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(สํานักการระบายน้ํา)

ตุลาคม 2561

คํานํา
สํานักการระบายน้ํา ในฐานะหน่วยงานหลักของกรุงเทพมหานคร มีภารกิจในการปฏิบัติการกํากับ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม และการจัดการคุณภาพน้ําในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยดําเนินการวางแผน
กํากับ ควบคุม และติดตามผลการดําเนินการเกี่ยวกับการระบายน้ํา การบํารุงรักษาทางระบายน้ํา การป้องกัน
น้ําท่วม และการจัดการคุณภาพน้ํา ตลอดจนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อให้เป็นมหานครแห่งเอเซีย
การปฏิ บั ติ ร าชการของสํ า นั ก การระบายน้ํ า ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ มุ่ ง เน้ น การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการป้องกันน้ําท่วมเนื่องจากน้ําหลากและน้ําหนุน การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําฝน จาก
ถนนสายหลักให้รวดเร็วยิ่งขึ้น การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบการป้องกันน้ําท่วมและการระบายน้ําอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง เป็นการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร มุ่งสู่การเป็นมหานครที่
ปลอดภัยจากภัยพิบัติน้ําท่วม ควบคู่กับการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ําเพื่อเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ดีให้กับกรุงเทพมหานคร มุ่งสู่การเป็นมหานครที่ปลอดภัยจากมลพิษน้ําเสีย โดยมีความ
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี พ.ศ. 2562 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี
ดังนั้น สํานักการระบายน้ํา จะใช้แผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2562 เป็นเครื่องมือในการ
บริ ห ารจั ด การโครงการ/กิ จ กรรม ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายที่ กํ า หนด เพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของประชาชนชาว
กรุงเทพมหานครได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ปลอดภัยพิบัติจากน้ําท่วม และปลอดมลพิษจากน้ําเสีย มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
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คํานํา
สารบัญ
สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําปี
o ข้อมูลทั่วไป/สถานการณ์
o วิสัยทัศน์
o พันธกิจ
o เป้าหมาย
o ผลการดําเนินงานหลัก
5 - 25
มาตรการและโครงการ/กิจกรรม
o ส่วนที่ 1 การบริการสาธารณะ
o ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการ
o สรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ
26 - 92
การนําแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ.2562
27 - 92
- มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ
o ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร์
o ตาราง ข. แสดงภารกิจงานประจํา
o ตาราง ค. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจําปี พ.ศ.2562
93 - 93
- มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
o ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนภารกิจในมิติที่ 2
94- 94
- มิติที่ 3 ด้านคุณภาพในการปฏิบัติราชการ
o ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนภารกิจในมิติที่ 3
95 - 95
- มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร
o ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนภารกิจในมิติที่ 4
96 - 120
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
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สาระสําคัญของแผนปฏิบัตริ าชการประจําปี 2562
ข้อมูลทั่วไป/สถานการณ์ของพื้นที่
สํานักการระบายน้ํา เป็นหน่วยงานหลักของกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่รับผิดชอบ ดําเนินการป้องกัน
แก้ไขปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตลอดจนดูแลบํารุงรักษาทางระบายน้ําต่างๆ รวมทั้งรับผิดชอบ
ดําเนินการในการจัดการคุณภาพน้ําให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีอํานาจหน้าที่ปรากฏตามพระราชบัญญัติ
ข้อบัญญัติต่างๆ มีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครเป็นผู้อํานวยการ ควบคุมสั่งการ และติดตามผล มีส่วนราชการ
ระดับสํานักงาน และระดับกอง รวม 8 ส่วนราชการ ได้แก่ สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํา กองพัฒนาระบบหลัก
กองระบบคลอง กองระบบท่อระบายน้ํา กองระบบอาคารบังคับน้ํา กองสารสนเทศระบายน้ํา กองเครื่องจักรกล และ
สํานักงานเลขานุการ มีกรอบอัตรากําลังประกอบด้วยข้าราชการ จํานวน 629 อัตรา ลูกจ้างประจํา จํานวน
2,753 อัตรา ลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างเฉพาะกิจ จํานวน 2,274 อัตรา (ตุลาคม 2561) ได้รับการจัดสรร
งบประมาณประจําปีงบประมาณกรุงเทพมหานคร 25๖๑ จํานวน ๔,8๒1.๕๓๒ ล้านบาท ปีงบประมาณ
กรุงเทพมหานคร 256๒ จํานวน 4,๗๔๙.๖๑๑ ล้านบาท
สํ า นั ก การระบายน้ํ า มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น แก้ ไ ขปั ญ หาน้ํ า ท่ ว มในพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร และการดําเนินการจัดการคุณภาพน้ํา ซึ่งที่ผ่านมาสามารถดําเนินการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วม อันมีสาเหตุจากน้ําฝน น้ําหลาก และน้ําหนุน โดยสามารถแก้ไขปัญหาน้ําท่วมถนนสายหลัก
(กรณีฝนตกต่อเนื่อง 1 ชั่วโมง ปริมาณฝนตกไม่เกิน 60 มิลลิเมตร) โดยใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที
และสามารถป้องกันน้ําท่วมอันมีสาเหตุจากน้ําหลากและน้ําทะเลหนุนสูง โดยการก่อสร้างคันป้องกันน้ําท่วม
ด้านตะวันออกตามแนวพระราชดําริตามแนวถนนบริเวณด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร เพื่อป้องกัน
น้ําไหลบ่าจากพื้นที่ด้านเหนือและด้านตะวันออก ได้ที่ระดับ +250 ม.รทก. ถึง +3.00 ม.รทก. และก่อสร้าง
แนวป้องกันน้ําท่วมริมแม่น้ําเจ้าพระยาคลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ เพื่อป้องกันระดับน้ําสูงสุดใน
แม่น้ําเจ้าพระยาจากเหตุการณ์น้ําท่วมใหญ่เมื่อ พ.ศ. 2554 โดยได้ปรับปรุงเสริมระดับคันป้องกันน้ําท่วมให้
สูง ขึ้น ที่ร ะดับ +2.80 ม.รทก. ถึง +3.5 ม.รทก. สามารถรองรับ ปริม าณน้ํ าหลากในแม่น้ํา เจ้ าพระยาได้
ประมาณ 3,000 - 3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่จะเป็นภัยที่มีลักษณะปัจจุบันทันด่วน เช่น อุทกภัย
อันเกิดจากการไม่สามารถระบายน้ําได้ทันในฤดูฝน และความเสี่ยงภัยที่ก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆ แต่มีผลกระทบเป็น
วงกว้า ง ได้ แก่ การกัดเซาะชายฝั่งและการทรุด ตัวของพื้นดิน ทําให้งานสาธารณภัยขยายวงกว้างมากขึ้ น
โดยเฉพาะเหตุการณ์มหาอุทกภัย ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2554 ทําให้กรุงเทพมหานครจําเป็นต้องมุ่งเน้นการลด
ความเสี่ยงจากอุทกภัยและการกัดเซาะชายฝั่ง ทั้งที่ใช้เชิงโครงสร้างและที่ไม่ใช้โครงสร้าง
ส่วนการดํ าเนิ นงานด้า นการจัดการคุณภาพน้ํา ได้ดําเนินการเดินระบบบําบั ดน้ําเสียขนาดใหญ่
จํานวน 8 แห่ง ได้แก่ โรงควบคุมคุณภาพน้ําสี่พระยา รัตนโกสินทร์ ช่องนนทรี หนองแขม ทุ่งครุ ดินแดง
จตุจักร และศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นที่บริการบําบัดน้ําเสีย
212.40 ตารางกิโลเมตร มีขีดความสามารถในการบําบัดน้ําเสีย รวม 1,112,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
ระบบบําบัดน้ําเสียที่รับโอนจาก การเคหะแห่งชาติ จํานวน 12 แห่ง ได้แก่ โรงควบคุมคุณภาพน้ําทุ่งสองห้อง1
และทุ่งสองห้อง2 บางบัว รามอินทรา ห้วยขวาง ท่าทราย บางนา บ่อนไก่ คลองเตย คลองจั่น หัวหมาก และ
ร่มเกล้า มีขีดความสามารถในการบําบัดน้ําเสียรวม 24,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นขีดความสามารถใน
การบําบัดน้ําเสียรวมทั้งสิ้น 1,136,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ตลอดทั้งมีการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย โดยวิธี
ธรรมชาติหรือกึ่งธรรมชาติ 2 แห่ง คือ โรงควบคุมคุณภาพน้ําพระราม 9 และการหมุนเวียนตามธรรมชาติและ

1

ระบบการใช้พืชน้ําของสวนลุมพินี สําหรับโครงการบําบัดน้ําเสียที่จะดําเนินการในอนาตตระยะสั้น จํานวน
4 โครงการ คือ โครงการบําบัดน้ําเสียมีนบุรี ธนบุรี คลองเตย และบึงหนองบอน
ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ สํานักการระบายน้ํา จึงได้กําหนดแผนการปฏิบัติราชการในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมพื้นที่กรุงเทพมหานคร อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา รวมทั้ง
ดําเนินการจัดการคุณภาพน้ําอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ
กรุ ง เทพมหานคร ประจํ า ปี พ.ศ. 256๒ นโยบายของผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานคร และแผนพั ฒ นา
กรุ ง เทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 – 2565) เพื่ อ มุ่ ง สู่ ก ารเป็ น มหานครที่ มีค วาม
สะดวกสบาย ประหยัด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นมหานครสําหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นชาวกรุงเทพฯ
หรือผู้มาเยือน ไม่ว่าจะเป็นมหาเศรษฐีหรือยากจน ผู้ด้อยโอกาส
วิสัยทัศน์
กรุงเทพมหานคร มีสิ่งแวดล้อมด้านการระบายน้ําและการจัดการคุณภาพน้ําที่ดี ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาเมือง มุ่งสู่ความเป็นมหานครที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน
พันธกิจ
1. พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านการป้องกันน้ําท่วมและการระบายน้ํา รองรับการเจริญเติบโต
ของเมืองเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างปลอดภัย ปลอดภัยพิบัติ เพื่อเป็นมหานครแห่งความปลอดภัย
2. พัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการคุณภาพน้ํา บนพื้นฐานของความน่าอยู่อย่างยั่งยืน ปลอดมลพิษ
3.พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรของสํานักการระบายน้ํา
เป้าหมาย
ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย
มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ 1.1.1 แหล่งน้ําสาธารณะทั้งแม่น้ําสายหลักและคูคลองต่างๆ มี
คุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพผิวดินประเภทที่ 4
เป้าประสงค์ที่ 1.1.1.1 คุณภาพแหล่งน้ําธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
มีคุณภาพดีขึ้น
มิติที่ 1.4 ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ 1.4.1 กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
เป้าประสงค์ที่ 1.4.1.1 กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัย
ทั้งจากน้ําฝน น้ําหนุน และน้ําหลาก เสริมสร้างศักยภาพ
และความสามารถด้ านบุคลากรและเครื่องมือในการ
จัดการสาธารณภัย โดยเฉพาะอุทกภัย
เป้าประสงค์ที่ 1.4.1.2 ฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
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ผลการดําเนินงานหลัก (ตัวชี้วัดตามภารกิจงานยุทธศาสตร์)
1. ร้อยละของปริมาณน้ําเสียชุมชนที่ระบบบําบัดน้ําเสียสามารถรองรับได้ ( ผลลัพธ์ )
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 45
2.* ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้ําคลองและแม่น้ําเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าออกซิเจนละลายน้ํา (DO)
ไม่น้อยกว่า 2 มิลลิกรัมต่อลิตร( ผลลัพธ์ )
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 51
3.* ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้ําคลองและแม่น้ําเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าปริมาณความสกปรก
ในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ไม่เกิน 4 มิลลิกรัมต่อลิตร( ผลลัพธ์ )
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 2
4. ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้ําคลองและแม่น้ําเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าแอมโมเนียไนโตรเจน
(NH3N) ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 2
5.* ร้อยละของปริมาณน้ําที่ผ่านการบําบัดถูกนํากลับมาใช้ประโยชน์( ผลลัพธ์ )
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 6.2
6.* จํานวนผลงานการศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการคุณภาพน้ํา( ผลลัพธ์ )
ค่าเป้าหมาย 1 เรื่อง
7. ปริมาณน้ําเสียเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีฐาน1
ค่าเป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 2.72
๘*. ความสามารถรองรับปริมาณน้ําหลากและน้ําหนุนที่ความสูง +3.000 ม.รทก ( ผลลัพธ์)
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90 ของพื้นที่
๙*. ความสามารถระบายน้ําท่วมขังในถนนสายหลัก กรณีฝนตก 100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง (ผลลัพธ์)
ค่าเป้าหมาย ไม่เกิน 210 นาที
๑๐*. ความยาวคลองที่ได้รับการฟื้นฟูให้สามารถรองรับและระบายน้ําได้ดี (ผลผลิต)
ค่าเป้าหมาย 32 กิโลเมตร
๑๑*. จํ า นวนคลองหลั ก ที่ มี ก ารจั ด การสิ่ ง ปลู ก สร้ า งรุ ก ล้ํ า และปั ก แนวเขตลํ า คลองสาธารณะ
(ผลผลิต)
ค่าเป้าหมาย 2 คลอง
๑๒*. ความสามารถในการจัดหาพื้นที่เพื่อพัฒนาฟื้นฟูให้เป็นแหล่งรองรับน้ําฝนและน้ําหลากหรือ
พื้นที่ชะลอน้ํา (แก้มลิง (ผลผลิต)
ค่าเป้าหมาย ๑ แห่ง
๑๓*. ร้อยละความสําเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ผลผลิต)
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐
๑๔. ร้อยละของการก่อสร้างแนวคันหิน (Groins) ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ -

หมายเหตุ *ตัวชี้วัดที่ใช้ต่อรองในปี 2562
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มาตรการดําเนินการ
มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ
เป้าประสงค์ที่ 1.1.1.1 คุณภาพแหล่งน้ําธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น
มาตรการที่ ๑ ก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียรวมของกรุงเทพมหานคร และเพิ่มประสิทธิภาพการ
บําบัดน้ําเสีย
มาตรการที่ ๒ เฝ้า ระวัง ติด ตาม ตรวจสอบดูแ ลสภาพน้ํา คลองสายหลัก และแม่น้ํา เจ้า พระยา
และจัดการระบบไหลเวียนน้ํา
มาตรการที่ ๓ สนับสนุนการนําน้ําผลผลิตจากการบําบัดน้ําเสียกลับไปใช้ประโยชน์
มาตรการที่ ๔ ศึกษา วิจัย และพัฒนาเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการคุณภาพน้ํา
มาตรการที่ ๕ ลดน้ําเสียจากแหล่งกําเนิดและส่งเสริมการประหยัดน้ํา
มาตรการที่ 6 เดินระบบ บํารุงรักษา และบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย (มาตรการหน่วยงาน)
มิติที่ 1.4 ปลอดภัยพิบัติ
เป้าประสงค์ที่ 1.4.1.1 กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ําฝน น้ําหนุน และน้ํา
หลากเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการ
สารธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัย
มาตรการที่ ๑ เพิ่มความสามารถในการป้องกันน้ําท่วมจากน้ําหลากและน้ําหนุน
มาตรการที่ ๒ เพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพในการรองรับและระบายน้ําท่วมขัง
มาตรการที่ ๓ ฟื้นฟูคลองให้สามารถรองรับและระบายน้ําได้ดี
มาตรการที่ ๔ จัดการสิ่งปลูกสร้างรุกล้ําคลองหลัก และปักแนวเขตคลองสาธารณะ
มาตรการที่ ๕ ก่อสร้างและปรับปรุงแก้มลิง
มาตรการที่ ๖ การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
มาตรการที่ ๗ พัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากรด้านการป้องกันน้ําท่วม
เป้าประสงค์ 1.4.1.2 ฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
มาตรการที่ 1 สร้างแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งถาวร
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มาตรการและโครงการ/กิจกรรม
ส่วนที่ ๑ การบริการสาธารณะ
ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย
มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ
เป้าประสงค์ที่ 1.1.1.1 คุณภาพแหล่งน้ําธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
ร้อยละของปริมาณน้ําเสียชุมชนที่ระบบบําบัดน้ําเสียสามารถรองรับได้
2*
ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้าํ คลองและแม่น้ําเจ้าพระยา
มีค่าเฉลี่ยของค่าออกซิเจนละลายน้ํา (DO) ไม่น้อยกว่า 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
3*
ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้าํ คลองและแม่น้ําเจ้าพระยา
มีค่าเฉลี่ยของค่าปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ไม่เกิน 4.0
มิลลิกรัมต่อลิตร
4
ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้าํ คลองและแม่น้ําเจ้าพระยา
มีค่าเฉลี่ยของค่าแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3N) ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร
5*
ร้อยละของปริมาณน้ําที่ผ่านการบําบัดถูกนํากลับมาใช้ประโยชน์
6*
จํานวนผลงานการศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมนวัตกรรม
การจัดการคุณภาพน้ํา
7
ปริมาณน้ําเสียเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดเมื่อเทียบกับปีฐาน1

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 45
ร้อยละ 51
ร้อยละ 2
ร้อยละ 2
ร้อยละ 6.2
1 เรื่อง
ไม่เกินร้อยละ
2.72

หมายเหตุ* ตัวชี้วัดจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2562

1

วิธีการคํานวณ คือ ปริมาณน้ําเสีย/การใช้น้ําประปาในเขต กทม. ปีปัจจุบัน ลบด้วยปริมาณน้ําเสีย/การใช้น้ําประปาในเขต กทม. ปีที่ผา่ นมา คูณ 100
หารด้วยปริมาณน้ําเสีย/การใช้น้ําประปาในเขต กทม. ปีที่ผา่ นมา โดยปริมาณน้ําเสีย/การใช้น้ําประปาในเขต กทม. ปีฐานที่ใช้เทียบ คือ ปี พ.ศ. 2555
จํานวน 2,419,981 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และปี พ.ศ. 2556 จํานวน 2,485,771 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 2.72
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มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์
มาตรการที่ 1 ก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียรวมของกรุงเทพมหานคร และเพิ่มประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสีย
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1
ร้อยละของปริมาณน้ําเสียชุมชนที่ระบบบําบัดน้ําเสีย
ร้อยละ 45
สามารถรองรับได้ (ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์)
2
ร้อยละของปริมาณน้ําเสียที่เข้าระบบบําบัดน้ําเสีย
ร้อยละ 72
ของโรงควบคุมคุณภาพน้ําเทียบกับขีดความสามารถ
ที่ออกแบบไว้ (ตัวชี้วัดงานประจํา)
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
1
โครงการก่อสร้างศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
บางซื่อ กรุงเทพมหานคร
2
โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัด
น้ําเสียมีนบุรี ระยะที่ 1
3
โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการ
ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสียมีน
บุรี ระยะที่ 1
4
โครงการจ้างทีป่ รึกษาสํารวจและออกแบบรายละเอียด
ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสียมีนบุรี ระยะที่
2
5
โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัด
น้ําเสียธนบุรี
6
โครงการจ้างทีป่ รึกษาสํารวจและออกแบบระบบรวบรวม
น้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสียธนบุรี
7
โครงการจ้างทีป่ รึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการ
ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสียธนบุรี
8
โครงการจ้างทีป่ รึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชน
ร่วมลงทุนและดําเนินโครงการบําบัดน้ําเสียคลองเตย
9
โครงการจ้างทีป่ รึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชน
ร่วมลงทุนและดําเนินโครงการบําบัดน้ําเสียบึงหนองบอน
10 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสีย (เพิ่มเติม)
พื้นที่เขตห้วยขวางเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้าํ ดินแดง
11 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสียจากพื้นที่รบั น้ํา
คลองลาดโตนด
12 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสีย (เพิ่มเติม) ริมคลอง
แสนแสบช่วงถนนวิทยุ-คลองตันเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ํา
ดินแดง

งบประมาณ
23,397,382
4,000,000

ส่วนราชการ
สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา
สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา
สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา

4,300,000

สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา

-

สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา
สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา
สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา
สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา
สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา
สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา
สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา
สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา

-
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ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรมประจํา
1
โครงการจัดหาทดแทนเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงควบคุม
คุณภาพน้ําช่องนนทรี
2
โครงการปรับปรุงโรงควบคุมคุณภาพน้ําห้วยขวาง
3

กิจกรรมทําความสะอาดท่อรวบรวมน้ําเสียเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการรวบรวมน้ําเสียเข้าสู่ระบบ

งบประมาณ
5,000,000
7,200,000
-

ส่วนราชการ
สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา
สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา
สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา

มาตรการที่ 2 เฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบดูแลสภาพน้ําคลองสายหลักและแม่น้ําเจ้าพระยา และจัดการ
ระบบไหลเวียนน้ํา
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1
ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้าํ คลองและแม่น้ําเจ้าพระยา
ร้อยละ 51
มีค่าเฉลี่ยของค่าออกซิเจนละลายน้ํา (DO) ไม่น้อยกว่า
2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์)
2
ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้าํ คลองและแม่น้ําเจ้าพระยา
ร้อยละ 2
มีค่าเฉลี่ยของค่าปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์
(BOD) ไม่เกิน 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตัวชี้วัดงาน
ยุทธศาสตร์)
ร้อยละ 2
3
ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้าํ คลองและแม่น้ําเจ้าพระยา
มีค่าเฉลี่ยของค่าแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3N) ไม่เกิน
0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์)
4
จํานวนของจุดตรวจวัดน้ําคลองและแม่น้ําเจ้าพระยาที่ได้
305 จุด
เฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพน้าํ เพิ่มขึ้น
(ตัวชี้วัดงานประจํา)
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
1
โครงการจัดระบบไหลเวียนน้าํ และฟืน้ ฟูคุณภาพน้ําคลอง
สายหลักตามศาสตร์พระราชา (น้ําดีไล่น้ําเสีย)
2
โครงการบํารุงรักษาคลองสายหลัก
3

งานวิเคราะห์คณ
ุ ภาพน้ําคลองและแม่น้ําเจ้าพระยา

ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรมประจํา
1
โครงการประเมินสภาพคุณภาพแหล่งน้ําธรรมชาติ และ
จัดลําดับความสําคัญของแหล่งน้ําที่ต้องได้รับการฟืน้ ฟู
คุณภาพน้ํา

งบประมาณ
-

ส่วนราชการ
สํานักงานระบบ
ควบคุมน้ํา
กองระบบคลอง

-

สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา

งบประมาณ
-

ส่วนราชการ
สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา
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มาตรการที่ 3 สนับสนุนการนําน้ําและผลผลิตจากการบําบัดน้ําเสียกลับไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1
ร้อยละของปริมาณน้ําที่ผ่านการบําบัดถูกนํากลับมาใช้
ร้อยละ 6.2
ประโยชน์ (ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์)
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
1
โครงการนําน้ําที่ผ่านการบําบัดกลับมาใช้ประโยชน์
2
3

รายงานสถิติการแจกจ่ายปุ๋ยหมักจากตะกอนน้ําเสีย
เพื่อการนําไปใช้ประโยชน์ของหน่วยงาน
กิจกรรมการศึกษาเกณฑ์และมาตรฐานการนําน้ํากลับมาใช้
ประโยชน์ของกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ
-

ส่วนราชการ
สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา
สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา
สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา

มาตรการที่ 4 ศึกษา วิจัย และพัฒนาเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการคุณภาพน้ํา
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1 เรื่อง
1
จํ า นวนผลงานการศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ ส่ ง เสริ ม นวั ต กรรม
การจัดการคุณภาพน้ํา (ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์)
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
1
โครงการศึกษาวิจัยพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมการ
จัดการคุณภาพน้ํา
มาตรการที่ 5 ลดน้ําเสียจากแหล่งกําเนิดและส่งเสริมการประหยัดน้ํา
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
ปริมาณน้ําเสียเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีฐาน
(ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์)
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
1
โครงการสํารวจข้อมูลระบบบําบัดน้ําเสียของสถาน
ประกอบการ
2
โครงการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
คุณภาพน้ํา
3
โครงการบริหารจัดการเพื่อการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
บําบัดน้ําเสีย
4
โครงการจ้างทําระบบงานเพื่อการจัดเก็บค่าธรรมเนียม

งบประมาณ
-

ส่วนราชการ
สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา

ค่าเป้าหมาย
ไม่เกินร้อยละ 2.72

งบประมาณ
-

ส่วนราชการ
สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา
สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา
สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา
สํานักงานจัดการ
8

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์

งบประมาณ

ส่วนราชการ
คุณภาพน้ํา

-

สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา

บําบัดน้ําเสีย
5

โครงการจ้างทีป่ รึกษาเพื่อสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อร่างพระราชบัญญัติเรื่องการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย(ฉบับที.่ .) พ.ศ. ....

