือลายขวาง /
5 เสือสีเขียว /
6 เสือสีขาว / รวม  คนทํางาน    11   คน
7 ใส่หมวกทหาร / รวม  คนไม่ทํางาน    1   คน
8 เสือลายดํา X
9 เสือลายม่วง /

10 เสือลายแดง /
11 เสือลายใหญ่ดํา /
12 เสือสีเขียวอ่อน /

   บนัทึกครังที  30     เวลา 09:40:37



สรุปขอ้มูลหา  ทางจบัผดิ คนงานอูง้าน

• จาํนวนตวัอยา่งทั้งหมด 444  ตวัอยา่ง
• จาํนวนคนทาํงาน (WORKING)  เท่ากบั  376  ตวัอยา่ง
• จาํนวนคนที่ไม่ทาํงาน (NOT WORKING)  เท่ากบั  68  ตวัอยา่ง
• ดงันั้น FIELD  RATING  =   WORKING  X 100  %  / TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS

เท่ากบั       (376 X 100) /  444  =  84.68% มากกวา่ 75%
• ดงันั้น   ลกัษณะ “การทาํงาน”   อยู่ในเกณฑ์ทีย่อมรับได้

• แต่ต้องว่ากล่าวตกัเตอืน   



ไปต่อ

                 โดย กส. และงานสนบัสนุน
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เทคนิค และวธิีการก่อสร้างเขื่อนดิน

• งานสร้าง Camp งานสาํรวจ วางผงั งานถางป่าขดุตอ งานขดุเปิด

หนา้ดิน งานทางลาํเลียง งานหาบ่อยมืดิน งานผนันํ้า งานคดัเลือกดิน

• งานปรับปรุงฐานราก (เชิญ นกัธรณีวทิยา มาเป็นวทิยากร) งานแสกนตวั

เขื่อน งาน Cement และ Chemical Grouting)
• งานวางท่อส่งนํ้าเหลก็ งานเชื่อมต่อท่อ งานทดสอบแรงดนัรอยต่อท่อ 

งานติดตั้งประตูนํ้ า งานก่อสร้างอาคารควบคุม (Control 
House)

• งานก่อสร้างอาคารระบายนํ้าลน้ (Spillway) เทคนิคการเทคอนกรีต
หลา การระบายความร้อนของคอนกรีต การบ่มคอนกรีต
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เทคนิค และวธิีการก่อสร้างฝายทดนํ้า

• งานสาํรวจ วางผงั งานถางป่าขดุตอ งานขดุเปิดหนา้ดิน งานทางลาํเลียง 

งานหาบ่อยมืดิน งานผนันํ้า งานคดัเลือกดิน

• งานขดุ Key บ่ารับคีย์ งานผกูเหลก็ ตั้งแบบกาํแพง เทพื้นฝาย งานปั้น

ตวัฝาย งานรูระบายนํ้า งานติดตั้งStaff Gauge เสาหลกัลาย หิน

เรียง ปลูกหญา้ งานทดสอบวสัดุ และการเบิกจ่าย

• งานติดตั้ง Rubber waterstop – Elastic Filler และ
ร่อง Groove ประตูระบายทราย

• งานวางท่อ คสล. เป็นทรบ.ปากคลอง และอาคาร คสล. ในคลองส่งนํ้า  

• งานติดตั้งบานระบาย (กปก.)



โครงการก่อสร้างฝายเหล่ามะห่า
ปัญหา – อุปสรรค ในการคุมงานจ้างเหมา
1.ผู้รับจ้าง บริหารงานผิดพลาด 

งานจ้างก่อสร้างโครงการฝายเหล่ามะห่าพร้อมระบบส่งน้ํา อ.ปาย จ.
แม่ฮ่องสอน ปี งบประมาณ 2554  ผู้รับจ้างเริ่มเปิดทางผันน้ําผิดพลาด โดยเปิดฝั่ง
ตรงข้ามทางลําเลียงวัสดุ และดําเนินการก่อสร้าง ฝั่งเดียวกับทางลําเลียงวัสดุ เมื่อ
ดําเนินการก่อสร้างพื้นฝายเสร็จแล้ว ได้ย้ายทางผันน้ํามาฝั่งทางลําเลียงวัสดุ เมื่อเข้า
หน้าฝน ไม่สามารถลําเลียงวัสดุไปก่อสร้างกําแพงฝายอีกฝั่งได้ เนื่องจากปริมาณน้ํา
เยอะมาก ทําให้งานล่าช้า
วิธีแก้ไข
     ก่อนดําเนินการก่อสร้าง ควรให้ผู้รับจ้าง อธิบายวิธีการทํางาน ให้แก่ ฝ่ายผู้ว่า
จ้าง เพื่อทราบแนวทาง วิธีการ ดําเนินการก่อสร้างของผู้รับจ้าง จะได้ร่วมกันบริหาร
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น





2. ผู้รับจ้าง มีบุคลากรไม่เพียงพอ แล้วใช้วิธีเหมาช่วงต่อ โดยได้ช่างที่ไม่มี
ประสบการณ์ 

       วิธีแก้ไข
คุมงานให้ใกล้ชิด คอยสอบถามว่าเข้าใจการทํางานแค่ไหน เพื่อให้งานมี
ประสิทธิภาพ
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เทคนิค และวธิีการก่อสร้างรางริน

• งานผนันํ้า งานประชุมราษฎร ของดการเพาะปลูก 

• งานเท Lean Concrete งานผกูเหลก็ ตั้งแบบ ติดตั้ง งานติดตั้ง 

Rubber waterstop – Elastic Filler  
สดัส่วนผสมคอนกรีต งานทดสอบ และการเบิกจ่าย

• งานขดุดิน และดินถมบดอดัแน่น ดว้ยแรงคน และเครื่องจกัร ระยะที่ 1 
และ 2 งานเบิกจ่ายค่างานจา้งเหมา 
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เทคนิค และวธิีการก่อสร้างคลองดาดคอนกรีต

• งานผนันํ้า งานประชุมราษฎร ของดการเพาะปลูก 

• งานเท Lean Concrete   
สดัส่วนผสมคอนกรีต งานทดสอบ และการเบิกจ่าย

• งานขดุดิน และดินถมบดอดัแน่น ดว้ยแรงคน และเครื่องจกัร ระยะที่ 1 
และ 2 งานเบิกจ่ายค่างานจา้งเหมา 
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การจดัทาํ Daily Report

• แบบฟอร์ม Daily Report (มาตรฐาน 6 แผน่ต่อชุด ต่อ 1 วนั) 

• ความสมัพนัธ์ระหวา่ง เครื่องจกัร ยานพาหนะ และแรงงาน

• ความสมัพนัธ์ระหวา่ง แผน และผลงานก่อสร้าง

• ระบบติดตาม Online ทุกวนัองัคาร
• ระบบ PO และ GFMIS
• การกาค่าแรง