มาตรการที่ 6 เดินระบบ บํารุงรักษา และบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย (มาตรการที่หน่วยงานกําหนดขึ้น
เอง)
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1
ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของ BOD ทีป่ ล่อยออกสู่แหล่งน้ํา
ไม่เกิน 10 มิลลิกรัมต่อลิตร
ผิวดินในพืน้ ทีบ่ ริการบําบัดน้าํ เสียลดลง (ตัวชี้วัดงาน
ประจํา)
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
1
โครงการจ้างเดินระบบบํารุงรักษาและบริหารจัดการ
โรงควบคุมคุณภาพน้ําหนองแขม-ทุ่งครุ ระยะที่ 3

งบประมาณ
ส่วนราชการ
174,093,629 สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา

2

โครงการจ้างเดินระบบบํารุงรักษาและบริหารจัดการ
โรงควบคุมคุณภาพน้ําหนองแขม-ทุ่งครุ ระยะที่ 4

87,200,000

สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา

3

โครงการจ้างเดินระบบบํารุงรักษาและบริหารจัดการ
โรงควบคุมคุณภาพน้ําช่องนนทรี ระยะที่ 3

200,619,158 สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา

4

โครงการจ้างเดินระบบบํารุงรักษาและบริหารจัดการ
โรงควบคุมคุณภาพน้ําช่องนนทรี ระยะที่ 4

22,000,000

5

โครงการจ้างเดินระบบบํารุงรักษาและบริหารจัดการ
โรงควบคุมคุณภาพน้ําจตุจักร ระยะที่ 3

110,800,000 สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา

6

โครงการจ้างเดินระบบบํารุงรักษาและบริหารจัดการ
โรงควบคุมคุณภาพน้ําดินแดง ระยะที่ 3

198,800,000 สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา

7

โครงการจ้างเดินระบบบํารุงรักษาและบริหารจัดการ
ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สงิ่ แวดล้อมบางซื่อ

96,781,372

สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา

8

โครงการจ้างเดินระบบบํารุงรักษาและบริหารจัดการ
ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สงิ่ แวดล้อมบางซื่อ ระยะที่ 2

36,980,000

สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา

9

งานเดินระบบบําบัดน้ําเสียและบํารุงรักษาของ
โรงควบคุมคุณภาพน้ํารัตนโกสินทร์

15,000,000

สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา

10

งานเดินระบบบําบัดน้ําเสียและบํารุงรักษาของ
โรงควบคุมคุณภาพน้ําสี่พระยา

10,000,000

สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา

สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา

9

ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
11 งานเดินระบบและบํารุงรักษาระบบบําบัดน้าํ เสียและระบบ
รวบรวมน้ําเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ําขนาดเล็กที่รบั
โอนจากการเคหะแห่งชาติ จํานวน 12 แห่ง คือ โรง
ควบคุมคุณภาพน้ําคลองจัน่ ร่มเกล้า ทุ่งสองห้อง1 ทุง่ สอง
ห้อง2 หัวหมาก ท่าทราย บางนา คลองเตย
รามอินทรา บ่อนไก่ ห้วยขวาง และบางบัว
12 งานเดินระบบบําบัดน้ําเสียแบบหมุนเวียนตามธรรมชาติ
และระบบการใช้พืชน้ําของสวนลุมพินี
13 งานเดินระบบบําบัดน้ําเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ํา
พระราม 9
14 งานเดินระบบบําบัดน้ําเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ําบึง
มักกะสัน

งบประมาณ
-

ส่วนราชการ
สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา

-

สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา
สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา
สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา

-
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สรุปโครงการและงบประมาณที่จะดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการยุทธศาสตร์ตามลําดับความสําคัญ

ลําดับ
ที่

โครงการยุทธศาสตร์

งบประมาณ
(ล้านบาท)

ความสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร
ประจําปี พ.ศ.
2562
อยู่ใน ไม่อยู่ใน
แผน
แผน


1

โครงการก่อสร้างศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์ 23,397,382
สิ่งแวดล้อมบางซื่อกรุงเทพมหานคร (ม. 1)

2

โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสียและ
ระบบบําบัดน้ําเสียมีนบุรี ระยะที่ 1 (ม. 1)

-



3

โครงการจ้างทีป่ รึกษาบริหารและควบคุม
งานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสีย
และระบบบําบัดน้ําเสียมีนบุรี ระยะที่ 1 (ม.
1)
โครงการจ้างทีป่ รึกษาสํารวจและออกแบบ
รายละเอียดระบบรวบรวมน้ําเสียและ
ระบบบําบัดน้ําเสียมีนบุรี ระยะที่ 2 (ม. 1)
โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสียและ
ระบบบําบัดน้ําเสียธนบุรี (ม. 1)

4,000,000



4,300,000



-



โครงการจ้างทีป่ รึกษาสํารวจและออกแบบ
ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ํา
เสียธนบุรี (ม. 1)
โครงการจ้างทีป่ รึกษาบริหารและควบคุม
งานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสีย
และระบบบําบัดน้ําเสียธนบุรี (ม. 1)
โครงการจ้างทีป่ รึกษาศึกษาความเป็นไปได้
ในการให้เอกชนร่วมลงทุนและดําเนิน
โครงการบําบัดน้ําเสียคลองเตย (ม. 1)
โครงการจ้างทีป่ รึกษาศึกษาความเป็นไปได้
ในการให้เอกชนร่วมลงทุนและดําเนิน
โครงการบําบัดน้ําเสียบึงหนองบอน (ม. 1)
โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสีย
(เพิ่มเติม) พื้นที่เขตห้วยขวางเข้า

-



-



-



-



-



4
5
6
7
8
9
10

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สํานักงาน
จัดการ
คุณภาพน้ํา
สํานักงาน
จัดการ
คุณภาพน้ํา
สํานักงาน
จัดการ
คุณภาพน้ํา
สํานักงาน
จัดการ
คุณภาพน้ํา
สํานักงาน
จัดการ
คุณภาพน้ํา
สํานักงาน
จัดการ
คุณภาพน้ํา
สํานักงาน
จัดการ
คุณภาพน้ํา
สํานักงาน
จัดการ
คุณภาพน้ํา
สํานักงาน
จัดการ
คุณภาพน้ํา
สํานักงาน
จัดการ
11

ลําดับ
ที่

โครงการยุทธศาสตร์

11

โรงควบคุมคุณภาพน้ําดินแดง (ม. 1)
โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสียจาก
พื้นที่รบั น้ําคลองลาดโตนด (ม. 1)

12
13
14

งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสีย (เพิ่มเติม)
ริมคลองแสนแสบช่วงถนนวิทยุ-คลองตัน
เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ําดินแดง (ม. 1)
โครงการจัดระบบไหลเวียนน้าํ และฟืน้ ฟู
คุณภาพน้ําคลองสายหลักตามศาสตร์
พระราชา (น้ําดีไล่น้ําเสีย) (ม. 2)
โครงการบํารุงรักษาคลองสายหลัก (ม. 2)

งบประมาณ
(ล้านบาท)

ความสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร
ประจําปี พ.ศ.
2562
อยู่ใน ไม่อยู่ใน
แผน
แผน

-



-



-



-



15

งานวิเคราะห์คณ
ุ ภาพน้ําคลองและแม่น้ํา
เจ้าพระยา (ม. 2)

-
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โครงการนําน้ําที่ผ่านการบําบัดกลับมา
ใช้ประโยชน์ (ม. 3)

-



17

รายงานสถิติการแจกจ่ายปุ๋ยหมักจาก
ตะกอนน้ําเสียเพื่อการนําไปใช้ประโยชน์
ของหน่วยงาน (ม. 3)
กิจกรรมการศึกษาเกณฑ์และมาตรฐาน
การนําน้ํากลับมาใช้ประโยชน์ของ
กรุงเทพมหานคร (ม. 3)
โครงการศึกษาวิจัยพัฒนาและส่งเสริม
นวัตกรรมการจัดการคุณภาพน้ํา (ม. 4)

-



-



-



18
19
20

โครงการสํารวจข้อมูลระบบบําบัดน้ําเสีย
ของสถานประกอบการ (ม. 5)

-



21

โครงการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดการคุณภาพน้ํา (ม.5)

-



หน่วยงาน
รับผิดชอบ

คุณภาพน้ํา
สํานักงาน
จัดการ
คุณภาพน้ํา
สํานักงาน
จัดการ
คุณภาพน้ํา
สํานักงาน
ระบบ
ควบคุมน้ํา
กองระบบ
คลอง
สํานักงาน
จัดการ
คุณภาพน้ํา
สํานักงาน
จัดการ
คุณภาพน้ํา
สํานักงาน
จัดการ
คุณภาพน้ํา
สํานักงาน
จัดการ
คุณภาพน้ํา
สํานักงาน
จัดการ
คุณภาพน้ํา
สํานักงาน
จัดการ
คุณภาพน้ํา
สํานักงาน
จัดการ
12

ลําดับ
ที่

โครงการยุทธศาสตร์

งบประมาณ
(ล้านบาท)

ความสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร
ประจําปี พ.ศ.
2562
อยู่ใน ไม่อยู่ใน
แผน
แผน

22

โครงการบริหารจัดการเพื่อการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย (ม. 5)

-



23

โครงการจ้างทําระบบงานเพื่อการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย (ม. 5)

-



24

โครงการจ้างทีป่ รึกษาเพื่อสํารวจความ
คิดเห็นของประชาชนต่อร่าง
พระราชบัญญัติเรื่องการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย
(ฉบับที.่ .) พ.ศ. .... (ม. 5)
รวม

-



หน่วยงาน
รับผิดชอบ

คุณภาพน้ํา
สํานักงาน
จัดการ
คุณภาพน้ํา
สํานักงาน
จัดการ
คุณภาพน้ํา
สํานักงาน
จัดการ
คุณภาพน้ํา

31,697,382

รวมโครงการ 24 โครงการรวมจํานวนเงิน 31,697,382 ล้านบาท
อยู่ในแผนปฏิบตั ิราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562จํานวน 24 โครงการจํานวนเงิน 31,697,382 ล้านบาท
ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 จํานวน - โครงการ จํานวนเงิน - บาท

13

โครงการ/กิจกรรมประจํา
ลําดับ
ที่
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
(เรียงลําดับหมายเลขมาตรการหลังโครงการ)
โครงการจัดหาทดแทนเครื่องจักรและ
อุปกรณ์โรงควบคุมคุณภาพน้าํ ช่องนนทรี
(ม. 1)
โครงการปรับปรุงโรงควบคุมคุณภาพน้ํา
ห้วยขวาง (ม. 1)
กิจกรรมทําความสะอาดท่อรวบรวมน้ํา
เสียเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมน้ํา
เสียเข้าสู่ระบบ (ม. 1)
โครงการประเมินสภาพคุณภาพแหล่งน้ํา
ธรรมชาติ และจัดลําดับความสําคัญของ
แหล่งน้ําที่ต้องได้รับการฟื้นฟูคุณภาพน้ํา
(ม. 2)
โครงการจ้างเดินระบบบํารุงรักษาและ
บริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ํา
หนองแขม-ทุ่งครุ ระยะที่ 3 (มน. 6)
โครงการจ้างเดินระบบบํารุงรักษาและ
บริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ํา
หนองแขม-ทุ่งครุ ระยะที่ 4 (มน. 6)
โครงการจ้างเดินระบบบํารุงรักษาและ
บริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ํา
ช่องนนทรี ระยะที่ 3 (มน. 6)
โครงการจ้างเดินระบบบํารุงรักษาและ
บริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ํา
ช่องนนทรี ระยะที่ 4 (มน. 6)
โครงการจ้างเดินระบบบํารุงรักษาและ
บริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ํา
จตุจักร ระยะที่ 3 (มน. 6)
โครงการจ้างเดินระบบบํารุงรักษาและ
บริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ํา
ดินแดง ระยะที่ 3 (มน. 6)
โครงการจ้างเดินระบบบํารุงรักษาและ
บริหารจัดการศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมบางซื่อ (มน. 6)
โครงการจ้างเดินระบบบํารุงรักษาและ

งบประมาณ
5,000,000

แหล่ง
งบประมาณ
ส่วนราชการ
กทม./รัฐบาล/ ที่รบั ผิดชอบ
อื่นๆ
กทม.
สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา

7,200,000

กทม.

สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา
สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา

-

-

-

-

สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา

174,093,629

กทม.

สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา

87,200,000

กทม.

สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา

200,619,158

กทม.

สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา

22,000,000

กทม.

สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา

110,800,000

กทม.

สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา

198,800,000

กทม.

สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา

96,781,372

กทม.

สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา

36,980,000

กทม.

สํานักงานจัดการ
14

ลําดับ
ที่

13
14
15

16
17
18

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
(เรียงลําดับหมายเลขมาตรการหลังโครงการ)

งบประมาณ

บริหารจัดการศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมบางซื่อ ระยะที่ 2 (มน. 6)
งานเดินระบบบําบัดน้ําเสียและ
15,000,000
บํารุงรักษาของโรงควบคุมคุณภาพน้ํา
รัตนโกสินทร์ (มน. 6)
งานเดินระบบบําบัดน้ําเสียและ
10,000,000
บํารุงรักษาของโรงควบคุมคุณภาพน้ําสี่
พระยา(มน. 6)
งานเดินระบบและบํารุงรักษาระบบบําบัด
น้ําเสียและระบบรวบรวมน้ําเสียของ
โรงควบคุมคุณภาพน้ําขนาดเล็กที่ได้รบั
โอนจากการเคหะแห่งชาติ จํานวน 12 แห่ง
คือ โรงควบคุมคุณภาพน้ําคลองจัน่ ร่ม
เกล้า ทุ่งสองห้อง 1 ทุ่งสองห้อง 2
หัวหมาก ท่าทราย บางนา คลองเตย ราม
อินทรา บ่อนไก่ ห้วยขวาง และบางบัว
(มน. 6)
งานเดินระบบบําบัดน้ําเสียแบบหมุนเวียน
ตามธรรมชาติและระบบการใช้พืชน้ําของ
สวนลุมพินี (มน. 6)
งานเดินระบบบําบัดน้ําเสียของโรงควบคุม
คุณภาพน้ําพระราม 9 (มน. 6)
งานเดินระบบบําบัดน้ําเสียของโรงควบคุม
คุณภาพน้ําบึงมักกะสัน (มน. 6)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
964,474,159

แหล่ง
งบประมาณ
กทม./รัฐบาล/
อื่นๆ

ส่วนราชการ
ที่รบั ผิดชอบ
คุณภาพน้ํา

กทม.

สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา

กทม.

สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา

กทม.

สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา

กทม.

สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา

กทม.

สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา
สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา

กทม.

รวมโครงการ 18 โครงการรวมจํานวนเงิน964,474,159ล้านบาท
อยู่ในแผนปฏิบตั ิราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562จํานวน 18 โครงการจํานวนเงิน964,474,159ล้านบาท
ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 จํานวน - โครงการ จํานวนเงิน – บาท
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ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย
มิตทิ ี่ 1.4 ปลอดภัยพิบัติ
เป้าประสงค์ที่1.4.1.1 กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ําฝน น้ําหนุน และ
น้ําหลากเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือในการ
จัดการสารธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัย
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
ความสามารถรองรับน้ําหลากและ น้ําหนุน ที่ความสูง
+3.00 ม.รทก.*
2
ความสามารถระบายน้ําท่วมขังในถนนสายหลัก กรณี
ฝนตก 100 มม.ต่อชั่วโมง *
3
ความยาวของคลองที่ได้รบั การฟื้นฟูให้สามารถรองรับ
และระบายน้ําได้ดี *
4
จํานวนคลองหลักที่มีการจัดการสิ่งปลูกสร้างรุกล้ําและ
ปักแนวเขตลําคลองสาธารณะ *
5
ความสามารถในการจัดหาพืน้ ที่เพื่อพัฒนาฟื้นฟูให้เป็น
แหล่งรองรับ น้ําฝนและน้ําหลากหรือพื้นทีช่ ะลอน้ํา
(แก้มลิง) *
6
ร้อยละความสําเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ในพืน้ ที่กรุงเทพมหานคร *

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 90 ของพื้นที่
210 นาที
32 กม.
2 คลอง
๑ แห่ง
ร้อยละ ๑๐๐

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์
มาตรการที่ 1 เพิ่มความสามารถในการป้องกันน้ําท่วมจากน้ําหลากและน้าํ หนุน
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1
ความสามารถรองรับน้ําหลากและ น้ําหนุน ที่ความสูง
ร้อยละ 90 ของพื้นที่
+3.00 ม.รทก.*
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
1
ก่อสร้างแนวป้องกันน้ําท่วมริมแม่น้ําเจ้าพระยา บริเวณ
ชุมชนดาวคะนอง
2
ปรับปรุงแนวป้องกันน้ําท่วมริมคลองบางกอกน้อย ช่วง
คลองครามถึงคลองน้ําตาล
3
ปรับปรุงแนวป้องกันน้ําท่วมริมแม่น้ําเจ้าพระยา บริเวณ
สถานทูตโปรตุเกส จากซอยเจริญกรุง 32 ถึงท่าเรือสี่
พระยา

งบประมาณ
67,000,000.00

ส่วนราชการ
สพน.

35,100,000.00

สพน.

35,800,000.00

สพน.
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ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
4
ปรับปรุงแนวป้องกันน้ําท่วมริมแม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณ
ช่วงคลองบางเขนเก่าถึงคลองบางเขนใหม่
5
ก่อสร้างแนวป้องกันน้ําท่วมริมแม่น้ําเจ้าพระยา บริเวณ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ถนนเจริญกรุง
6
ปรับปรุงแนวป้องกันน้ําท่วมริมแม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณ
กรมสรรพาวุธทหารเรือบางนา
7
รายการปรับปรุงแนวป้องกันน้ําท่วมริมแม่น้ําเจ้าพระยา
บริเวณปากคลองบางลําพูชุมชนวัดสังเวช

งบประมาณ
63,060,000.00

ส่วนราชการ
สพน.

25,000,000.00

สพน.

8,170,000.00

สพน.

37,170,000.00

สพน.

มาตรการที่ ๒ เพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพในการรองรับและระบายน้ําท่วมขัง
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
๒.
ความสามารถระบายน้ําท่วมขังในถนนสายหลัก กรณี
ฝนตก 100 มม.ต่อชั่วโมง *
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
1
ก่อสร้างบ่อสูบน้ําถนนบางขุนเทียน จากถนนพระรามที่ 2
ถึงบริเวณคลองสะแกงาม
2
ก่อสร้างบ่อสูบน้ําถนนเอกชัย ตอนลงคลองราชมนตรี
3
ก่อสร้างบ่อสูบน้ําถนนศรีนครินทร์ ตอนลงคลองหัวหมาก
(ฝั่งทิศตะวันตก)
4
ก่อสร้างระบบระบายน้ําซอยอิศรภาพ 44 จากถนนอิศร
ภาพถึงคลองบ้านขมิ้น
5
ปรับปรุงบ่อสูบน้ําถนนงามวงศ์วาน (ฝัง่ ขาออก) ตอน
คลองประปา
6
ก่อสร้างบ่อสูบน้ําคลองขุนจันทร์ ด้านถนนบรมราชชนนี
(ฝั่งขาออก)
7
ปรับปรุงระบบระบายน้ําถนนรามคําแหง (ฝั่งขาออก) ช่วง
จากทางรถไฟถึงคลองกะจะ
8
โครงการก่อสร้างสถานีสบู น้ําและประตูระบายน้ําคลอง
หลุมไผ่ ตอนคลองลาดพร้าว
9
ปรับปรุงแก้มลิงบึงพิบูลย์วัฒนา
10 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสบู น้ําหน้า สน.
หัวหมาก
11 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสบู น้ําคลองห้วย

ค่าเป้าหมาย
๒๑๐ นาที

งบประมาณ
19,500,000.00

ส่วนราชการ
กรท

15,000,000.00
24,900,000.00

กรท
กรท

29,900,000.00

กรท

14,500,000.00

กรท

24,500,000.00

กรท

18,000,000.00

กรท

10,500,000.00

สพน

25,000,000.00
4,900,000.00

สพน
สคน

5,000,000.00

สคน
17

ลําดับที่
12
13
14
15
16

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
ขวาง
โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสบู น้ําคลองบาง
นางจีน
ก่อสร้างบ่อสูบน้ําถนนบางขุนเทียน จากถนนพระรามที่ 2
ถึงบริเวณคลองสะแกงาม
ก่อสร้างบ่อสูบน้ําถนนศรีนครินทร์ ตอนลงคลองหัวหมาก
(ฝั่งทิศตะวันตก)
ปรับปรุงบ่อสูบน้ําถนนงามวงศ์วาน (ฝัง่ ขาออก) ตอน
คลองประปา
ปรับปรุงระบบระบายน้ําถนนรามคําแหง (ฝั่งขาออก) ช่วง
จากทางรถไฟถึงคลองกะจะ

งบประมาณ

ส่วนราชการ

4,500,000.00

สคน

19,500,000.00

กรท

24,900,000.00

กรท

14,500,000.00

กรท

18,000,000.00

กรท

มาตรการที่ 3 ฟื้นฟูคลองให้สามารถรองรับและระบายน้าํ ได้ดี
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
๓
ความยาวของคลองที่ได้รบั การฟื้นฟูให้สามารถรองรับ
และระบายน้ําได้ดี
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
1
ขุดลอกคลองสามเสนจากคลองแยกเข้าบึงมักกะสัน ถึง
สถานีสบู น้ําคลองสามเสนตอนคลองแสนแสบ
2
ขุดลอกคลองบางโคลัด จากคลองวัดสิงห์ ถึงคลองราง
ขี้เหล็ก
3
ขุดลอกบึงเอกมัย
4
ขุดลอกคลองเจ้าคุณสิงห์ จากบริเวณซอยลาดพร้าว 87
ถึงทางเข้าหมู่บ้านธารารมณ์
5
ขุดลอกคลองขุนศรีบุรรี ักษ์ จากคลองมหาสวัสดิ์ ถึงคลอง
บางพรม
6
ขุดลอกบึงแอนเน็กซ์ และคูระบายน้ําซอยแอนเน็กซ์
7
ขุดลอกคลองลําเจียรดับ จากคลองแสนแสบถึงคลองลํา
ต้นไทร
8
ขุดลอกคลองบุปผาราม จากคลองบางกอกใหญ่ ถึงคลอง
สมเด็จเจ้าพระยา
9
ขุดลอกคลองจรเข้ขบ จากคลองประเวศบุรีรมย์ถึงคลอง
มะขามเทศ
10 ขุดลอกคลองซอย จากคลองมหาสวัสดิ์ ถึงคลองบางพรม
11 ขุดลอกคลองเสาหิน จากถนนพระราม 3 ถึงสุดระยะที่

ค่าเป้าหมาย
32 กม.

งบประมาณ
8,783,000.00

ส่วนราชการ
กรบ

4,956,000.00

กรบ

280,000.00
2,450,000.00

กรบ
กรบ

1,866,000.00

กรบ

1,600,000.00
2,080,000.00

กรบ
กรบ

1,481,000.00

กรบ

855,000.00

กรบ

1,801,000.00
2,031,000.00

กรบ
กรบ
18

ลําดับที่
12
13
14
15
16
17
18
19
20

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
กําหนดให้
ขุดลอกคลองวังเดิม จากคลองมอญ ถึงคลองบางกอก
ใหญ่
ขุดลอกคลองตาหนัง จากคลองลําเจียกถึงคลองแสนแสบ
ขุดลอกคลองบางคูเวียง จากคลองขุนศรีบรุ รี ักษ์ ถึงคลอง
ทวีวัฒนา
ขุดลอกคลองปักหลัก จากคลองจรเข้ขบถึงคลองอาจารย์
พร
ขุดลอกคลองมอญ จากแม่น้ําเจ้าพระยา ถึงคลองบางกอก
ใหญ่
โครงการปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล.คลองน้ําแก้ว จากคลอง
พญาเวิกถึงคลองลาดพร้าว
โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และสถานีสบู น้ํา คลอง
มหาศร จากบริเวณคลองบางไผ่ถงึ บริเวณคลองภาษีเจริญ
โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองบาง
อ้อ จากบริเวณถนนโรงงานไม้อัดไทยไปทางประตูระบาย
น้ําคลองบางอ้อ
ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระราชมนตรี บริเวณจุดตัด
คลองบางบอน

งบประมาณ

ส่วนราชการ

1,641,000.00

กรบ

4,600,000.00
1,763,000.00

กรบ
กรบ

784,000.00

กรบ

2,475,000.00

กรบ

20,000,000.00

กรบ

10,000,000.00

กรบ

4,950,000.00

กรบ

18,700,000.00

สพน

มาตรการที่ ๔ จัดการสิ่งปลูกสร้างรุกล้ําคลองหลัก และปักแนวเขตคลองสาธารณะ
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
๔
จํานวนคลองหลักที่มีการจัดการสิ่งปลูกสร้างรุกล้ําและ
ปักแนวเขตลําคลองสาธารณะ
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
1
โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบ้านหลาย จากเขื่อน
เดิมบริเวณคลองขวางล่างถึงเขื่อนเดิมบริเวณซอยวชิร
ธรรมสาธิต 55 (ครั้งที่ 2)
2
โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ลํารางสาธารณะ 17 จาก
ถนนลาดพร้าวถึงคลองตาหนัง (ครั้งที่ 2)

ค่าเป้าหมาย
2 คลอง

งบประมาณ
11,286,000.00

ส่วนราชการ
กรบ

10,550,000.00

กรบ
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มาตรการที่ ๕ ก่อสร้างและปรับปรุงแก้มลิง
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
๕
ความสามารถในการจัดหาพืน้ ที่เพื่อพัฒนาฟืน้ ฟูให้เป็น
แหล่งรองรับน้าํ ฝนและน้ําหลากหรือพืน้ ที่ชะลอน้ํา
(แก้มลิง)
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
1

โครงการก่อสร้างแก้มลิงสวนเบญจกิติ

มาตรการที่ ๖ การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้าํ ท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
๖
ร้อยละความสําเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ในพืน้ ที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย
๑ แห่ง

งบประมาณ
15,000,000.00

ส่วนราชการ
สพน

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ ๑๐๐

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
-

งบประมาณ
-

ส่วนราชการ
-

ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรมประจํา
1
การขุดลอกคู – คลอง และเปิดทางน้ําไหล

งบประมาณ
-

ส่วนราชการ
กรบ.

การทําความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ํา บูรณะซ่อมแซมฝา
บ่อพักตะแกรงรับน้ํา และคันหิน
การติดตั้งและตรวจสอบเครือ่ งสูบน้ําและเครื่องผลักดัน
น้ําตามแผนการติดตั้งและตรวจสอบประจําปี
การสนับสนุนเครื่องสูบน้ําแก่สํานักงานเขต

-

กรท.

-

กคจ.

-

กคจ.

การซ่อมและบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ํา เครื่องผลักดันน้ํา
และเครื่องจักรกล

-

กคจ.

2
3
4
5
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เป้าประสงค์ 1.4.1.2 ฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึน้
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
๑
ร้อยละของการก่อสร้างแนวคันหิน (Groins) ป้องกันการ
กัดเซาะชายฝั่ง

ค่าเป้าหมาย
เริ่มก่อสร้าง

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์
มาตรการที่ 1 สร้างแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งถาวร
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
ร้อยละของการก่อสร้างแนวคันหิน (Groins) ป้องกันการ
กัดเซาะชายฝั่ง
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
1
โครงการป้องกันและแก้ไขการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุน
เทียน และศูนย์สํารวจและเฝ้าระวังชายฝั่ง

ค่าเป้าหมาย
เริ่มก่อสร้าง

งบประมาณ
-

ส่วนราชการ
สพน.
ฝ่าย 3
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สรุปโครงการและงบประมาณที่จะดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการยุทธศาสตร์ตามลําดับความสําคัญ
ความสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร
ลําดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ประจําปี พ.ศ. 2562
ที่ (เรียงลําดับหมายเลขมาตรการหลังโครงการ)
(ล้านบาท)
อยู่ในแผน ไม่อยู่ใน
แผน
1 ก่อสร้างแนวป้องกันน้ําท่วมริมแม่น้ํา
67,000,000.00

เจ้าพระยา บริเวณชุมชนดาวคะนอง
2 ปรับปรุงแนวป้องกันน้ําท่วมริมคลอง
35,100,000.00

บางกอกน้อย ช่วงคลองครามถึงคลอง
น้ําตาล
3 ปรับปรุงแนวป้องกันน้ําท่วมริมแม่น้ํา
35,800,000.00

เจ้าพระยา บริเวณสถานทูตโปรตุเกส จาก
ซอยเจริญกรุง 32 ถึงท่าเรือสี่พระยา
4 ปรับปรุงแนวป้องกันน้ําท่วมริมแม่น้ํา
63,060,000.00

เจ้าพระยาบริเวณช่วงคลองบางเขนเก่าถึง
คลองบางเขนใหม่
5 ก่อสร้างแนวป้องกันน้ําท่วมริมแม่น้ํา
25,000,000.00

เจ้าพระยา บริเวณบริษัท กสท โทรคมนาคม
จํากัด (มหาชน) ถนนเจริญกรุง
6 ปรับปรุงแนวป้องกันน้ําท่วมริมแม่น้ํา
8,170,000.00

เจ้าพระยาบริเวณกรมสรรพาวุธทหารเรือ
บางนา
7 รายการปรับปรุงแนวป้องกันน้ําท่วมริม
37,170,000.00

แม่น้ําเจ้าพระยา บริเวณปากคลอง
บางลําพูชุมชนวัดสังเวช
8 ก่อสร้างบ่อสูบน้ําถนนบางขุนเทียน จาก 19,500,000.00

ถนนพระรามที่ 2 ถึงบริเวณคลองสะแกงาม
9 ก่อสร้างบ่อสูบน้ําถนนเอกชัย ตอนลง
15,000,000.00

คลองราชมนตรี
10 ก่อสร้างบ่อสูบน้ําถนนศรีนครินทร์ ตอน 24,900,000.00

ลงคลองหัวหมาก (ฝั่งทิศตะวันตก)
11 ก่อสร้างระบบระบายน้ําซอยอิศรภาพ 44 29,900,000.00

จากถนนอิศรภาพถึงคลองบ้านขมิน้
12 ปรับปรุงบ่อสูบน้ําถนนงามวงศ์วาน (ฝัง่ ขา 14,500,000.00

ออก) ตอนคลองประปา

ส่วนราชการ
ที่รบั ผิดชอบ
สพน
สพน
สพน
สพน
สพน
สพน
สพน
กรท
กรท
กรท
กรท
กรท
22

ความสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร
ลําดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ประจําปี พ.ศ. 2562
ที่ (เรียงลําดับหมายเลขมาตรการหลังโครงการ)
(ล้านบาท)
อยู่ในแผน ไม่อยู่ใน
แผน
13 ก่อสร้างบ่อสูบน้ําคลองขุนจันทร์ ด้านถนน 24,500,000.00

บรมราชชนนี (ฝั่งขาออก)
14 ปรับปรุงระบบระบายน้ําถนนรามคําแหง 18,000,000.00

(ฝั่งขาออก) ช่วงจากทางรถไฟถึงคลองกะจะ
15 โครงการก่อสร้างสถานีสบู น้ําและประตู 10,500,000.00

ระบายน้ําคลองหลุมไผ่ ตอนคลอง
ลาดพร้าว
16 ปรับปรุงแก้มลิงบึงพิบูลย์วัฒนา
25,000,000.00

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานี
สูบน้ําหน้า สน. หัวหมาก
โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานี
สูบน้ําคลองห้วยขวาง
โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานี
สูบน้ําคลองบางนางจีน
ก่อสร้างบ่อสูบน้ําถนนบางขุนเทียน จาก
ถนนพระรามที่ 2 ถึงบริเวณคลองสะแกงาม
ก่อสร้างบ่อสูบน้ําถนนศรีนครินทร์ ตอน
ลงคลองหัวหมาก (ฝั่งทิศตะวันตก)
ปรับปรุงบ่อสูบน้ําถนนงามวงศ์วาน (ฝัง่ ขา
ออก) ตอนคลองประปา
ปรับปรุงระบบระบายน้ําถนนรามคําแหง
(ฝั่งขาออก) ช่วงจากทางรถไฟถึงคลองกะจะ
ขุดลอกคลองสามเสนจากคลองแยกเข้า
บึงมักกะสัน ถึงสถานีสบู น้ําคลองสามเสน
ตอนคลองแสนแสบ
ขุดลอกคลองบางโคลัด จากคลองวัดสิงห์
ถึงคลองรางขี้เหล็ก
ขุดลอกบึงเอกมัย
ขุดลอกคลองเจ้าคุณสิงห์ จากบริเวณซอย
ลาดพร้าว 87 ถึงทางเข้าหมู่บ้านธารา

ส่วนราชการ
ที่รบั ผิดชอบ
กรท
กรท
สพน
สพน

4,900,000.00



สคน

5,000,000.00



สคน

4,500,000.00



สคน

19,500,000.00



กรท

24,900,000.00



กรท

14,500,000.00



กรท

18,000,000.00



กรท

8,783,000.00



กรบ

4,956,000.00



กรบ

280,000.00



กรบ

2,450,000.00



กรบ
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ลําดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ที่ (เรียงลําดับหมายเลขมาตรการหลังโครงการ)

งบประมาณ
(ล้านบาท)

ความสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร
ประจําปี พ.ศ. 2562
อยู่ในแผน ไม่อยู่ใน
แผน

ส่วนราชการ
ที่รบั ผิดชอบ

รมณ์
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

ขุดลอกคลองขุนศรีบุรีรักษ์ จากคลองมหา 1,866,000.00
สวัสดิ์ ถึงคลองบางพรม
ขุดลอกบึงแอนเน็กซ์ และคูระบายน้ําซอย 1,600,000.00
แอนเน็กซ์
ขุดลอกคลองลําเจียรดับ จากคลองแสน
2,080,000.00
แสบถึงคลองลําต้นไทร
ขุดลอกคลองบุปผาราม จากคลอง
1,481,000.00
บางกอกใหญ่ ถึงคลองสมเด็จเจ้าพระยา
ขุดลอกคลองจรเข้ขบ จากคลองประเวศ
855,000.00
บุรีรมย์ถึงคลอง มะขามเทศ
ขุดลอกคลองซอย จากคลองมหาสวัสดิ์
1,801,000.00
ถึงคลองบางพรม
ขุดลอกคลองเสาหิน จากถนนพระราม 3 2,031,000.00
ถึงสุดระยะที่กาํ หนดให้
ขุดลอกคลองวังเดิม จากคลองมอญ ถึง
1,641,000.00
คลองบางกอกใหญ่
ขุดลอกคลองตาหนัง จากคลองลําเจียกถึง 4,600,000.00
คลองแสนแสบ
ขุดลอกคลองบางคูเวียง จากคลองขุนศรี 1,763,000.00
บุรีรักษ์ ถึงคลองทวีวัฒนา
ขุดลอกคลองปักหลัก จากคลองจรเข้ขบ
784,000.00
ถึงคลองอาจารย์พร
ขุดลอกคลองมอญ จากแม่น้ําเจ้าพระยา
2,475,000.00
ถึงคลองบางกอกใหญ่
โครงการปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล.คลองน้ํา
20,000,000.00
แก้ว จากคลองพญาเวิกถึงคลองลาดพร้าว
โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และสถานี 10,000,000.00
สูบน้ํา คลองมหาศร จากบริเวณคลองบาง
ไผ่ถึงบริเวณคลองภาษีเจริญ
โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้อง
4,950,000.00



กรบ



กรบ



กรบ



กรบ



กรบ



กรบ



กรบ



กรบ



กรบ



กรบ



กรบ



กรบ



กรบ



กรบ



กรบ
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ลําดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ที่ (เรียงลําดับหมายเลขมาตรการหลังโครงการ)

43
44

45
46
47

คลอง) คลองบางอ้อ จากบริเวณถนน
โรงงานไม้อัดไทยไปทางประตูระบายน้ํา
คลองบางอ้อ
ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระราชมนตรี
บริเวณจุดตัดคลองบางบอน
โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบ้าน
หลาย จากเขื่อนเดิมบริเวณคลองขวาง
ล่างถึงเขื่อนเดิมบริเวณซอยวชิรธรรม
สาธิต 55 (ครัง้ ที่ 2)
โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ลําราง
สาธารณะ 17 จากถนนลาดพร้าวถึง
คลองตาหนัง (ครั้งที่ 2)
โครงการก่อสร้างแก้มลิงสวนเบญจกิติ
โครงการป้องกันและแก้ไขการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน และศูนย์สํารวจ
และเฝ้าระวังชายฝั่ง
(1,410,340,000.- บาท)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณ
(ล้านบาท)

ความสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร
ประจําปี พ.ศ. 2562
อยู่ในแผน ไม่อยู่ใน
แผน

18,700,000.00



11,286,000.00



ส่วนราชการ
ที่รบั ผิดชอบ

สพน

กรบ
10,550,000.00


กรบ

15,000,000.00



สพน

-



สพน. ฝ่าย 3

674,332,000.00

รวมโครงการ 47 โครงการ รวมจํานวนเงิน 674,332,000.00 บาท
อยู่ในแผนปฏิบตั ิราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 จํานวน 47 โครงการ จํานวนเงิน 1,238.472 ล้านบาท
ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 จํานวน - โครงการ จํานวนเงิน - ล้านบาท

25

การนําแผนฯ ไปสู่การปฏิบตั ิและการติดตามประเมินผล

26

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๖2
มิตทิ ี่ ๑ ประสิทธิผลตามพันธกิจ
ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร์
ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย
มิตทิ ี่ 1.1 ปลอดมลพิษ
เป้าประสงค์ที่ 1.1.1.1 คุณภาพแหล่งน้ําธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
ร้อยละของปริมาณน้ําเสียชุมชนที่ระบบบําบัดน้ําเสียสามารถรองรับได้
2

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 45

5

ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้าํ คลองและแม่น้ําเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่า
ออกซิเจนละลายน้ํา (DO) ไม่น้อยกว่า 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้าํ คลองและแม่น้ําเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่า
ปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ไม่เกิน 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้าํ คลองและแม่น้ําเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่า
แอมโมเนียไนโตรเจน (NH3N) ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร
ร้อยละของปริมาณน้ําที่ผ่านการบําบัดถูกนํากลับมาใช้ประโยชน์

ร้อยละ 6.2

6

จํานวนผลงานการศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการคุณภาพน้าํ

1 เรื่อง

7

ปริมาณน้ําเสียเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีฐาน2

3
4

ร้อยละ 51
ร้อยละ 2
ร้อยละ 2

ไม่เกินร้อยละ 2.72

2

วิธกี ารคํานวณ คือ ปริมาณน้ําเสีย/การใช้น้ําประปาในเขต กทม. ปีปัจจุบัน ลบด้วยปริมาณน้ําเสีย/การใช้น้ําประปาในเขต กทม. ปีทผี่ า่ นมา คูณ 100 หารด้วยปริมาณน้ําเสีย/การใช้น้ําประปาในเขต กทม. ปีที่ผ่านมา โดย
ปริมาณน้ําเสีย/การใช้น้ําประปาในเขต กทม. ปีฐานที่ใช้เทียบ คือ ปี พ.ศ. 2555 จํานวน 2,419,981 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และปี พ.ศ. 2556 จํานวน 2,485,771 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 2.72
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
ก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียรวม
ของกรุงเทพมหานคร และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสีย
(ม. 1)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
1. ร้อยละของปริมาณน้ําเสีย
ชุมชนที่ระบบบําบัดน้ําเสีย
สามารถรองรับได้ (ผลลัพธ์)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

นิยาม/คําอธิบาย
ปริมาณน้ําเสียชุมชนที่ระบบบําบัดน้ําเสีย
สามารถรองรับได้ หมายถึง ขีดความสามารถ
ในการบําบัดน้าํ เสียตามที่ออกแบบของ
โรงควบคุมคุณภาพน้ําของกรุงเทพมหานคร
ขนาดใหญ่ 8 แห่ง และขนาดชุมชน 12 แห่ง
เทียบกับปริมาณน้ําเสียชุมชนทั้งหมดในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร (ปริมาณการใช้น้ําประปา)

1. โครงการก่อสร้างศูนย์การศึกษาและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 45
วิธกี ารคํานวณ
ขีดความสามารถในการบําบัดน้ําเสียของ
ระบบบําบัดน้ําเสียขนาดใหญ่และขนาด
ชุมชนตามที่ออกแบบ (ลบ.ม./วัน) คูณ 100
หารด้วยปริมาณน้ําเสียชุมชนทั้งหมดพื้นที่
กรุงเทพมหานคร (ปริมาณการใช้น้ําประปา)
(ลบ.ม./วัน)

งบประมาณ 23,397,382 บาท (ลงทุน)
2. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสีย
และระบบบําบัดน้ําเสียมีนบุรี ระยะที่ 1
3. โครงการจ้างทีป่ รึกษาบริหารและ
ควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบ
รวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย
มีนบุรี ระยะที่ 1
งบประมาณ 4,000,000 บาท (ลงทุน)
4. โครงการจ้างทีป่ รึกษาสํารวจและ
ออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมน้ําเสีย
และระบบบําบัดน้ําเสียมีนบุรี ระยะที่ 2
งบประมาณ 4,300,000 บาท (ลงทุน)
5. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสีย
และระบบบําบัดน้ําเสียธนบุรี
6. โครงการจ้างทีป่ รึกษาสํารวจและ
ออกแบบระบบรวบรวมน้ําเสียและ
ระบบบําบัดน้ําเสียธนบุรี
7. โครงการจ้างทีป่ รึกษาบริหารและควบคุม
งานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสีย
28

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม
และระบบบําบัดน้ําเสียธนบุรี
8. โครงการจ้างทีป่ รึกษาศึกษาความเป็นไป
ได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนและดําเนิน
โครงการบําบัดน้ําเสียคลองเตย
9. โครงการจ้างทีป่ รึกษาศึกษาความเป็นไป
ได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนและดําเนิน
โครงการบําบัดน้ําเสียบึงหนองบอน
10. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสีย
(เพิ่มเติม) พื้นที่เขตห้วยขวางเข้าโรงควบคุม
คุณภาพน้ําดินแดง
11. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสีย
จากพื้นที่รบั น้าํ คลองลาดโตนด
12. งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสีย
(เพิ่มเติม) ริมคลองแสนแสบช่วงถนนวิทยุคลองตันเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ําดินแดง

29

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
เฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ
ดูแลสภาพน้ําคลองสายหลักและ
แม่น้ําเจ้าพระยา และจัดการ
ระบบไหลเวียนน้ํา
(ม. 2)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
2. ร้อยละของจุดตรวจวัดของ
น้ําคลองและแม่น้ําเจ้าพระยา
มีค่าเฉลี่ยของค่าออกซิเจน
ละลายน้ํา (DO) ไม่น้อยกว่า
2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร (ผลลัพธ์)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

นิยาม/คําอธิบาย
- จุดตรวจวัด หมายถึง จุดที่กําหนดให้
เฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพน้ําในคลองและ
แม่น้ําเจ้าพระยาโดยทําการเก็บตัวอย่างน้ําเพื่อ
วิเคราะห์คุณภาพน้ําประจําทุกเดือน
- ค่าออกซิเจนละลายน้ํา (DO) หมายถึง
ปริมาณออกซิเจนทีล่ ะลายในน้ํา ถ้าค่า DO
ต่ําแสดงว่าแหล่งน้ํานัน้ มีความสกปรกสูง
โดยน้ําที่มีความเหมาะสมต่อการใช้
ประโยชน์จะต้องมีค่า DO ไม่น้อยกว่า
2 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน้ําผิวดินประเภทที่ 4

1. โครงการจัดระบบไหลเวียนน้ําและฟืน้ ฟู
คุณภาพน้ําคลองสายหลักตามศาสตร์พระราชา
(น้ําดีไล่น้ําเสีย) (สคน.)
(สําหรับ DO ไม่น้อยกว่า 2 มิลลิกรัม/ลิตร)
2. โครงการบํารุงรักษาคลองสายหลัก(กรบ.)
(สําหรับ DO ไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิกรัม/ลิตร)
3. งานวิเคราะห์คุณภาพน้ําคลองและ
แม่น้ําเจ้าพระยา (สจน.)
(สําหรับ DO ไม่น้อยกว่า 2 มิลลิกรัม/ลิตร)

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 51
วิธกี ารคํานวณ
จํานวนจุดตรวจวัดที่มีผลการตรวจวัด
คุณภาพน้ํามีค่าเฉลี่ยรายปีผ่านเกณฑ์
มาตรฐานในรูปของค่า DO ≥ 2.0
มิลลิกรัมต่อลิตร คูณ 100 หารด้วยจํานวน
จุดตรวจวัดทั้งหมด (ปรากฏตามภาคผนวก)
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
เฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ
ดูแลสภาพน้ําคลองสายหลักและ
แม่น้ําเจ้าพระยา และจัดการ
ระบบไหลเวียนน้ํา
(ม. 2)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
3. ร้อยละของจุดตรวจวัดของ
น้ําคลองและแม่น้ําเจ้าพระยามี
ค่าเฉลี่ยของค่าปริมาณความ
สกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD)
ไม่เกิน 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
(ผลลัพธ์)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด
นิยาม/คําอธิบาย
- จุดตรวจวัด หมายถึง จุดที่กําหนดให้
เฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพน้ําในคลองและ
แม่น้ําเจ้าพระยาโดยทําการเก็บตัวอย่างน้ําเพื่อ
วิเคราะห์คุณภาพน้ําประจําทุกเดือน
- ค่าปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์
(BOD) หมายถึง ปริมาณออกซิเจนที่
จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์
ในน้ํา ถ้าค่า BOD สูงแสดงว่าแหล่งน้ํานัน้
มีความสกปรกสูง โดยน้ําที่มีความเหมาะสม
ต่อการใช้ประโยชน์จะต้องมีค่า BOD
ไม่เกิน 4 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินประเภทที่ 4

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการจัดระบบไหลเวียนน้ําและฟืน้ ฟู
คุณภาพน้ําคลองสายหลักตามศาสตร์พระราชา
(น้ําดีไล่น้ําเสีย) (สคน.)
(สําหรับ BOD ไม่เกิน 4 มิลลิกรัม/ลิตร)
2. โครงการบํารุงรักษาคลองสายหลัก(กรบ.)
(สําหรับ BOD ไม่เกิน 4 มิลลิกรัม/ลิตร)
3. งานวิเคราะห์คุณภาพน้ําคลองและ
แม่น้ําเจ้าพระยา (สจน.)
(สําหรับ BOD ไม่เกิน 4 มิลลิกรัม/ลิตร)

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 2
วิธกี ารคํานวณ
จํานวนจุดตรวจวัดที่มีผลการตรวจวัด
คุณภาพน้ํามีค่าเฉลี่ยรายปีผ่านเกณฑ์
มาตรฐานในรูปของค่า BOD ≤ 4.0
มิลลิกรัมต่อลิตร คูณ 100 หารด้วยจํานวน
จุดตรวจวัดทั้งหมด (ปรากฏตามภาคผนวก)
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
เฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ
ดูแลสภาพน้ําคลองสายหลักและ
แม่น้ําเจ้าพระยา และจัดการ
ระบบไหลเวียนน้ํา
(ม. 2)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
4. ร้อยละของจุดตรวจวัดของ
น้ําคลองและแม่น้ําเจ้าพระยา
มีค่าเฉลี่ยของค่าแอมโมเนีย
ไนโตรเจน (NH3N) ไม่เกิน
0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร
(ผลลัพธ์)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

นิยาม/คําอธิบาย
- จุดตรวจวัด หมายถึง จุดที่กําหนดให้
เฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพน้ําในคลองและ
แม่น้ําเจ้าพระยาโดยทําการเก็บตัวอย่างน้ําเพื่อ
วิเคราะห์คุณภาพน้ําประจําทุกเดือน
- ค่าแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3N) หมายถึง
ไนโตรเจนทั้งหมดที่อยู่ในรูปแอมโมเนียและ
แอมโมเนียไอออน ถ้าค่า NH3N สูงแสดงว่า
แหล่งน้ํานัน้ มีความสกปรกสูง โดยน้ําที่มีความ
เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์จะต้องมีค่า
NH3N ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินประเภทที่ 4

1. โครงการจัดระบบไหลเวียนน้ําและฟืน้ ฟู
คุณภาพน้ําคลองสายหลักตามศาสตร์พระราชา
(น้ําดีไล่น้ําเสีย) (สคน.)
(สําหรับ NH3 N ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร)
2. โครงการบํารุงรักษาคลองสายหลัก(กรบ.)
(สําหรับ NH3 N ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร)
3. งานวิเคราะห์คุณภาพน้ําคลองและแม่น้ํา
เจ้าพระยา (สจน.)
(สําหรับ NH3 N ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร)

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 2
วิธกี ารคํานวณ
จํานวนจุดตรวจวัดที่มีผลการตรวจวัด
คุณภาพน้ํามีค่าเฉลี่ยรายปีผ่านเกณฑ์
มาตรฐานในรูปของค่า NH3N ≤ 0.5
มิลลิกรัมต่อลิตร คูณ 100 หารด้วยจํานวน
จุดตรวจวัดทั้งหมด
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
สนับสนุนการนําน้ําและผลผลิตจาก
การบําบัดน้ําเสียกลับไปใช้ประโยชน์
(ม. 3)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
5. ร้อยละของปริมาณน้ําที่
ผ่านการบําบัดถูกนํากลับมาใช้
ประโยชน์ (ผลลัพธ์)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

นิยาม/คําอธิบาย
ปริมาณน้ําทีผ่ า่ นการบําบัดถูกนํากลับมาใช้
ประโยชน์ หมายถึง ปริมาณน้ําผ่านการบําบัด
จากโรงควบคุมคุณภาพน้ําขนาดใหญ่ของ
กรุงเทพมหานครที่เปิดดําเนินการ จํานวน8
แห่ง และมีการนําน้ํากลับมาใช้ประโยชน์เช่น
นําไปล้างท่อ ล้างถนน รดน้ําต้นไม้รวมถึงการ
แปรรูปกากตะกอนน้ําเสียกลับมาไปใช้
ประโยชน์ เช่น ผลิตปุ๋ยหมัก เชื้อเพลิง วัสดุ
ก่อสร้าง เป็นต้น

1. โครงการนําน้ําที่ผ่านการบําบัดกลับมาใช้
ประโยชน์
2. รายงานสถิติการแจกจ่ายปุ๋ยหมักจาก
ตะกอนน้ําเสียเพื่อการนําไปใช้ประโยชน์
ของหน่วยงาน
3. กิจกรรมการศึกษาเกณฑ์และมาตรฐาน
การนําน้ํากลับมาใช้ประโยชน์ของ
กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 6.2
วิธกี ารคํานวณ
ปริมาณน้ําที่ผ่านการบําบัดและนํากลับมาใช้
ประโยชน์ คูณ 100 หารด้วย ปริมาณน้ําที่ผ่าน
การบําบัดแล้วทั้งหมดของโรงควบคุมคุณภาพ
น้ําขนาดใหญ่ ๘ แห่ง
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
ศึกษา วิจัย และพัฒนาเพื่อส่งเสริม
นวัตกรรมการจัดการคุณภาพน้ํา
(ม. 4)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
6. จํานวนผลงานการศึกษาวิจัย
เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการ
คุณภาพน้ํา (ผลผลิต)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด
นิยาม/คําอธิบาย
ผลงานการศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมนวัตกรรม
การจัดการคุณภาพน้ํา หมายถึง ผลงานทาง
วิชาการที่ได้ศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ
ที่แสดงถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหรือนํา
วิธีการใหม่ ๆ มาใช้พัฒนาการแก้ไขปัญหา
มลพิษทางน้ํา หรือส่งเสริมการดําเนินงาน
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรืออื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการศึกษาวิจัยพัฒนาและส่งเสริม
นวัตกรรมการจัดการคุณภาพน้ํา

ค่าเป้าหมาย
1 เรื่อง
วิธกี ารคํานวณ
นับจากจํานวนผลงานการศึกษาวิจัยที่แล้ว
เสร็จ และนําไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาการบําบัดน้ําเสีย
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
ลดน้ําเสียจากแหล่งกําเนิดและ
ส่งเสริมการประหยัดน้ํา
(ม. 5)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
7. ปริมาณน้ําเสียเพิ่มขึ้นใน
อัตราที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีฐาน
(ผลลัพธ์)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

นิยาม/คําอธิบาย
- ปริมาณน้ําเสีย หมายถึง ปริมาณน้ําเสีย
ชุมชนจากการใช้น้ําประปาในเขตพืน้ ที่
กรุงเทพมหานคร
- ปีฐาน หมายถึง อัตราการเพิ่มขึ้นของ
ปริมาณน้ําเสียที่เกิดจากการใช้น้ําประปาในปี
2556 จํานวน 2,485,771 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน เมื่อเทียบกับในปี 2555 จํานวน
2,419,981 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งเป็น
ช่วงที่มีอัตราปริมาณน้ําเสียเพิ่มขึ้นสูงสุดใน
รอบ 5 ปี ระหว่างปี 2556-2560
โดยเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 2.72

1. โครงการสํารวจข้อมูลระบบบําบัดน้ําเสีย
ของสถานประกอบการ

ค่าเป้าหมาย
ไม่เกินร้อยละ 2.72

2. โครงการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดการคุณภาพน้ํา
3. โครงการบริหารจัดการเพื่อการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย
4. โครงการจ้างทําระบบงานเพื่อการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย
5. โครงการจ้างทีป่ รึกษาเพื่อสํารวจความ
คิดเห็นของประชาชนต่อร่างพระราชบัญญัติ
เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย
(ฉบับที.่ .) พ.ศ. ....

วิธกี ารคํานวณ
ปริมาณน้ําเสีย/การใช้น้ําประปาในเขต กทม.
ปีปัจจุบนั ลบด้วยปริมาณน้าํ เสีย/การใช้
น้ําประปาในเขต กทม. ปีที่ผ่านมา คูณ 100
หารด้วยปริมาณน้ําเสีย/การใช้น้ําประปาใน
เขต กทม. ปีที่ผ่านมา
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ตาราง ข. แสดงภารกิจงานประจํา
ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย
มิตทิ ี่ 1.1 ปลอดมลพิษ
เป้าประสงค์ที่ 1.1.1.1 คุณภาพแหล่งน้ําธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของ BOD ทีป่ ล่อยออกสู่แหล่งน้ําผิวดินในพืน้ ที่ให้บริการบําบัด
น้ําเสียลดลง (ผลลัพธ์)
2
ร้อยละของปริมาณน้ําเสียที่เข้าระบบบําบัดน้ําเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ําเทียบกับขีด
ความสามารถที่ออกแบบไว้ (ผลลัพธ์)
3
จํานวนของจุดตรวจวัดน้ําคลองและแม่น้ําเจ้าพระยาที่ได้เฝ้าระวัง ติดตามและตรวจสอบ
คุณภาพน้ําเพิ่มขึ้น (ผลผลิต)
มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
เดินระบบ บํารุงรักษา และบริหาร
จัดการระบบบําบัดน้ําเสีย(มน. 6)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
1. ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของ BOD
ที่ปล่อยออกสู่แหล่งน้ําผิวดินใน
พื้นทีใ่ ห้บริการบําบัดน้ําเสียลดลง
(ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย
ไม่เกิน 10 มิลลิกรัมต่อลิตร
ร้อยละ 72
305 จุด

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

นิยาม/คําอธิบาย
ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของ BOD ทีป่ ล่อยออกสู่
แหล่งน้ําผิวดินในพืน้ ทีบ่ ริการบําบัดน้ําเสีย
หมายถึง ค่า BOD ของน้ําที่ผา่ นการบําบัด
ณ โรงควบคุมคุณภาพน้ําที่เปิดดําเนินการ
ได้แก่ โรงควบคุมคุณภาพน้ําขนาดใหญ่ 8
แห่ง ใต้จุดปล่อยน้ําระยะ 100 เมตร โดย
จัดเก็บผลการตรวจสอบ BOD ทุกเดือน และ
โรงควบคุมคุณภาพน้ําขนาดชุมชน 12 แห่ง
และระบบบําบัดน้ําเสียด้วยวิธี

1. โครงการจ้างเดินระบบบํารุงรักษา
และบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ํา
หนองแขม-ทุ่งครุ ระยะที่ 3
งบประมาณ 174,093,629 บาท (ดําเนินการ)

2. โครงการจ้างเดินระบบบํารุงรักษา
และบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ํา
หนองแขม-ทุ่งครุ ระยะที่ 4
งบประมาณ 87,200,000 บาท (ดําเนินการ)
3. โครงการจ้างเดินระบบบํารุงรักษา
และบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ํา
ช่องนนทรี ระยะที่ 3
/ธรรมชาติ ... งบประมาณ 200,619,158 บาท (ดําเนินการ)
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

ธรรมชาติและกึ่งธรรมชาติ 3 แห่ง ณ จุด
ปล่อยน้ําทิง้ โดยจัดเก็บผลการตรวจสอบ
BOD ทุกเดือน และจัดเก็บเป็นรายโรง
ควบคุมคุณภาพน้ํา

4. โครงการจ้างเดินระบบบํารุงรักษา
และบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ํา
ช่องนนทรี ระยะที่ 4
งบประมาณ 22,000,000 บาท (ดําเนินการ)

ค่าเป้าหมาย
ไม่เกิน 10 มิลลิกรัมต่อลิตร

5. โครงการจ้างเดินระบบบํารุงรักษา
และบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ํา
จตุจักร ระยะที่ 3
งบประมาณ 110,800,000 บาท (ดําเนินการ)

วิธกี ารคํานวณ
ผลรวมของค่าเฉลี่ย BOD รายปีในแหล่งน้ํา
ผิวดินของแต่ละโรงควบคุมคุณภาพน้ําที่
เปิดดําเนินการหารด้วยจํานวนโรงควบคุม
คุณภาพน้ําที่เปิดดําเนินการทั้งหมด

6. โครงการจ้างเดินระบบบํารุงรักษาและ
บริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ําดินแดง
ระยะที่ 3
งบประมาณ 198,800,000 บาท
(ดําเนินการ)
7. โครงการจ้างเดินระบบบํารุงรักษาและ
บริหารจัดการศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมบางซื่อ
งบประมาณ 96,781,372 บาท
(ดําเนินการ)
8. โครงการจ้างเดินระบบบํารุงรักษาและ
บริหารจัดการศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมบางซื่อ ระยะที่ 2
งบประมาณ 36,980,000 บาท
(ดําเนินการ)
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม
9. งานเดินระบบบําบัดน้ําเสียและ
บํารุงรักษาของโรงควบคุมคุณภาพน้ํา
รัตนโกสินทร์
งบประมาณ 15,000,000 บาท
(ดําเนินการ)
10. งานเดินระบบบําบัดน้ําเสียและ
บํารุงรักษาของโรงควบคุมคุณภาพน้ําสี่พระยา
งบประมาณ 10,000,000 บาท
(ดําเนินการ)
11. งานเดินระบบและบํารุงรักษาระบบ
บําบัดน้ําเสียและระบบรวบรวมน้ําเสียของ
โรงควบคุมคุณภาพน้ําขนาดเล็กที่ได้รบั โอน
จากการเคหะแห่งชาติ จํานวน ๑2 แห่ง คือ
โรงควบคุมคุณภาพน้ําคลองจัน่ ร่มเกล้า ทุ่ง
สองห้อง ๑ ทุ่งสองห้อง ๒ หัวหมาก ท่าทราย
บางนา คลองเตย รามอินทรา บ่อนไก่ ห้วย
ขวาง และบางบัว
12. งานเดินระบบบําบัดน้ําเสียแบบ
หมุนเวียนตามธรรมชาติและระบบการใช้พชื
น้ําของสวนลุมพินี
๑3. งานเดินระบบบําบัดน้ําเสียของโรง
ควบคุมคุณภาพน้ําพระราม ๙
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม
๑4. งานเดินระบบบําบัดน้ําเสียของโรง
ควบคุมคุณภาพน้ําบึงมักกะสัน

ก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียรวม
ของกรุงเทพมหานคร และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสีย
(ม. 1)

2. ร้อยละของปริมาณน้ําเสีย
ที่เข้าระบบบําบัดน้ําเสียของ
โรงควบคุมคุณภาพน้ําเทียบกับ
ขีดความสามารถที่ออกแบบไว้
(ผลลัพธ์)

นิยาม/คําอธิบาย
น้ําเสียที่เข้าระบบ หมายถึง น้ําเสียที่เข้า
ระบบจริงและผ่านการบําบัดจากระบบ
บําบัดน้ําเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ํา
ขนาดใหญ่ 8 แห่ง และขนาดชุมชน
12 แห่ง ของกรุงเทพมหานคร
ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 72
วิธกี ารคํานวณ
ปริมาณน้ําเสียที่เข้าระบบ (ลบ.ม./วัน) คูณ
100 หารด้วยขีดความสามารถในการบําบัด
น้ําเสียของระบบบําบัดน้ําเสียขนาดชุมชน
และขนาดใหญ่ตามที่ออกแบบ (ลบ.ม./วัน)

1. โครงการจัดหาทดแทนเครื่องจักรและ
อุปกรณ์โรงควบคุมคุณภาพน้าํ ช่องนนทรี
งบประมาณ 5,000,000 บาท (ลงทุน)
2. โครงการปรับปรุงโรงควบคุมคุณภาพน้ํา
ห้วยขวาง
งบประมาณ 7,200,000 บาท (ลงทุน)
3. กิจกรรมทําความสะอาดท่อรวบรวม
น้ําเสียเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวม
น้ําเสียเข้าสู่ระบบ
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
เฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบดูแล
สภาพน้ําคลองสายหลักและแม่น้ํา
เจ้าพระยา และจัดการระบบ
ไหลเวียนน้ํา
(ม. 2)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
3. จํานวนของจุดตรวจวัด
น้ําคลองและแม่น้ําเจ้าพระยา
ที่ได้เฝ้าระวัง ติดตาม และ
ตรวจสอบคุณภาพน้ําเพิ่มขึ้น
(ผลผลิต)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

นิยาม/คําอธิบาย
1. โครงการประเมินสภาพคุณภาพแหล่งน้าํ
ธรรมชาติ และจัดลําดับความสําคัญของ
- จุดตรวจวัด หมายถึง จุดที่กําหนดให้
เฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพน้ําในคลองและ แหล่งน้ําที่ต้องได้รับการฟื้นฟูคุณภาพน้ํา
แม่น้ําเจ้าพระยาโดยทําการเก็บตัวอย่างน้ําเพื่อ
วิเคราะห์คุณภาพน้ําประจําทุกเดือน
- การเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบ
คุณภาพน้ํา หมายถึง การตรวจสอบคุณภาพ
น้ําภาคสนาม และการเก็บตัวอย่างน้ํามา
ตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ตามดัชนี
บ่งชี้คณ
ุ ภาพน้าํ
ค่าเป้าหมาย
305 จุด
วิธกี ารคํานวณ
นับจากจํานวนจุดตรวจวัดน้ําในคลองและ
แม่น้ําเจ้าพระยาที่ได้รับการตรวจสอบ
คุณภาพน้ําเป็นประจําทุกเดือน
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ตาราง ค. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการประจําปี พ.ศ.2562
ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย
มิตทิ ี่ 1.1 ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ 1.1.1 แหล่งน้ําสาธารณะทัง้ แม่น้ําสายหลักและคูคลองต่าง ๆ มีคุณภาพน้าํ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินประเภทที่ 4
เป้าประสงค์ที่ 1.1.1.1 คุณภาพแหล่งน้ําธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น
เชื่อมโยงกับ
นิยามและวิธกี ารคํานวณ
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
มาตรการ
1. ร้อยละของจุด
เฝ้าระวัง ติดตาม 1. โครงการจัดระบบไหลเวียน
ร้อยละ 51 นิยาม
ตรวจวัดของน้าํ คลอง
ตรวจสอบดูแล
น้ําและฟืน้ ฟูคุณภาพน้ําคลอง
- จุดตรวจวัด หมายถึง จุดที่กําหนดให้
และแม่น้ําเจ้าพระยามี
สายหลักตามศาสตร์พระราชา
เฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพน้ําในคลองและแม่น้ํา สภาพน้ําคลอง
ค่าเฉลี่ยของค่า
(น้ําดีไล่น้ําเสีย) (สคน.) (สําหรับ
เจ้าพระยาโดยทําการเก็บตัวอย่างน้ําเพื่อวิเคราะห์ สายหลักและ
ออกซิเจนละลายน้ํา
แม่น้ําเจ้าพระยา DO ไม่น้อยกว่า 2 มิลลิกรัม/
คุณภาพน้ําประจําทุกเดือน
(DO) ไม่น้อยกว่า 2.0
- ค่าออกซิเจนละลายน้ํา (DO) หมายถึง ปริมาณ และจัดการระบบ ลิตร)
ออกซิเจนที่ละลายในน้ํา ถ้าค่า DO ต่ําแสดงว่า ไหลเวียนน้ํา
มิลลิกรัมต่อลิตร
2. โครงการบํารุงรักษาคลอง
แหล่งน้ํานัน้ มีความสกปรกสูง โดยน้ําที่มีความ
(ผลลัพธ์)
สายหลัก (กรบ.) (สําหรับ DO
เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์จะต้องมีค่า DO
ไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิกรัม/ลิตร)
ไม่น้อยกว่า 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามเกณฑ์
3. งานวิเคราะห์คุณภาพน้ํา
มาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินประเภทที่ 4
คลองและแม่นา้ํ เจ้าพระยา
วิธกี ารคํานวณ
(สจน.) (สําหรับ DO ไม่น้อย
จํานวนจุดตรวจวัดที่มีผลการตรวจวัดคุณภาพน้ํา
กว่า 2 มิลลิกรัม/ลิตร)
มีค่าเฉลี่ยรายปีผ่านเกณฑ์มาตรฐานในรูปของค่า
DO ≥ 2.0
มิลลิกรัมต่อลิตร คูณ 100 หารด้วยจํานวนจุด
ตรวจวัดทั้งหมด (ปรากฏตามภาคผนวก)

ส่วนราชการ/
ฝ่ายทีร่ ับผิดชอบ
สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา/
สํานักงานระบบ
ควบคุมน้ํา/
กองระบบคลอง
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ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

2. ร้อยละของจุด
ตรวจวัดของน้าํ คลอง
และแม่น้ําเจ้าพระยามี
ค่าเฉลี่ยของค่าปริมาณ
ความสกปรกในรูป
สารอินทรีย์ (BOD) ไม่
เกิน 4.0 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร
(ผลลัพธ์)

ร้อยละ 2

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ
เฝ้าระวัง ติดตาม
นิยาม
ตรวจสอบดูแล
- จุดตรวจวัด หมายถึง จุดที่กําหนดให้
เฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพน้ําในคลองและแม่น้ํา สภาพน้ําคลอง
เจ้าพระยาโดยทําการเก็บตัวอย่างน้ําเพื่อวิเคราะห์ สายหลักและ
แม่น้ําเจ้าพระยา
คุณภาพน้ําประจําทุกเดือน
และจัดการระบบ
- ค่าปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์
(BOD) หมายถึง ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ ไหลเวียนน้ํา
ในการย่อยสลายสารอินทรีย์
ในน้ํา ถ้าค่า BOD สูงแสดงว่าแหล่งน้ํานัน้
มีความสกปรกสูง โดยน้ําที่มีความเหมาะสมต่อ
การใช้ประโยชน์จะต้องมีค่า BOD ไม่เกิน 4
มิลลิกรัมต่อลิตร ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ํา
ผิวดินประเภทที่ 4
นิยามและวิธกี ารคํานวณ

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการจัดระบบไหลเวียน
น้ําและฟืน้ ฟูคุณภาพน้ําคลอง
สายหลักตามศาสตร์พระราชา
(น้ําดีไล่น้ําเสีย) (สคน.) (สําหรับ
BOD ไม่เกิน 4 มิลลิกรัม/ลิตร)

ส่วนราชการ/
ฝ่ายทีร่ ับผิดชอบ
สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา/
สํานักงานระบบ
ควบคุมน้ํา/
กองระบบคลอง

2. โครงการบํารุงรักษาคลอง
สายหลัก (กรบ.) (สําหรับ BOD
ไม่เกิน 4 มิลลิกรัม/ลิตร)
3. งานวิเคราะห์คุณภาพน้ํา
คลองและแม่นา้ํ เจ้าพระยา
(สจน.) (สําหรับ BOD ไม่เกิน
4 มิลลิกรัม/ลิตร)

วิธกี ารคํานวณ
จํานวนจุดตรวจวัดที่มีผลการตรวจวัดคุณภาพน้ํา
มีค่าเฉลี่ยรายปีผ่านเกณฑ์มาตรฐานในรูปของค่า
BOD ≤ 4.0
มิลลิกรัมต่อลิตร คูณ 100 หารด้วยจํานวนจุด
ตรวจวัดทั้งหมด (ปรากฏตามภาคผนวก)

42

ตัวชี้วัด
3. ร้อยละของปริมาณ
น้ําที่ผ่านการบําบัดถูก
นํากลับมาใช้ประโยชน์
(ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย

นิยามและวิธกี ารคํานวณ

ร้อยละ 6.2 นิยาม
ปริมาณน้ําทีผ่ า่ นการบําบัดถูกนํากลับมาใช้
ประโยชน์ หมายถึง ปริมาณน้ําผ่านการบําบัด
จากโรงควบคุมคุณภาพน้ําขนาดใหญ่ของ
กรุงเทพมหานครที่เปิดดําเนินการ จํานวน
8 แห่ง และมีการนําน้ํากลับมาใช้ประโยชน์ เช่น
นําไปล้างท่อ ล้างถนนรดน้ําต้นไม้ รวมถึงการ
แปรรูปกากตะกอนน้ําเสียกลับมาไปใช้ประโยชน์
เช่น ผลิตปุ๋ยหมัก เชื้อเพลิง วัสดุก่อสร้าง เป็นต้น
วิธกี ารคํานวณ
ปริมาณน้ําที่ผ่านการบําบัดและนํากลับมาใช้
ประโยชน์ คูณ 100 หารด้วย ปริมาณน้ําที่ผ่านการ
บําบัดแล้วทั้งหมดของโรงควบคุมคุณภาพน้ํา
ขนาดใหญ่ ๘ แห่ง

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ
สนับสนุนการนํา
น้ําและผลผลิต
จากการบําบัดน้ํา
เสียกลับไปใช้
ประโยชน์

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการนําน้ําที่ผ่านการ
บําบัดกลับมาใช้ประโยชน์

ส่วนราชการ/
ฝ่ายทีร่ ับผิดชอบ
สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา

2. รายงานสถิติการแจกจ่าย
ปุ๋ยหมักจากตะกอนน้ําเสีย
เพื่อการนําไปใช้ประโยชน์
ของหน่วยงาน
3. กิจกรรมการศึกษาเกณฑ์
และมาตรฐานการนําน้ํา
กลับมาใช้ประโยชน์ของ
กรุงเทพมหานคร
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ตัวชี้วัด
4. จํานวนผลงานการ
ศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริม
นวัตกรรมการจัดการ
คุณภาพน้ํา (ผลผลิต)

ค่าเป้าหมาย
1 เรื่อง

เชื่อมโยงกับ
โครงการ/กิจกรรม
มาตรการ
นิยาม
ศึกษา วิจัย และ 1. โครงการศึกษาวิจัยพัฒนา
ผลงานการศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมการ พัฒนาเพื่อ
และส่งเสริมนวัตกรรมการ
จัดการคุณภาพน้ํา หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ ส่งเสริมนวัตกรรม จัดการคุณภาพน้ํา
ได้ศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ
การจัดการ
ที่แสดงถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหรือนํา
คุณภาพน้ํา
วิธีการใหม่ ๆ มาใช้พัฒนาการแก้ไขปัญหามลพิษ
ทางน้ํา หรือส่งเสริมการดําเนินงาน
ที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
นิยามและวิธกี ารคํานวณ

ส่วนราชการ/
ฝ่ายทีร่ ับผิดชอบ
สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา

วิธกี ารคํานวณ
นับจากจํานวนผลงานการศึกษาวิจัยที่แล้วเสร็จ
และนําไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการ
บําบัดน้ําเสีย
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ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร์
ด้านที1่
มหานครปลอดภัย
มิตทิ ี่ 1.4 ปลอดภัยพิบัติ
เป้าประสงค์ท1ี่ .4.1.1 กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทัง้ จากน้ําฝน น้ําหนุน น้ําหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและ
เครื่องมือในการจัดการสาธารณะภัยโดยเฉพาะอุทกภัย
ลําดับที่
๕.*

ตัวชี้วัด
ความสามารถรองรับปริมาณน้าํ หลากและน้ําหนุนทีค่ วามสูง +3.00 ม.รทก. (ผลลัพธ์)

มาตรการ
ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
เพิ่มความสามารถในการป็องกันน้ํา ความสามารถรองรับปริมาณน้ํา
ท่วมจากน้ําหลากและน้ําหนุน
หลากและน้ําหนุนทีค่ วามสูง
+3.00 ม.รทก. (ผลลัพธ์)
(ม. 1.4.1.1.1)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 90 ของพื้นที่
โครงการ/กิจกรรม

นิยาม

๑. ก่อสร้างแนวป้องกันน้ําท่วมริมแม่น้ํา
ปริมาณน้ําหลาก หมายถึง ปริมาณน้ําทุง่ และ เจ้าพระยา บริเวณชุมชนดาวคะนอง
น้ําเหนือทีไ่ หลบ่าผ่านกรุงเทพมหานครส่งผล งบประมาณ ๖๗,๐๐0,000 บาท
กระทบให้แม่นา้ํ เจ้าพระยามีระดับสูง ซึ่ง
ส่วนราขการ สพน.
ขนาดของแม่นา้ํ เจ้าพระยาบริเวณ
๒. ปรับปรุงแนวป้องกันน้ําท่วมริมคลอง
กรุงเทพมหานคร สามารถรองรับได้ประมาณ บางกอกน้อย ช่วงคลองครามถึงคลองน้ําตาล
2,500 - 3,000 ลบ.ม.ต่อวินาที โดยไม่มี งบประมาณ ๓5,๑00,000 บาท
น้ําล้นตลิง่
ส่วนราขการ สพน.
ปริมาณน้ําหนุน หมายถึง ระดับน้ําทะเล
๓. ปรับปรุงแนวป้องกันน้ําท่วมริมแม่น้ํา
เคลื่อนไหวขึ้นและลงโดยธรรมชาติจะ
ส่งผลกระทบให้ระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยา เจ้าพระยา บริเวณสถานทูตโปรตุเกส จากซอย
เจริญกรุง 32 ถึงท่าเรือสี่พระยา
บริเวณกรุงเทพมหานครมีการขึน้ - ลง
คล้อยตามกัน
งบประมาณ ๓5,๘00,000 บาท
ส่วนราขการ สพน.
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

ความสามารถรองรับปริมาณน้ําหลากและน้าํ
หนุนทีค่ วามสูง +3.00 ม.รทก. หมายถึง
การวัดความสามารถของระบบป้องกันน้าํ
ท่วม โดยการสร้างคันกัน้ น้ําปิดล้อมพื้นที่
กรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันน้ําท่วมจากน้ํา
หลากและน้ําทะเลหนุนทีร่ ะดับความสูง
+3.00 ม.รทก. แบ่งเป็น 2 พืน้ ที่ ดังนี้

๔. ปรับปรุงแนวป้องกันน้ําท่วมริมแม่น้ํา
เจ้าพระยาบริเวณช่วงคลองบางเขนเก่าถึงคลอง
บางเขนใหม่
งบประมาณ ๖๓,0๖0,000 บาท
ส่วนราขการ สพน.

1. พืน้ ทีป่ ิดล้อมด้านตะวันออกของแม่น้ํา
เจ้าพระยาพืน้ ที่ภายในคันพระราชดําริ
พื้นทีป่ ระมาณ 650 ตารางกิโลเมตร
2. พืน้ ทีป่ ิดล้อมด้านตะวันตกของแม่น้ํา
เจ้าพระยา (ฝัง่ ธนบุร)ี พืน้ ทีป่ ระมาณ 450
ตารางกิโลเมตร
วิธีการคํานวณ :
ร้อยละ 100 ของพืน้ ที่=
(พื้นทีท่ ี่สามารถป้องกันน้ําท่วมที่ความสูง
+3.00 ม.รทก. / พื้นทีป่ ิดล้อม
กรุงเทพมหานคร) x 100

๕. ก่อสร้างแนวป้องกันน้ําท่วมริมแม่น้ํา
เจ้าพระยา บริเวณบริษัท กสท โทรคมนาคม
จํากัด (มหาชน) ถนนเจริญกรุง
งบประมาณ ๒5,๐00,000 บาท
ส่วนราขการ สพน.
๖. ปรับปรุงแนวป้องกันน้ําท่วมริมแม่น้ํา
เจ้าพระยาบริเวณกรมสรรพาวุธทหารเรือบางนา
งบประมาณ ๘,๑๗0,000 บาท
ส่วนราขการ สพน.
๗. รายการปรับปรุงแนวป้องกันน้ําท่วมริมแม่น้ํา
เจ้าพระยา บริเวณปากคลองบางลําพูชุมชนวัด
สังเวช
งบประมาณ ๓๗,๑๗0,000 บาท
ส่วนราขการ สพน.

/คําอธิบาย...
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

คําอธิบาย การเพิ่มประสิทธิภาพ
ความสามารถในการรองรับปริมาณน้ําหลาก
และน้ําหนุนทีค่ วามสูง +3.00 ม.รทก.
พิจารณาในระดับผลผลิตจากการดําเนินงาน
โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง แนวป้องกันน้ํา
ท่วมในพืน้ ทีป่ ดิ ล้อมกรุงเทพมหานครทัง้ 2
พื้นที่ ตามทีไ่ ด้รับจัดสรรงบประมาณในปี
พ.ศ. 2562
วิธีการคํานวณ : แบ่งสัดส่วนการดําเนินการ
ตามขั้นตอนงานก่อสร้างฯ
การวัดร้อยละความสําเร็จของโครงการ
ก่อสร้างฯ
ร้อยละความสําเร็จ =
ร้อยละความก้าวหน้าx 100
ร้อยละค่าเป้าหมาย
ร้อยละความสําเร็จเฉลี่ย
=  ร้อยละความสําเร็จ
 จํานวนโครงการ
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ลําดับที่
๖.*

ตัวชี้วัด
ความสามารถระบายน้ําท่วมขังในถนนสายหลัก กรณีฝนตก ๑๐๐ มม.ต่อชั่วโมง (ผลลัพธ์)

มาตรการ
ตัวชี้วัดมาตรการ
นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
เพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพ ความสามารถระบายน้ําท่วมขังใน นิยาม
ในการรองรับและระบายน้ําท่วมขัง ถนนสายหลัก กรณีฝนตก ๑๐๐
ถนนสายหลัก หมายถึง ถนนทั้งหมดในพื้นที่
กรุงเทพมหานครที่สํานักการระบายน้ํา
มม.ต่อชั่วโมง (ผลลัพธ์)
(ม. 1.4.1.1.2)
รับผิดชอบดูแลในการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง
ในพืน้ ผิวถนน
ความสามารถระบายน้ําท่วมขัง หมายถึง
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง
ในพืน้ ผิวถนนที่ปริมาณฝนตก 80 - 100
มิลลิเมตรต่อชั่วโมง ให้สามารถระบาย น้ํา
ท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติได้ในเวลาที่กําหนด
ยกเว้นพื้นที่ทมี่ ีการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบ
ต่อระบบระบายน้ํา
วิธีการคํานวณ

ค่าเป้าหมาย
๒๑๐ นาที
โครงการ/กิจกรรม
๑.ก่อสร้างบ่อสูบน้ําถนนบางขุนเทียน จาก
ถนนพระรามที่ 2 ถึงบริเวณคลองสะแกงาม
งบประมาณ ๑๙,๕00,000 บาท
ส่วนราขการ กรท.
2.ก่อสร้างบ่อสูบน้ําถนนเอกชัย ตอนลงคลอง
ราชมนตรี
งบประมาณ ๑๕,๐00,000 บาท
ส่วนราขการ กรท.
3. ก่อสร้างบ่อสูบน้ําถนนศรีนครินทร์ ตอนลง
คลองหัวหมาก (ฝั่งทิศตะวันตก
งบประมาณ ๒4,๙00,000 บาท
ส่วนราขการ กรท.

ระดับผลลัพธ์ : 210 นาที (วัดช่วงเวลาน้ํา
ท่วมนับจากฝนหยุดตกโดยใช้ข้อมูลสถิติ ที่
บันทึกไว้จากกองระบบสารสนเทศระบาย
น้ํา)

4. ก่อสร้างระบบระบายน้ําซอยอิศรภาพ 44
จากถนนอิศรภาพถึงคลองบ้านขมิน้
งบประมาณ ๒๙,๙00,000 บาท
ส่วนราขการ กรท.

คําอธิบาย : การเพิ่มประสิทธิภาพ

๕. ปรับปรุงบ่อสูบน้ําถนนงามวงศ์วาน (ฝั่งขา
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

ความสามารถระบายน้ําท่วมขังในถนนสาย
หลัก กรณีฝนตก 80 - 100 มิลลิเมตรต่อ
ชั่วโมง พิจารณาในระดับผลผลิตจากการ
ดําเนินงานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงระบบ
ระบายน้ํา อุโมงค์ระบายน้ํา สถานีสูบน้ํา เป็น
ต้น
วิธีการคํานวณ : แบ่งสัดส่วนการดําเนินการ
ตามขั้นตอนงานก่อสร้างฯ

ออก) ตอนคลองประปา
งบประมาณ ๑๔,๕00,000 บาท
ส่วนราขการ กรท.

การวัดร้อยละความสําเร็จของโครงการ
ก่อสร้างฯ

๗. ปรับปรุงระบบระบายน้ําถนนรามคําแหง
(ฝั่งขาออก) ช่วงจากทางรถไฟถึงคลองกะจะ
งบประมาณ
๑๘,๐๐๐,๐00 บาท

ร้อยละความสําเร็จ
= ร้อยละความก้าวหน้าx 100
ร้อยละค่าเป้าหมาย
ร้อยละความสําเร็จเฉลี่ย
=  ร้อยละความสําเร็จ
 จํานวนโครงการ

๖. ก่อสร้างบ่อสูบน้ําคลองขุนจันทร์ ด้านถนน
บรมราชชนนี (ฝั่งขาออก) งบประมาณ
2๔,๕00,000 บาท
ส่วนราขการ กรท.

๘. โครงการก่อสร้างสถานีสบู น้ําและประตู
ระบายน้ําคลองหลุมไผ่ ตอนคลองลาดพร้าว
งบประมาณ
1๐,๕๐๐,๐00 บาท
ส่วนราขการ สพน.
๙. ปรับปรุงแก้มลิงบึงพิบูลย์วฒ
ั นา
งบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐00
ส่วนราขการ สพน.
๑๐. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานี
สูบน้ําหน้า สน. หัวหมาก
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
๔,๙๐๐,000 บาท
ส่วนราขการ สคน.
๑๑. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานี
สูบน้ําคลองห้วยขวาง
งบประมาณ
๕,๐๐๐,000 บาท
ส่วนราขการ สคน.
๑๒. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานี
สูบน้ําคลองบางนางจีน
งบประมาณ
๔,๕๐๐,000 บาท
ส่วนราขการ สคน.
๑๓. ก่อสร้างบ่อสูบน้ําถนนบางขุนเทียน จาก
ถนนพระรามที่ 2 ถึงบริเวณคลองสะแกงาม
งบประมาณ
1๙,๕0๐,000 บาท
ส่วนราขการ กรท.
๑๔. ก่อสร้างบ่อสูบน้ําถนนศรีนครินทร์ ตอน
ลงคลองหัวหมาก (ฝั่งทิศตะวันตก)
งบประมาณ
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม
๒๔,๙๐๐,000 บาท
ส่วนราขการ กรท.
๑๕. ปรับปรุงบ่อสูบน้ําถนนงามวงศ์วาน (ฝั่ง
ขาออก) ตอนคลองประปา
งบประมาณ
1๔,๕๐0,000 บาท
ส่วนราขการ กรท.
๑๖. ปรับปรุงระบบระบายน้ําถนนรามคําแหง
(ฝั่งขาออก) ช่วงจากทางรถไฟถึงคลองกะจะ
งบประมาณ
๑๘,๐๐๐,000 บาท
ส่วนราขการ กรท.

ลําดับที่

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
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๗.*

ความยาวคลองที่ได้รับการฟื้นฟูให้สามารถรองรับและระบายน้ําได้ดี (ผลผลิต)

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของ
หน่วยงาน)

ตัวชี้วัด
มาตรการ
(ตามแผนฯ
ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

๓๒ กม.
โครงการ/กิจกรรม

52

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของ
หน่วยงาน)

ตัวชี้วัด
มาตรการ
(ตามแผนฯ
ของหน่วยงาน)
ฟื้นฟูคลองให้
ความยาวคลอง
สามารถรองรับ ที่ได้รับการ
และระบายน้ําได้ ฟื้นฟูให้
ดี
สามารถรองรับ
(ม.๑.๔.๑.๑.๓) และระบายน้ํา
ได้ดี (ผลผลิต)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

๑. ขุดลอกคลองสามเสน
ระบบคลอง หมายถึง ทางระบายน้ําหลักสําหรับใช้ลําเอียง และระบายน้าํ ออกจากพื้นที่ในการป้องกัน จากคลองแยกเข้าบึง
มักกะสัน ถึงสถานีสบู น้ํา
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม รวมทั้งเป็นทีร่ องรับน้ําฝนเพื่อให้ระบบคลองต่าง ๆ ทําหน้าที่ระบายน้ําได้
คลองสามเสนตอนคลอง
อย่างมีประสิทธิภาพ
แสนแสบ
ฟื้นฟูคู คลอง หมายถึง การบํารุงรักษาคู คลอง ให้สามารถระบายน้ําได้สะดวก
งบประมาณ ๘,๗๘๓,๐๐๐
ความยาวคลองที่ได้รับการฟืน้ ฟู หมายถึง ความยาวของคลองที่ได้รบั บํารุงรักษาให้สามารถระบายน้ําได้
บาท
สะดวก สามารถแก้ไขปัญหาน้าท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การก่อสร้างเขื่อนริมคลอง การขุด
ส่วนราขการ กรบ.
ลอกคลอง และเปิดทางน้ําไหล
วิธกี ารคํานวณ :
๒. ขุดลอกคลองบางโคลัด
นับจากความยาวของคลองที่ดําเนินการฟื้นฟูฯ เทียบกับค่าเป้าหมายที่กําหนด โดยแบ่งเป็นการขุด จากคลองวัดสิงห์ ถึงคลอง
รางขี้เหล็ก
ลอกคลอง 40 กิโลเมตร และเปิดทางน้ําไหล 100 กิโลเมตร
งบประมาณ 4,๙๕๖,000
คําอธิบาย : การเพิ่มประสิทธิภาพและฟื้นฟูคลองให้สามารถรองรับและระบายน้ําได้ดีพิจารณาในระดับ
บาท
ผลผลิตจากการดําเนินงานโครงการก่อสร้าง และปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองหลักในความรับผิดชอบ
ส่วนราขการ กรบ.
ของสํานักการระบายน้ํา ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ.2562
นิยาม

วิธีการคํานวณ : แบ่งสัดส่วนการดําเนินการตามขั้นตอนงานก่อสร้างฯ
การวัดร้อยละความสําเร็จของโครงการก่อสร้างฯ
ร้อยละความสําเร็จ
= ร้อยละความก้าวหน้าx 100
ร้อยละค่าเป้าหมาย
ร้อยละความสําเร็จเฉลี่ย

๓. ขุดลอกบึงเอกมัย
งบประมาณ ๒๘0,000
บาท
ส่วนราขการ กรบ.
๔. ขุดลอกคลองเจ้าคุณ
สิงห์ จากบริเวณซอย
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของ
หน่วยงาน)

ตัวชี้วัด
มาตรการ
(ตามแผนฯ
ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

=  ร้อยละความสําเร็จ
 จํานวนโครงการ

โครงการ/กิจกรรม

ลาดพร้าว 87 ถึงทางเข้า
หมู่บ้านธารารมณ์
งบประมาณ 2,๔50,000
บาท
ส่วนราขการ กรบ.

๕. ขุดลอกคลองขุนศรีบุรี
รักษ์ จากคลองมหาสวัสดิ์
ถึงคลองบางพรม
งบประมาณ ๑,๘๖๖,000
บาท
ส่วนราขการ กรบ.
๖. ขุดลอกบึงแอนเน็กซ์
และคูระบายน้าํ ซอยแอน
เน็กซ์
งบประมาณ ๑,๖๐0,000
บาท
ส่วนราขการ กรบ.
๗. ขุดลอกคลองลําเจียร
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของ
หน่วยงาน)

ตัวชี้วัด
มาตรการ
(ตามแผนฯ
ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

ดับ จากคลองแสนแสบถึง
คลองลําต้นไทร
งบประมาณ 2,๐๘0,000
บาท
ส่วนราขการ กรบ.
๘. ขุดลอกคลองบุปผาราม
จากคลองบางกอกใหญ่ ถึง
คลองสมเด็จเจ้าพระยา
งบประมาณ ๑,๔๘๑,000
บาท
ส่วนราขการ กรบ.
๙. ขุดลอกคลองจรเข้ขบ
จากคลองประเวศบุรีรมย์
ถึงคลองมะขามเทศ
งบประมาณ ๘55,000
บาท
ส่วนราขการ กรบ.
๑๐. ขุดลอกคลองซอย
จากคลองมหาสวัสดิ์ ถึง
คลองบางพรม
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของ
หน่วยงาน)

ตัวชี้วัด
มาตรการ
(ตามแผนฯ
ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ ๑,๘๐๑,000
บาท
ส่วนราขการ กรบ.
๑๑. ขุดลอกคลองเสาหิน
จากถนนพระราม 3 ถึงสุด
ระยะที่กําหนดให้
งบประมาณ ๒,๐๓๑,000
บาท
ส่วนราขการ กรบ.
๑๒. ขุดลอกคลองวังเดิม
จากคลองมอญ ถึงคลอง
บางกอกใหญ่
งบประมาณ ๑,๖๔๑,000
บาท
ส่วนราขการ กรบ.
๑๓. ขุดลอกคลองตาหนัง
จากคลองลําเจียกถึงคลอง
แสนแสบ
งบประมาณ 4,๖๐0,000
บาท
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของ
หน่วยงาน)

ตัวชี้วัด
มาตรการ
(ตามแผนฯ
ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

ส่วนราขการ กรบ.
๑๔. ขุดลอกคลองบางคู
เวียง จากคลองขุนศรีบุรี
รักษ์ ถึงคลองทวีวัฒนา
งบประมาณ ๑,๗๖๓,000
บาท
ส่วนราขการ กรบ.
๑๕. ขุดลอกคลองปักหลัก
จากคลองจรเข้ขบถึงคลอง
อาจารย์พร
งบประมาณ ๗๘๔,000
บาท
ส่วนราขการ กรบ.
๑๖. ขุดลอกคลองมอญ
จากแม่น้ําเจ้าพระยา ถึง
คลองบางกอกใหญ่
งบประมาณ ๒,๔๗5,000
บาท
ส่วนราขการ กรบ.
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของ
หน่วยงาน)

ตัวชี้วัด
มาตรการ
(ตามแผนฯ
ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

๑๗. โครงการปรับปรุง
เขื่อน ค.ส.ล.คลองน้ําแก้ว
จากคลองพญาเวิกถึงคลอง
ลาดพร้าว
งบประมาณ 2๐,๐๐
0,000 บาท
ส่วนราขการ กรบ.
๑๘. โครงการก่อสร้าง
เขื่อน ค.ส.ล. และสถานีสบู
น้ํา คลองมหาศร จาก
บริเวณคลองบางไผ่ถึง
บริเวณคลองภาษีเจริญ
งบประมาณ ๑๐,๐๐
0,000 บาท
ส่วนราขการ กรบ.
๑๙. โครงการก่อสร้าง
เขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้อง
คลอง) คลองบางอ้อ จาก
บริเวณถนนโรงงานไม้อัด
ไทยไปทางประตูระบายน้ํา
คลองบางอ้อ
58

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของ
หน่วยงาน)

ตัวชี้วัด
มาตรการ
(ตามแผนฯ
ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 4,๙50,000
บาท
ส่วนราขการ กรบ.
๒๐. ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.
คลองพระยาราชมนตรี
บริเวณจุดตัดคลองบาง
บอน
งบประมาณ ๑๘,๗๐
0,000 บาท
ส่วนราขการ กรบ.
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของ
หน่วยงาน)

ตัวชี้วัด
มาตรการ
(ตามแผนฯ
ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม
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ลําดับที่
๘.*

ตัวชี้วัด
จํานวนคลองหลักที่มีการจัดการสิ่งปลูกสร้างรุกล้ําและปักแนงเขตลําคลองสาธารณะ
(ผลผลิต)
มาตรการ

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
จัดการสิ่งปลูกสร้างรุกล้ําคลองหลัก จํานวนคลองหลักที่มีการจัดการ
และปักแนวเขตลําคลองสาธารณะ สิ่งปลูกสร้างรุกล้ําและปักแนง
เขตลําคลองสาธารณะ (ผลผลิต)
(ม.๑.๔.๑.๑.๔)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
๒ คลอง

โครงการ/กิจกรรม

นิยาม

๑.โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบ้าน
คลองหลัก หมายถึง คู คลองระบายน้ํา ทีอ่ ยู่ใน หลาย จากเขื่อนเดิมบริเวณคลองขวางล่างถึง
ความรับผิดชอบของสํานักการระบายน้ํา จํานวน เขื่อนเดิมบริเวณซอยวชิรธรรมสาธิต 55 (ครั้ง
ที่ 2)
218 คลอง ความยาวโดยรวมประมาณ 800
งบประมาณ 1๑,๒๘๖,๐๐๐ บาท
กิโลเมตร
รุกล้ําคู คลองหมายถึง ประชาชนที่ปลูกสร้าง
ส่วนราขการ กรบ.
สิ่งก่อสร้างรุกล้ําแนวเขต ลําคลองสาธารณะ จน ๒.โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ลําราง
ทําให้คลองมีขนาดเล็กลง หรือไปกีดขวางทางน้ํา สาธารณะ 17 จากถนนลาดพร้าวถึงคลองตา
ไหลของน้ํา ทําให้การไหลของน้ําตามธรรมชาติช้า หนัง (ครั้งที่ 2)
ลง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ที่
งบประมาณ ๑๐,๕50,000 บาท
มีหน้าดูแลรักษาหรือผูป้ กครองท้องที่
ปักแนวเขตลําคลองสาธารณะ หมายถึง การบ่งชี้ ส่วนราชการ กรบ.
ถึงแนวหรือการกําหนดแนวของแม่น้ําลําคลอง
ลําราง ลํากระโดง สาธารณะเพื่อให้ประชาชน
หรือผู้อยู่อาศัยตลอดแนวเขตริมลําคลองที่ได้
ทราบถึงแนวเขตที่ชัดเจนเพื่อป้องกันการบุกรุก
วิธกี ารคํานวณ :
นับจากจํานวนคลองที่ดําเนินการก่อสร้าง
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

ปรับปรุงฯ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ในปี
พ.ศ.2562
คําอธิบาย :สํานักการระบายน้ําดําเนินการควบคู่
ไปกับโครงการก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล.
คลองฯ ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ.
2562 กรณีพบการรุกล้ําคู คลองจะต้อง
ดําเนินการประสานสํานักงานเขตทีร่ บั ผิดชอบ
พื้นที่ดําเนินการในส่วนที่รบั ผิดชอบต่อไป
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ลําดับที่
๙.*

ตัวชี้วัด
ความสามารถในการจัดหาพื้นที่เพื่อพัฒนาฟื้นฟูให้เป็นแหล่งรองรับน้ําฝนและน้ําหลาก
หรือพื้นที่ชะลอน้ํา(แก้มลิง) (ผลผลิต)
มาตรการ

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ก่อสร้างและปรับปรงแก้มลิง
(ม.1.4.1.1.5)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
ความสามารถในการจัดหาพื้นที่
เพื่อพัฒนาฟื้นฟูให้เป็นแหล่ง
รองรับน้ําฝนและน้ําหลากหรือ
พื้นที่ชะลอน้ํา(แก้มลิง) (ผลผลิต)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
๑ แห่ง

โครงการ/กิจกรรม

นิยาม

๑. โครงการก่อสร้างแก้มลิงสวนเบญจกิติ
งบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.–
การจัดหาพื้นที่ (แก้มลิง) หมายถึง การ
จัดหาพื้นที่ลุ่ม บึง สระเป็นที่รองรับน้ําและมี ส่วนราขการ สพน.
ระบบต่อเชื่อมกับระบบระบายน้ําหลัก
สามารถรองรับน้ําฝนส่วนเกินจากระบบ
ระบายน้ําสาธารณะให้ไหลเข้ามาเก็บกักไว้
เป็นการชั่วคราวได้
วิธกี ารคํานวณ :
นับจากจํานวนพื้นที่ชะลอน้ํา (แก้มลิง)
ตามโครงการทีไ่ ด้รับการจัดสรรงบประมาณ
ในปี พ.ศ.2562
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

คําอธิบาย :การเพิ่มประสิทธิภาพ
ความสามารถระบายน้ําท่วมขังด้วยการจัดหา
พื้นที่ชะลอน้ํา (แก้มลิง) เป็นการจัดหาและ
พัฒนา ฟื้นฟูให้เป็นแหล่งรองรับน้ําฝนและน้ํา
หลาก โดยสํานักการระบายน้ําสามารถ
ดําเนินการตามโครงการที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณในปี พ.ศ.2562
วิธีการคํานวณ : แบ่งสัดส่วนการดําเนินการ
ตามขั้นตอนงานก่อสร้างฯ
การวัดร้อยละความสําเร็จของโครงการ
ก่อสร้างฯ
ร้อยละความสําเร็จ
= ร้อยละความก้าวหน้าx 100
ร้อยละค่าเป้าหมาย
ร้อยละความสําเร็จเฉลี่ย
=  ร้อยละความสําเร็จ
 จํานวนโครงการ
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เป้าประสงค์ที่ 1.4.1.2 ฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ลําดับที่
๑๑.

ตัวชี้วัด
ร้อยละของการก่อสร้างแนวคันหิน ( Groins )ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง (ผลลัพธ์)

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

สร้างแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ร้อยละของการก่อสร้างแนวคันหิน นิยาม/คําอธิบาย
ถาวร
( Groins )ป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนประสบปัญหา
ชายฝั
ง
่
(ผลลั
พ
ธ์
)
(ม.๑.๔.๑.๒.๓)
การกัดเซาะอย่างรุนแรง ต่อมาได้มีการ
ก่อสร้างแนวคันไม้ไผ่ ทําให้ลดการกัดเซาะ
ไปได้พอสมควร ปัจจุบนั แนวป้องกันชั่วคราว
อยู่ในสภาพชํารุดไม่สามารถป้องกันการก
ดัเซาะได้ เมื่อมีการก่อสร้างแนวป้องกัน
ถาวรจะทําให้ลดการกัดเซาะชายฝั่งได้ ทําให้
เกิดตะกอนดินเลนชายฝัง่ ทะเลเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย
เริ่มก่อสร้าง
โครงการ/กิจกรรม
๑.โครงการป้องกันและแก้ไขการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน และศูนย์สํารวจและ
เฝ้าระวังชายฝัง่
งบประมาณ–
ส่วนราขการ สพน กลุ่ม ๓.

ค่าเป้าหมาย
เริ่มก่อสร้าง
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ตาราง ข. แสดงภารกิจงานประจํา
ด้านที1่ มหานครปลอดภัย
มิตทิ ี่ 1.1 ปลอดภัยพิบัติ
เป้าประสงค์ที่ 1.4.1.1 กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทัง้ จากน้ําฝน น้ําหนุน และน้ําหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากร
และเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัย
ลําดับที่
๖.*

ตัวชี้วัด
ความสามารถระบายน้ําท่วมขังในถนนสายหลัก กรณีฝนตก ๑๐๐ มม.ต่อชั่วโมง
(ผลลัพธ์)

มาตรการ
ตัวชี้วัดมาตรการ
นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
เพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพ ความสามารถระบายน้ําท่วมขังใน นิยาม
ในการรองรับและระบายน้ําท่วมขัง ถนนสายหลัก กรณีฝนตก ๑๐๐
ถนนสายหลัก หมายถึง ถนนทั้งหมดในพื้นที่
มม.ต่
อ
ชั
่
ว
โมง
(ผลลั
พ
ธ์
)
กรุงเทพมหานครที่สํานักการระบายน้ํา
(ม. 1.4.1.1.2)
รับผิดชอบดูแลในการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง
ในพืน้ ผิวถนน
ความสามารถระบายน้ําท่วมขัง หมายถึง
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง
ในพืน้ ผิวถนนที่ปริมาณฝนตก 80 - 100
มิลลิเมตรต่อชั่วโมง ให้สามารถระบาย น้ํา
ท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติได้ในเวลาที่กําหนด
ยกเว้นพื้นที่ทมี่ ีการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบ
ต่อระบบระบายน้ํา

ค่าเป้าหมาย
๒๑๐ นาที
โครงการ/กิจกรรม
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

วิธีการคํานวณ
ระดับผลลัพธ์ : 210 นาที (วัดช่วงเวลาน้ํา
ท่วมนับจากฝนหยุดตกโดยใช้ข้อมูลสถิติ ที่
บันทึกไว้จากกองระบบสารสนเทศระบาย
น้ํา)
คําอธิบาย : การเพิ่มประสิทธิภาพ
ความสามารถระบายน้ําท่วมขังในถนนสาย
หลัก กรณีฝนตก 80 - 100 มิลลิเมตรต่อ
ชั่วโมง พิจารณาในระดับผลผลิตจากการ
ดําเนินงานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงระบบ
ระบายน้ํา อุโมงค์ระบายน้ํา สถานีสบู น้ํา
เป็นต้น
วิธีการคํานวณ : แบ่งสัดส่วนการดําเนินการ
ตามขั้นตอนงานก่อสร้างฯ
การวัดร้อยละความสําเร็จของโครงการ
ก่อสร้างฯ
ร้อยละความสําเร็จ
= ร้อยละความก้าวหน้าx 100
ร้อยละค่าเป้าหมาย
ร้อยละความสําเร็จเฉลี่ย
=  ร้อยละความสําเร็จ
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

 จํานวนโครงการ

ลําดับที่
๑๐.*

ตัวชี้วัด
ร้อยละความสําเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ผลผลิต)
มาตรการ

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
(ม.1.4.1.1.๖)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
ร้อยละความสําเร็จในการ
เตรียมการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร (ผลผลิต)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ ๑๐๐
โครงการ/กิจกรรม

นิยาม
๑. การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร หมายถึง การ
เตรียมการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมเนื่องจาก
น้ําฝนและน้ําหลากเข้าในพื้นที่
กรุงเทพมหานครให้สามารถลดระยะเวลา
การระบายน้ําท่วมขังได้เร็วขึ้น ลด
ผลกระทบทีจ่ ะเกิดแก่ประชาชนให้น้อยลง
ทั้งนี้ การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักการระบายน้ํา
ต้องจัดทําแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมประจําปี ๒๕๖2 โดยมีภารกิจ
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

ในการเตรียมการ ดังนี้
๑. การขุดลอกคู-คลอง และเปิดทางน้ํา
ไหล
๒. การทําความสะอาด/ลอกท่อระบาย
น้ํา บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ํา
และคันหิน
๒. ความสํ า เร็ จ ในการเตรี ย มการแก้ ไ ข
ปัญหาน้ําท่วม ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ํา
ท่วมในพื้น ที่ป ระจําปี ๒๕๖2 ที่ สํานักการ
ระบายน้ําและสํานักงานเขตกําหนด
รายละเอียดของการเตรียมการแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร
ดังนี้
1. ประเมินผลการดําเนินงานในปีทผี่ ่าน
มา
- วิเคราะห์/ประเมินผลการปฏิบัตงิ านปี
ที่ผ่านมา
- ประเมินจุดอ่อนหรือปัญหาในการ
ปฏิบัติเพื่อหาปัจจัยความสําเร็จและแนว
ทางแก้ไขในระยะต่อไป
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

2. สํารวจความพร้อม
2.1 ท่อระบายน้ํา (สํารวจความยาวท่อ
ระบายน้ําที่ต้องล้างทําความสะอาด)
2.2 คู คลอง (สํารวจคู คลอง ที่มีความ
พร้อม และที่ต้องขุดลอก)
3.จัดทําแผนปฏิบัตกิ ารเตรียมการป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมในพืน้ ที่ประจําปี ๒๕๖2
ประกอบด้วย
แผนการเตรียมการฯ ตามภารกิจ ๒
ภารกิจ ดังนี้
3.1 แผนการทําความสะอาด/ ลอกท่อ
ระบายน้ําบูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรง
รับน้ําและคันหิน
3.2 แผนการการขุดลอกคู-คลอง และ
เปิดทางน้ําไหลพร้อมทั้งข้อมูลผลการ
ประเมินการดําเนินงานในปีที่ผ่านมาระบุมา
ในแผนฯ
4. จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทงิ้ ขยะลงในคู
คลอง
โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาค
ประชาชน/เอกชนในพืน้ ที่ หรือร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จํานวน 4 ครัง้ /ปี
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

เกณฑ์การให้คะแนน: ร้อยละ 100
- พิจารณาจากผลการดําเนินการตามแผน
เตรี ยมการป้ องกั น ปั ญหาน้ํ า ท่ ว มประจํ า ปี
๒๕๖2 ของสํ า นั ก การระบายน้ํ า และ
สํานักงานเขตประกอบด้วย การเตรียมการ
ตามแผนฯ แบ่งเป็น 2 ภารกิจ 1 กิจกรรม
ดังนี้
1. แผนการทํ า ความสะอาด/ลอกท่ อ
ระบายน้ํา บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก
ตะแกรงรั บ น้ํ า และคั น หิ น แบ่ ง แผนการ
ดําเนินการ ดังนี้
1.1 แผนงานทําความสะอาด/ลอกท่อ
ระบายน้ําฯ โดยใช้แรงงาน สนน.
1.2 แผนงานทําความสะอาด/ลอกท่อ
ระบายน้ําฯ โดยการจ้างเหมา หน่วยงานอื่น
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

ตามที่ได้รับจัดสรรประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
ทั้งนี้ ให้รายงานผลการปฏิบัติงานตาม
แผนฯ ผ่านเว็บไซต์ของสํานักการระบายน้าํ
ตามแบบรายงาน สนน.๐๑ ไม่เกินวันที่ ๕
ของทุกเดือน พร้อมระบุปัญหา/อุปสรรค
/ในการ...
ในการดําเนินงาน (ถ้ามี) และผลการ
ดําเนินงานตามแผนที่กําหนดต้องได้ร้อยละ
100 ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖2
(คะแนนร้อยละ 45)
2. แผนการขุดลอกคู คลองและเปิดทางน้ํา
ไหล แบ่งแผนการดําเนินการ ดังนี้
2.1 แผนงานการขุดลอกคู คลองฯ โดย
ใช้แรงงาน สนน.
2.2 แผนงานการขุดลอกคู คลองฯ โดย
การจ้างเหมาหน่วยงานอืน่ ตามที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2562
ทั้งนี้ ให้รายงานผลการปฏิบตั ิงานตามแผนฯ
ผ่านเว็บไซต์ของสํานักการระบายน้ํา ตาม
แบบ สนน.๐๒ไม่เกินวันที่ ๕ ของทุกเดือน
72

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

และการรายงานการดําเนินงานต้องครบถ้วน
สมบูรณ์ สม่ําเสมอ และระบุปัญหา/อุปสรรค
ในการดําเนินงาน (ถ้ามี) และผลการ
ดําเนินงานตามแผนที่กําหนดต้องได้ร้อยละ
100 ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖2
(คะแนนร้อยละ 45)

3. จั ด กิ จ กรรมรณรงค์ ไ ม่ ทิ้ ง ขยะลงในคู
คลอง
โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาค
ประชาชน/เอกชนในพืน้ ทีห่ รือร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จํานวน 4 ครัง้ /ปี
(คะแนนร้อยละ 10)
สูตรการคํานวณ : ผลคะแนนการ
ดําเนินการตามแผนฯ
(คะแนนร้อยละ 100)
ร้อยละความสําเร็จ = ร้อยละผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ
คูณด้วย ๑๐๐ หารด้วยร้อยละความสําเร็จ
ตามแผนปฏิบตั ิการฯ
ที่สํานักงานเขตกําหนด
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

เกณฑ์การให้คะแนน
- ร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
- ร้อยละ ๙๐–๙๙ เท่ากับ ๔ คะแนน
- ร้อยละ ๘๐-๘๙ เท่ากับ ๓ คะแนน
- ร้อยละ ๗๐-๗๙ เท่ากับ ๒ คะแนน
- ต่ํากว่าร้อยละ ๗๐ เท่ากับ ๑ คะแนน
(ปัดเศษตามหลักคณิตศาสตร์)

ตาราง ค. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ.2561
ด้านที่ 1. มหานครปลอดภัย
มิตทิ ี่
1.4 ปลอดภัยพิบัติ
เป้าประสงค์ที่ 1.4.1.1 กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทัง้ จากน้าํ ฝน น้ําหนุน น้ําหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและ
เครื่องมือในการจัดการสาธารณะภัยโดยเฉพาะอุทกภัย
ลําดับที่
๕.*

ตัวชี้วัด
ความสามารถรองรับปริมาณน้าํ หลากและน้ําหนุนทีค่ วามสูง +3.00 ม.รทก. (ผลลัพธ์)

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 90 ของพื้นที่
โครงการ/กิจกรรม
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
เพิ่มความสามารถในการป้องกันน้ํา
ท่วมจากน้ําหลากและน้ําหนุน
(ม. 1.4.1.1.1)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
ความสามารถรองรับปริมาณน้ํา
หลากและน้ําหนุนทีค่ วามสูง
+3.00 ม.รทก. (ผลลัพธ์)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

นิยาม

๑. ก่อสร้างแนวป้องกันน้ําท่วมริมแม่น้ํา
ปริมาณน้ําหลาก หมายถึง ปริมาณน้ําทุง่ และ เจ้าพระยา บริเวณชุมชนดาวคะนอง
น้ําเหนือทีไ่ หลบ่าผ่านกรุงเทพมหานครส่งผล งบประมาณ ๖๗,๐๐0,000 บาท
กระทบให้แม่นา้ํ เจ้าพระยามีระดับสูง ซึง่
ส่วนราขการ สพน.
ขนาดของแม่นา้ํ เจ้าพระยาบริเวณ
๒. ปรับปรุงแนวป้องกันน้ําท่วมริมคลอง
กรุงเทพมหานคร สามารถรองรับได้ประมาณ บางกอกน้อย ช่วงคลองครามถึงคลองน้ําตาล
2,500 - 3,000 ลบ.ม.ต่อวินาที โดยไม่มี
งบประมาณ ๓5,๑00,000 บาท
น้ําล้นตลิง่
ส่วนราขการ สพน.
ปริมาณน้ําหนุน หมายถึง ระดับน้ําทะเล
เคลื่อนไหวขึน้ และลงโดยธรรมชาติจะ ส่งผล ๓. ปรับปรุงแนวป้องกันน้ําท่วมริมแม่น้ํา
กระทบให้ระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณ เจ้าพระยา บริเวณสถานทูตโปรตุเกส จาก
กรุงเทพมหานครมีการขึน้ - ลง คล้อยตาม ซอยเจริญกรุง 32 ถึงท่าเรือสี่พระยา
กัน
งบประมาณ ๓5,๘00,000 บาท
ส่วนราขการ สพน.
ความสามารถรองรับปริมาณน้าํ หลากและน้าํ ๔. ปรับปรุงแนวป้องกันน้ําท่วมริมแม่น้ํา
หนุนทีค่ วามสูง +3.00 ม.รทก. หมายถึง การ เจ้าพระยาบริเวณช่วงคลองบางเขนเก่าถึง
วัดความสามารถของระบบป้องกันน้ําท่วม
คลองบางเขนใหม่
โดยการสร้างคันกัน้ น้าํ ปิดล้อมพื้นที่
งบประมาณ ๖๓,0๖0,000 บาท
กรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันน้ําท่วมจากน้ํา ส่วนราขการ สพน.
หลากและน้ําทะเลหนุน ที่ระดับความสูง
๕. ก่อสร้างแนวป้องกันน้ําท่วมริมแม่น้ํา
+3.00 ม.รทก. แบ่งเป็น 2 พืน้ ที่ ดังนี้
เจ้าพระยา บริเวณบริษัท กสท โทรคมนาคม
1. พืน้ ทีป่ ิดล้อมด้านตะวันออกของแม่น้ํา
จํากัด (มหาชน) ถนนเจริญกรุง
เจ้าพระยาพื้นที่ภายในคันพระราชดําริพนื้ ที่
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด
ประมาณ 650 ตารางกิโลเมตร
2. พืน้ ทีป่ ิดล้อมด้านตะวันตกของแม่น้ํา
เจ้าพระยา (ฝัง่ ธนบุร)ี พืน้ ทีป่ ระมาณ 450
ตารางกิโลเมตร
วิธีการคํานวณ :
ร้อยละ 100 ของพืน้ ที่ =
(พื้นทีท่ ี่สามารถป้องกันน้ําท่วมที่ความสูง
+3.00 ม.รทก. / พื้นที่ปิดล้อม
กรุงเทพมหานคร) x 100

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ ๒5,๐00,000 บาท
ส่วนราขการ สพน.
๖. ปรับปรุงแนวป้องกันน้ําท่วมริมแม่น้ํา
เจ้าพระยาบริเวณกรมสรรพาวุธทหารเรือบางนา
งบประมาณ ๘,๑๗0,000 บาท
ส่วนราขการ สพน.
๗. รายการปรับปรุงแนวป้องกันน้ําท่วมริม
แม่น้ําเจ้าพระยา บริเวณปากคลองบางลําพู
ชุมชนวัดสังเวช
งบประมาณ ๓๗,๑๗0,000 บาท
ส่วนราขการ สพน.

คําอธิบาย การเพิ่มประสิทธิภาพ
ความสามารถในการรองรับปริมาณน้ําหลาก
และน้ําหนุนทีค่ วามสูง +3.00 ม.รทก.
พิจารณาในระดับผลผลิตจากการดําเนินงาน
โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง แนวป้องกันน้ํา
ท่วมในพืน้ ทีป่ ดิ ล้อมกรุงเทพมหานครทัง้ 2
พื้นที่ ตามทีไ่ ด้รับจัดสรรงบประมาณในปี
พ.ศ. 2562
วิธีการคํานวณ : แบ่งสัดส่วนการดําเนินการ
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

ตามขั้นตอนงานก่อสร้างฯ
การวัดร้อยละความสําเร็จของโครงการ
ก่อสร้างฯ
ร้อยละความสําเร็จ
= ร้อยละความก้าวหน้าx 100
ร้อยละค่าเป้าหมาย
ร้อยละความสําเร็จเฉลี่ย
=  ร้อยละความสําเร็จ
 จํานวนโครงการ

ลําดับที่
ตัวชี้วัด
๖.* ความสามารถระบายน้ําท่วมขังในถนนสายหลัก กรณีฝนตก ๑๐๐ มม.ต่อชั่วโมง (ผลลัพธ์)
มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
๒๑๐ นาที
โครงการ/กิจกรรม
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มาตรการ
ตัวชี้วัดมาตรการ
นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
เพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพ ความสามารถระบายน้ําท่วมขังใน นิยาม
ในการรองรับและระบายน้ําท่วมขัง ถนนสายหลัก กรณีฝนตก ๑๐๐
ถนนสายหลัก หมายถึง ถนนทั้งหมดในพื้นที่
มม.ต่
อ
ชั
่
ว
โมง
(ผลลั
พ
ธ์
)
กรุงเทพมหานครที่สํานักการระบายน้ํา
(ม. 1.4.1.1.2)
รับผิดชอบดูแลในการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง
ในพื้นผิวถนน
ความสามารถระบายน้ําท่วมขัง หมายถึง
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง
ในพื้นผิวถนนที่ปริมาณฝนตก 80 - 100
มิลลิเมตรต่อชั่วโมง ให้สามารถระบาย น้ํา
ท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติได้ในเวลาที่กําหนด
ยกเว้นพื้นที่ทมี่ ีการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบ
ต่อระบบระบายน้ํา

โครงการ/กิจกรรม
๑.ก่อสร้างบ่อสูบน้ําถนนบางขุนเทียน จาก
ถนนพระรามที่ 2 ถึงบริเวณคลองสะแกงาม
งบประมาณ ๑๙,๕00,000 บาท
ส่วนราขการ กรท.
2.ก่อสร้างบ่อสูบน้ําถนนเอกชัย ตอนลง
คลองราชมนตรี
งบประมาณ ๑๕,๐00,000 บาท
ส่วนราขการ กรท.

วิธีการคํานวณ

3. ก่อสร้างบ่อสูบน้ําถนนศรีนครินทร์ ตอน
ลงคลองหัวหมาก (ฝั่งทิศตะวันตก
งบประมาณ ๒4,๙00,000 บาท
ส่วนราขการ กรท.

ระดับผลลัพธ์ : 210 นาที (วัดช่วงเวลาน้ํา
ท่วมนับจากฝนหยุดตกโดยใช้ข้อมูลสถิติ ที่
บันทึกไว้จากกองระบบสารสนเทศระบาย
น้ํา)

4. ก่อสร้างระบบระบายน้ําซอยอิศรภาพ
44 จากถนนอิศรภาพถึงคลองบ้านขมิน้
งบประมาณ ๒๙,๙00,000 บาท
ส่วนราขการ กรท.

๕. ปรับปรุงบ่อสูบน้ําถนนงามวงศ์วาน (ฝั่ง
คําอธิบาย : การเพิ่มประสิทธิภาพ
ขาออก) ตอนคลองประปา
ความสามารถระบายน้ําท่วมขังในถนนสาย งบประมาณ ๑๔,๕00,000 บาท
หลัก กรณีฝนตก 80 - 100 มิลลิเมตรต่อ
ส่วนราขการ กรท.
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

ชั่วโมง พิจารณาในระดับผลผลิตจากการ
๖. ก่อสร้างบ่อสูบน้ําคลองขุนจันทร์ ด้าน
ดําเนินงานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงระบบ ถนนบรมราชชนนี (ฝัง่ ขาออก)
ระบายน้ํา อุโมงค์ระบายน้ํา สถานีสบู น้ํา เป็น
งบประมาณ 2๔,๕00,000 บาท
ต้น
ส่วนราขการ กรท.
วิธีการคํานวณ : แบ่งสัดส่วนการดําเนินการ
๗. ปรับปรุงระบบระบายน้ําถนนรามคําแหง
ตามขั้นตอนงานก่อสร้างฯ
(ฝั่งขาออก) ช่วงจากทางรถไฟถึงคลองกะจะ
การวัดร้อยละความสําเร็จของโครงการ
งบประมาณ ๑๘,๐๐๐,๐00 บาท
ก่อสร้างฯ
๘. โครงการก่อสร้างสถานีสบู น้ําและประตู
ร้อยละความสําเร็จ
ระบายน้ําคลองหลุมไผ่ ตอนคลองลาดพร้าว
= ร้อยละความก้าวหน้าx 100
งบประมาณ 1๐,๕๐๐,๐00บาท
ร้อยละค่าเป้าหมาย
ส่วนราขการ สพน.
ร้อยละความสําเร็จเฉลี่ย
๙. ปรับปรุงแก้มลิงบึงพิบูลย์วฒ
ั นา
=  ร้อยละความสําเร็จ
งบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐00
 จํานวนโครงการ
ส่วนราขการ สพน.
๑๐. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ
สถานีสบู น้ําหน้า สน. หัวหมาก
งบประมาณ ๔,๙๐๐,000 บาท
ส่วนราขการ สคน.
๑๑. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม
สถานีสบู น้ําคลองห้วยขวาง
งบประมาณ ๕,๐๐๐,000 บาท
ส่วนราขการ สคน.
๑๒. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ
สถานีสบู น้ําคลองบางนางจีน
งบประมาณ ๔,๕๐๐,000 บาท
ส่วนราขการ สคน.
๑๓. ก่อสร้างบ่อสูบน้ําถนนบางขุนเทียน
จากถนนพระรามที่ 2 ถึงบริเวณคลองสะแก
งาม
งบประมาณ 1๙,๕0๐,000 บาท
ส่วนราขการ กรท.

๑๔. ก่อสร้างบ่อสูบน้ําถนนศรีนครินทร์
ตอนลงคลองหัวหมาก (ฝั่งทิศตะวันตก)
งบประมาณ ๒๔,๙๐๐,000 บาท
ส่วนราขการ กรท.
๑๕. ปรับปรุงบ่อสูบน้ําถนนงามวงศ์วาน
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม
(ฝั่งขาออก) ตอนคลองประปา
งบประมาณ 1๔,๕๐0,000 บาท
ส่วนราขการ กรท.
๑๖. ปรับปรุงระบบระบายน้ําถนน
รามคําแหง (ฝัง่ ขาออก) ช่วงจากทางรถไฟ
ถึงคลองกะจะ
งบประมาณ ๑๘,๐๐๐,000 บาท
ส่วนราขการ กรท.

ลําดับที่
๗.*

ตัวชี้วัด
ความยาวคลองที่ได้รับการฟื้นฟูให้สามารถรองรับและระบายน้ําได้ดี (ผลผลิต)

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
๓๒ กม.
โครงการ/กิจกรรม
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
ฟื้นฟูคลองให้สามารถรองรับและ
ระบายน้ําได้ดี
(ม.๑.๔.๑.๑.๓)

ตัวชี้วัดมาตรการ
นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
ความยาวคลองที่ได้รบั การฟื้นฟู นิยาม
ให้สามารถรองรับและระบายน้ํา ระบบคลอง หมายถึง ทางระบายน้ําหลัก
ได้ดี (ผลผลิต)
สําหรับใช้ลําเอียง และระบายน้ําออกจาก
พื้นทีใ่ นการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
รวมทั้งเป็นที่รองรับน้ําฝนเพื่อให้ระบบคลอง
ต่าง ๆ ทําหน้าที่ระบายน้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ฟื้นฟูคู คลอง หมายถึง การบํารุงรักษาคู
คลอง ให้สามารถระบายน้ําได้สะดวก
ความยาวคลองที่ได้รับการฟื้นฟู หมายถึง
ความยาวของคลองที่ได้รับบํารุงรักษาให้
สามารถระบายน้ําได้สะดวก สามารถแก้ไข
ปัญหาน้าท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่
การก่อสร้างเขือ่ นริมคลอง การขุดลอกคลอง
และเปิดทางน้าํ ไหล

โครงการ/กิจกรรม
๑. ขุดลอกคลองสามเสนจากคลองแยกเข้าบึง
มักกะสัน ถึงสถานีสบู น้ําคลองสามเสนตอน
คลองแสนแสบ
งบประมาณ ๘,๗๘๓,๐๐๐ บาท
ส่วนราขการ กรบ.
๒. ขุดลอกคลองบางโคลัด จากคลองวัดสิงห์ ถึง
คลองรางขี้เหล็ก
งบประมาณ 4,๙๕๖,000 บาท
ส่วนราขการ กรบ.
๓. ขุดลอกบึงเอกมัย
งบประมาณ ๒๘0,000 บาท
ส่วนราขการ กรบ.
๔. ขุดลอกคลองเจ้าคุณสิงห์ จากบริเวณซอย
ลาดพร้าว 87 ถึงทางเข้าหมู่บ้านธารารมณ์
งบประมาณ 2,๔50,000 บาท
ส่วนราขการ กรบ.

๕. ขุดลอกคลองขุนศรีบุรีรักษ์ จากคลองมหา
นับจากความยาวของคลองที่ดําเนินการ สวัสดิ์ ถึงคลองบางพรม
ฟื้นฟูฯ เทียบกับค่าเป้าหมายที่กําหนด โดย งบประมาณ ๑,๘๖๖,000 บาท

วิธกี ารคํานวณ :
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด
แบ่งเป็นการขุดลอกคลอง 40 กิโลเมตร
และเปิดทางน้าํ ไหล 100 กิโลเมตร
คําอธิบาย : การเพิ่มประสิทธิภาพและฟื้นฟู
คลองให้สามารถรองรับและระบายน้ําได้ดี
พิจารณาในระดับผลผลิตจากการดําเนินงาน
โครงการก่อสร้าง และปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล.
คลองหลักในความรับผิดชอบของสํานักการ
ระบายน้ํา ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปี
พ.ศ.2562
วิธีการคํานวณ : แบ่งสัดส่วนการดําเนินการ
ตามขั้นตอนงานก่อสร้างฯ
การวัดร้อยละความสําเร็จของโครงการ
ก่อสร้างฯ
ร้อยละความสําเร็จ
= ร้อยละความก้าวหน้าx 100
ร้อยละค่าเป้าหมาย
ร้อยละความสําเร็จเฉลี่ย
=  ร้อยละความสําเร็จ
 จํานวนโครงการ

โครงการ/กิจกรรม
ส่วนราขการ กรบ.
๖. ขุดลอกบึงแอนเน็กซ์ และคูระบายน้ําซอย
แอนเน็กซ์
งบประมาณ ๑,๖๐0,000 บาท
ส่วนราขการ กรบ.
๗. ขุดลอกคลองลําเจียรดับ จากคลองแสนแสบ
ถึงคลองลําต้นไทร
งบประมาณ 2,๐๘0,000 บาท
ส่วนราขการ กรบ.
๘. ขุดลอกคลองบุปผาราม จากคลองบางกอก
ใหญ่ ถึงคลองสมเด็จเจ้าพระยา
งบประมาณ ๑,๔๘๑,000 บาท
ส่วนราขการ กรบ.
๙. ขุดลอกคลองจรเข้ขบ จากคลองประเวศบุรี
รมย์ถึงคลองมะขามเทศ
งบประมาณ ๘55,000 บาท
ส่วนราขการ กรบ.
๑๐. ขุดลอกคลองซอย จากคลองมหาสวัสดิ์ ถึง
คลองบางพรม
งบประมาณ ๑,๘๐๑,000 บาท
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม
ส่วนราขการ กรบ.
๑๑. ขุดลอกคลองเสาหิน จากถนนพระราม 3
ถึงสุดระยะที่กาํ หนดให้
งบประมาณ ๒,๐๓๑,000 บาท
ส่วนราขการ กรบ.
๑๒. ขุดลอกคลองวังเดิม จากคลองมอญ ถึง
คลองบางกอกใหญ่
งบประมาณ ๑,๖๔๑,000 บาท
ส่วนราขการ กรบ.
๑๓. ขุดลอกคลองตาหนัง จากคลองลําเจียกถึง
คลองแสนแสบ
งบประมาณ 4,๖๐0,000 บาท
ส่วนราขการ กรบ.
๑๔. ขุดลอกคลองบางคูเวียง จากคลองขุนศรี
บุรีรกั ษ์ ถึงคลองทวีวัฒนา
งบประมาณ ๑,๗๖๓,000 บาท
ส่วนราขการ กรบ.
๑๕. ขุดลอกคลองปักหลัก จากคลองจรเข้ขบ
ถึงคลองอาจารย์พร
งบประมาณ ๗๘๔,000 บาท
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม
ส่วนราขการ กรบ.
๑๖. ขุดลอกคลองมอญ จากแม่น้ําเจ้าพระยา
ถึงคลองบางกอกใหญ่
งบประมาณ ๒,๔๗5,000 บาท
ส่วนราขการ กรบ.
๑๗. โครงการปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล.คลองน้ํา
แก้ว จากคลองพญาเวิกถึงคลองลาดพร้าว
งบประมาณ 2๐,๐๐0,000 บาท
ส่วนราขการ กรบ.
๑๘. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และสถานี
สูบน้ํา คลองมหาศร จากบริเวณคลองบางไผ่ถึง
บริเวณคลองภาษีเจริญ
งบประมาณ ๑๐,๐๐0,000 บาท
ส่วนราขการ กรบ.

๑๙. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้อง
คลอง) คลองบางอ้อ จากบริเวณถนนโรงงานไม้
อัดไทยไปทางประตูระบายน้าํ คลองบางอ้อ
งบประมาณ 4,๙50,000 บาท
ส่วนราขการ กรบ.
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม
๒๐. ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระราชมนตรี
บริเวณจุดตัดคลองบางบอน
งบประมาณ ๑๘,๗๐0,000 บาท
ส่วนราขการ กรบ.

ลําดับที่
๘.*

ตัวชี้วัด
จํานวนคลองหลักที่มีการจัดการสิ่งปลูกสร้างรุกล้ําและปักแนงเขตลําคลองสาธารณะ
(ผลผลิต)

ค่าเป้าหมาย
๒ คลอง
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ตัวชี้วัด
(ตามแผนฯ ของ
มาตรการ
หน่วยงาน)
(ตามแผนฯ
ของ
หน่วยงาน)
จัดการสิ่งปลูกสร้าง จํานวนคลอง
รุกล้ําคลองหลัก
หลักที่มีการ
และปักแนวเขตลํา จัดการสิ่ง
คลองสาธารณะ
ปลูกสร้างรุก
(ม.๑.๔.๑.๑.๔)
ล้ําและ
ปักแนงเขต
ลําคลอง
สาธารณะ
(ผลผลิต)
มาตรการ

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

นิยาม
คลองหลัก หมายถึง คู คลองระบายน้ํา ทีอ่ ยู่ในความรับผิดชอบของสํานักการระบายน้ํา จํานวน 218
คลอง ความยาวโดยรวมประมาณ 800 กิโลเมตร
รุกล้ําคู คลองหมายถึง ประชาชนทีป่ ลูกสร้างสิ่งก่อสร้างรุกล้าํ แนวเขต ลําคลองสาธารณะ จนทําให้คลองมี
ขนาดเล็กลง หรือไปกีดขวางทางน้ําไหลของน้าํ ทําให้การไหลของน้ําตามธรรมชาติช้าลง โดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าดูแลรักษาหรือผูป้ กครองท้องที่
ปักแนวเขตลําคลองสาธารณะ หมายถึง การบ่งชี้ถงึ แนวหรือการกําหนดแนวของแม่น้ํา
ลําคลอง ลําราง ลํากระโดง สาธารณะเพื่อให้ประชาชนหรือผู้อยู่อาศัยตลอดแนวเขต
ริมลําคลองที่ได้ทราบถึงแนวเขตที่ชัดเจนเพือ่ ป้องกันการบุกรุก

๑.โครงการก่อสร้างเขื่อน
ค.ส.ล. คลองบ้านหลาย
จากเขื่อนเดิมบริเวณคลอง
ขวางล่างถึงเขือ่ นเดิม
บริเวณซอยวชิรธรรมสาธิต
55 (ครั้งที่ 2)
งบประมาณ 1
๑,๒๘๖,๐๐๐ บาท
ส่วนราขการ กรบ.

วิธกี ารคํานวณ :
นับจากจํานวนคลองที่ดําเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงฯ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ในปี พ.ศ.2562
คําอธิบาย :สํานักการระบายน้ําดําเนินการควบคู่ไปกับโครงการก่อสร้างและปรับปรุงเขือ่ น ค.ส.ล. คลองฯ
ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ.2562 กรณีพบการรุกล้ําคู คลองจะต้องดําเนินการประสาน
สํานักงานเขตทีร่ ับผิดชอบพืน้ ที่ดําเนินการในส่วนที่รบั ผิดชอบต่อไป

๒.โครงการก่อสร้างเขื่อน
ค.ส.ล. ลํารางสาธารณะ
17 จากถนนลาดพร้าวถึง
คลองตาหนัง (ครั้งที่ 2)
งบประมาณ ๑๐,๕
50,000 บาท
ส่วนราชการ กรบ.
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของ
หน่วยงาน)

ลําดับที่
๙.*

ตัวชี้วัด
มาตรการ
(ตามแผนฯ
ของ
หน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด
ความสามารถในการจัดหาพื้นที่เพื่อพัฒนาฟื้นฟูให้เป็นแหล่งรองรับน้ําฝนและน้ําหลาก
หรือพื้นที่ชะลอน้ํา(แก้มลิง) (ผลผลิต)
มาตรการ

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย
๑ แห่ง

โครงการ/กิจกรรม
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ก่อสร้างและปรับปรงแก้มลิง
(ม.1.4.1.1.5)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
ความสามารถในการจัดหาพื้นที่
เพื่อพัฒนาฟื้นฟูให้เป็นแหล่ง
รองรับน้ําฝนและน้ําหลากหรือ
พื้นที่ชะลอน้ํา(แก้มลิง) (ผลผลิต)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

นิยาม

๑. โครงการก่อสร้างแก้มลิงสวนเบญจกิติ
การจัดหาพื้นที่ (แก้มลิง) หมายถึง การ
งบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.–
จัดหาพื้นที่ลุ่ม บึง สระเป็นที่รองรับน้ําและมี ส่วนราขการ สพน.
ระบบต่อเชื่อมกับระบบระบายน้ําหลัก
สามารถรองรับน้ําฝนส่วนเกินจากระบบ
ระบายน้ําสาธารณะให้ไหลเข้ามาเก็บกักไว้
เป็นการชั่วคราวได้
วิธกี ารคํานวณ :
นับจากจํานวนพื้นที่ชะลอน้ํา (แก้มลิง)
ตามโครงการทีไ่ ด้รับการจัดสรรงบประมาณ
ในปี พ.ศ.2562
คําอธิบาย :การเพิ่มประสิทธิภาพ
ความสามารถระบายน้ําท่วมขังด้วยการจัดหา
พื้นที่ชะลอน้ํา (แก้มลิง) เป็นการจัดหาและ
พัฒนา ฟื้นฟูให้เป็นแหล่งรองรับน้ําฝนและน้ํา
หลาก โดยสํานักการระบายน้ําสามารถ
ดําเนินการตามโครงการที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณในปี พ.ศ.2562
วิธีการคํานวณ : แบ่งสัดส่วนการดําเนินการ
ตามขั้นตอนงานก่อสร้างฯ
การวัดร้อยละความสําเร็จของโครงการ
ก่อสร้างฯ
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

ร้อยละความสําเร็จ
= ร้อยละความก้าวหน้าx 100
ร้อยละค่าเป้าหมาย
ร้อยละความสําเร็จเฉลี่ย
=  ร้อยละความสําเร็จ
 จํานวนโครงการ

ลําดับที่
ตัวชี้วัด
๑๐.* ร้อยละความสําเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ผลผลิต)

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ ๑๐๐
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
(ม.1.4.1.1.๖)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
ร้อยละความสําเร็จในการ
เตรียมการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร (ผลผลิต)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด
นิยาม
๑. การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร หมายถึง การ
เตรียมการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมเนื่องจาก
น้ําฝนและน้ําหลากเข้าในพื้นที่
กรุงเทพมหานครให้สามารถลดระยะเวลา
การระบายน้ําท่วมขังได้เร็วขึ้น ลด
ผลกระทบทีจ่ ะเกิดแก่ประชาชนให้น้อยลง
ทั้งนี้ การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักการระบายน้ํา
ต้องจัดทําแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกัน
ปัญหาน้ําท่วมประจําปี ๒๕๖2 โดยมีภารกิจ
ในการเตรียมการ ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม
๑.การขุดลอกคู – คลอง และเปิดทางน้ําไหล
งบประมาณ –
ส่วนราขการ กรบ.
๒.การทําความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ํา
บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพักตะแกรงรับน้ํา และ
คันหิน
งบประมาณ –
ส่วนราขการ กรท.

๑. การขุดลอกคู-คลอง และเปิดทางน้ํา
ไหล
๒. การทําความสะอาด/ลอกท่อระบาย
น้ํา บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ํา
และคันหิน
๒. ความสํ า เร็ จ ในการเตรี ย มการแก้ ไ ข
ปัญหาน้ําท่วม ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ํา
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

ท่วมในพื้น ที่ป ระจําปี ๒๕๖2 ที่ สํานักการ
ระบายน้ําและสํานักงานเขตกําหนด
รายละเอียดของการเตรียมการแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร
ดังนี้
1. ประเมินผลการดําเนินงานในปีทผี่ ่านมา
- วิเคราะห์/ประเมินผลการปฏิบัตงิ านปี
ที่ผ่านมา
- ประเมินจุดอ่อนหรือปัญหาในการ
ปฏิบัติเพื่อหาปัจจัยความสําเร็จและแนว
ทางแก้ไขในระยะต่อไป
2. สํารวจความพร้อม
2.1 ท่อระบายน้ํา (สํารวจความยาวท่อ
ระบายน้ํา ที่ต้องล้างทําความสะอาด)
2.2 คู คลอง (สํารวจคู คลอง ที่มีความ
พร้อม และที่ต้องขุดลอก)
3.จัดทําแผนปฏิบัตกิ ารเตรียมการป้องกัน
ปัญหา
น้ําท่วมในพืน้ ทีป่ ระจําปี ๒๕๖2
ประกอบด้วย แผนการเตรียมการฯ ตาม
ภารกิจ ๒ ภารกิจ ดังนี้
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

3.1 แผนการทําความสะอาด/ ลอกท่อ
ระบายน้ําบูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรง
รับน้ําและคันหิน
3.2 แผนการการขุดลอกคู-คลอง และ
เปิดทางน้ําไหลพร้อมทั้งข้อมูลผลการ
ประเมินการดําเนินงานในปีที่ผ่านมาระบุมา
ในแผนฯ
4. จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทงิ้ ขยะลงในคู
คลอง
โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาค
ประชาชน/เอกชนในพืน้ ที่ หรือร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จํานวน 4 ครัง้ /ปี
เกณฑ์การให้คะแนน: ร้อยละ 100
- พิจารณาจากผลการดําเนินการตามแผน
เตรี ยมการป้ องกั น ปั ญหาน้ํ า ท่ ว มประจํ า ปี
๒๕๖2 ของสํ า นั ก การระบายน้ํ า และ
สํานักงานเขตประกอบด้วย การเตรียมการ
ตามแผนฯ แบ่งเป็น 2 ภารกิจ 1 กิจกรรม
ดังนี้
1. แผนการทํ า ความสะอาด/ลอกท่ อ
ระบายน้ํา บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

ตะแกรงรั บ น้ํ า และคั น หิ น แบ่ ง แผนการ
ดําเนินการ ดังนี้
1.1 แผนงานทําความสะอาด/ลอกท่อ
ระบายน้ําฯ โดยใช้แรงงาน สนน.
1.2 แผนงานทําความสะอาด/ลอกท่อ
ระบายน้ําฯ โดยการจ้างเหมา หน่วยงานอื่น
ตามที่ได้รับจัดสรรประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

/ทั้งนี.้ ..
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

ทั้ง นี้ ให้รายงานผลการปฏิบัติ งานตาม
แผนฯ ผ่านเว็บไซต์ของสํานักการระบายน้ํา
ตามแบบรายงาน สนน.๐๑ ไม่เกินวันที่ ๕
ของทุกเดือน พร้อมระบุปัญหา/อุปสรรคใน
ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ( ถ้ า มี ) แ ล ะ ผ ล ก า ร
ดําเนินงานตามแผนที่กําหนดต้องได้ร้อยละ
100 ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖2
(คะแนนร้อยละ 45)
2. แผนการขุดลอกคู คลองและเปิดทางน้ํา
ไหล แบ่งแผนการดําเนินการ ดังนี้
2.1 แผนงานการขุดลอกคู คลองฯ โดย
ใช้แรงงาน สนน.
2.2 แผนงานการขุดลอกคู คลองฯ โดย
การจ้ า งเหมาหน่ ว ยงานอื่ น ตามที่ ไ ด้ รั บ
จั ด สรรงบประมาณ ประจํ าปี ง บประมาณ
พ.ศ.2562
ทั้งนี้ ให้รายงานผลการปฏิบตั ิงานตามแผนฯ
ผ่านเว็บไซต์ของสํานักการระบายน้ํา ตาม
แบบ สนน.๐๒ไม่เกินวันที่ ๕ ของทุกเดือน
และการรายงานการดําเนินงานต้องครบถ้วน
สมบูรณ์ สม่ําเสมอ และระบุ
/ปัญหา...
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

ปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน (ถ้ามี)
และผลการดําเนินงานตามแผนที่กําหนด
ต้องได้ร้อยละ 100 ภายในเดือนพฤษภาคม
พ.ศ.๒๕๖2 (คะแนนร้อยละ 45)
3. จั ด กิ จ กรรมรณรงค์ ไ ม่ ทิ้ ง ขยะลงในคู
คลอง โดยใช้ ก ระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มจาก
ภาคประชาชน/เอกชนในพื้นที่หรือร่วมกับ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง จํ า นวน 4 ครั้ ง /ปี
(คะแนนร้อยละ 10)
สูตรการคํานวณ : ผลคะแนนการ
ดําเนินการตามแผนฯ
(คะแนนร้อยละ 100)
ร้อยละความสําเร็จ = ร้อยละผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ
คูณด้วย ๑๐๐ หารด้วยร้อยละความสําเร็จ
ตามแผนปฏิบัตกิ ารฯที่สํานักงานเขตกําหนด
เกณฑ์การให้คะแนน
- ร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
- ร้อยละ ๙๐–๙๙ เท่ากับ ๔ คะแนน
- ร้อยละ ๘๐-๘๙ เท่ากับ ๓ คะแนน
- ร้อยละ ๗๐-๗๙ เท่ากับ ๒ คะแนน
- ต่ํากว่าร้อยละ ๗๐ เท่ากับ ๑ คะแนน
(ปัดเศษตามหลักคณิตศาสตร์)
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มิตทิ ี่ ๒ ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัด
มิตทิ ี่ 2.1 ร้อยละความสําเร็จในการใช้จา่ ยงบประมาณ
1. ร้อยละของความสําเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด
ตามที่ สงม. กําหนด

2. ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ตามที่ สงม. กําหนด

3. ร้อยละของเงินกันไว้เหลื่อมปี

ตามที่ สงม. กําหนด

มิตทิ ี่ 2.2 คะแนนของความสําเร็จในการจัดทํางบการเงิน
๔. คะแนนของความสําเร็จของการจัดทํางบการเงิน

ตามที่ สนค. กําหนด

มิตทิ ี่ 2.3 ร้อยละความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
๕. ร้อยละความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ตามที่ สตน. กําหนด
ภายใน

โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการทีร่ ับผิดชอบ
1. การดําเนินการก่อหนี้ผูกพัน
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 5
ส่วนราชการ : สก. และทุกส่วนราชการ
2. การดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 7
ส่วนราชการ : สก. และทุกส่วนราชการ
3. การดําเนินการกันเงินไว้เหลื่อมปี
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 2
ส่วนราชการ : สก. และทุกส่วนราชการ
4. การดําเนินการจัดทํางบการเงินทันเวลาและถูกต้อง
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๖
ส่วนราชการ : สก.
6. การจัดระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ค่าเป้าหมาย : 5 คะแนน
ส่วนราชการ : สก. และทุกส่วนราชการ
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ตัวชี้วัด
3.1 ระดับความสําเร็จในการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้ง
จากประชาชน/ผู้รับบริการ
3.2 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการ
ให้บริการที่ดีทสี่ ุด (Best Service)
3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

มิตทิ ี่ ๓ คุณภาพในการปฏิบัติราชการ
นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการทีร่ ับผิดชอบ
ตามคู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ
1. การดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/
ผู้รับบริการ
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 7
ส่วนราชการ : กสน.
ตามคู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ
2. การดําเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 7
ส่วนราชการ : กสน. และ กรท.
ตามคู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ
3. การสํารวจความพึงพอใจของผู้รบั บริการ
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 6
ส่วนราชการ : ทุกส่วนราชการ
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ตัวชี้วัด
4.1 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนา
ภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน
4.2 ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในการทํางาน (Quality of Work Life)
4.2.1 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทํางานของหน่วยงาน
4.2.2 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการ
เสริมสร้างคุณภาพของบุคลากรในหน่วยงาน

มิตทิ ี่ ๔ การพัฒนาองค์การ
นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด
ตามคู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ

โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการทีร่ ับผิดชอบ
ส่วนราชการ : ทุกส่วนราชการ

ส่วนราชการ : สก. และทุกส่วนราชการ
ส่วนราชการ : สก. และทุกส่วนราชการ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของน้ําเสียชุมชนที่ผ่านการบําบัดก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติ (ผลลัพธ์)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1
โครงการก่อสร้างศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ กรุงเทพมหานคร (สจน.)
เนื้องานของ
ขั้นตอน
(ร้อยละ)
๒๐

ความก้าวหน้า
ของโครงการ
(ร้อยละ)
๒๐

๒ จัดทํา TOR

๑๐

๑๐

๓ จัดหาผู้รับจ้าง

๑๐

๑๐

๔ ขออนุมัติจ้าง

๑๐

๑๐

๕ ดําเนินการตามสัญญา

๕๐

๕๐

๑๐๐

๑๐๐

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ

รวม ๕ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของน้ําเสียชุมชนที่ผ่านการบําบัดก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติ (ผลลัพธ์)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 2
โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสียมีนบุรี ระยะที่ 1 (สจน.)
ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ
ความก้าวหน้า
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอน
ของโครงการ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
๒๐
๒๐
๒ จัดทํา TOR

๑๐

๑๐

๓ จัดหาผู้รับจ้าง

๑๐

๑๐

๔ ขออนุมัติจ้าง

๑๐

๑๐

๕ ดําเนินการตามสัญญา

๕๐

๕๐

๑๐๐

๑๐๐

รวม ๕ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของน้ําเสียชุมชนที่ผ่านการบําบัดก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติ (ผลลัพธ์)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 3
โครงการจ้างทีป่ รึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสียมีนบุรี ระยะที่ 1 (สจน.)
ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ
ความก้าวหน้า
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอน
ของโครงการ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
๒๐
๒๐
๒ จัดทํา TOR 3

๑๐

๑๐

๓ จัดหาผู้รับจ้าง

๑๐

๑๐

๔ ขออนุมัติจ้าง

๑๐

๑๐

๕ ดําเนินการตามสัญญา

๕๐

๕๐

๑๐๐

๑๐๐

รวม ๕ ขั้นตอนคิดเป็นร้อยละ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของน้ําเสียชุมชนที่ผ่านการบําบัดก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติ (ผลลัพธ์)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 4
โครงการจ้างทีป่ รึกษาสํารวจและออกแบบระบบรวบรวมน้าํ เสียและระบบบําบัดน้ําเสียมีนบุรี ระยะที่ 2 (สจน.)
เนื้องานของ
ขั้นตอน
(ร้อยละ)
๒๐

ความก้าวหน้า
ของโครงการ
(ร้อยละ)
๒๐

๒ จัดทํา TOR

๑๐

๑๐

๓ จัดหาผู้รับจ้าง

๑๐

๑๐

๔ ขออนุมัติจ้าง

๑๐

๑๐

๕ ดําเนินการตามสัญญา

๕๐

๕๐

๑๐๐

๑๐๐

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ

รวม ๕ ขั้นตอนคิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของน้ําเสียชุมชนที่ผ่านการบําบัดก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติ (ผลลัพธ์)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 5
โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสียธนบุรี (สจน.)
เนื้องานของ
ขั้นตอน
(ร้อยละ)
๒๐

ความก้าวหน้า
ของโครงการ
(ร้อยละ)
๒๐

๒ จัดทํา TOR

๑๐

๑๐

๓ จัดหาผู้รับจ้าง

๑๐

๑๐

๔ ขออนุมัติจ้าง

๑๐

๑๐

๕ ดําเนินการตามสัญญา

๕๐

๕๐

๑๐๐

๑๐๐

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ

รวม ๕ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หมายเหตุ รอผลการศึกษาความเหมาะสมและออกแยยรายละเอียด คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2562
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของน้ําเสียชุมชนที่ผ่านการบําบัดก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติ (ผลลัพธ์)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 6
โครงการจ้างทีป่ รึกษาสํารวจและออกแบบระบบรวบรวมน้าํ เสียและระบบบําบัดน้ําเสียธนบุรี (สจน.)
เนื้องานของ
ขั้นตอน
(ร้อยละ)
๒๐

ความก้าวหน้า
ของโครงการ
(ร้อยละ)
๒๐

๒ จัดทํา TOR

๑๐

๑๐

๓ จัดหาผู้รับจ้าง

๑๐

๑๐

๔ ขออนุมัติจ้าง

๑๐

๑๐

๕ ดําเนินการตามสัญญา

๕๐

๕๐

๑๐๐

๑๐๐

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ

รวม ๕ ขั้นตอนคิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หมายเหตุ เหลือระยะเวลาตามสัญญา 6 เดือน (ปัจจุบนั อยู่ระหว่างหยุดสัญญาชั่วคราว)
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของน้ําเสียชุมชนที่ผ่านการบําบัดก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติ (ผลลัพธ์)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 7
โครงการจ้างทีป่ รึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสียธนบุรี (สจน.)
เนื้องานของ
ขั้นตอน
(ร้อยละ)
๒๐

ความก้าวหน้า
ของโครงการ
(ร้อยละ)
๒๐

๒ จัดทํา TOR (ครั้งที่ 3)

๑๐

๑๐

๓ จัดหาผู้รับจ้าง

๑๐

๑๐

๔ ขออนุมัติจ้าง

๑๐

๑๐

๕ ดําเนินการตามสัญญา

๕๐

๕๐

๑๐๐

๑๐๐

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ

รวม ๕ ขั้นตอนคิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของน้ําเสียชุมชนที่ผ่านการบําบัดก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติ (ผลลัพธ์)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 8
โครงการว่าจ้างทีป่ รึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนและดําเนินโครงการบําบัดน้ําเสียคลองเตย (สจน.)
เนื้องานของ
ขั้นตอน
(ร้อยละ)
๒๐

ความก้าวหน้า
ของโครงการ
(ร้อยละ)
๒๐

๒ จัดทํา TOR

๑๐

๑๐

๓ คัดเลือกที่ปรึกษา

๑๐

๑๐

๔ ขออนุมัติจ้าง

๑๐

๑๐

๕ ดําเนินการตามสัญญา

๕๐

๕๐

๑๐๐

๑๐๐

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ

รวม ๕ ขั้นตอนคิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของน้ําเสียชุมชนที่ผ่านการบําบัดก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติ (ผลลัพธ์)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 9
โครงการว่าจ้างทีป่ รึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนและดําเนินโครงการบําบัดน้ําเสียบึงหนองบอน (สจน.)
เนื้องานของ
ขั้นตอน
(ร้อยละ)

ความก้าวหน้า
ของโครงการ
(ร้อยละ)

๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ

๒๐

๒๐

๒ จัดทํา TOR

๑๐

๑๐

๓ คัดเลือกที่ปรึกษา

๑๐

๑๐

๔ ขออนุมัติจ้าง

๑๐

๑๐

๕ ดําเนินการตามสัญญา

๕๐

๕๐

๑๐๐

๑๐๐

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ

รวม ๕ ขั้นตอนคิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของน้ําเสียชุมชนที่ผ่านการบําบัดก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติ (ผลลัพธ์)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 10
โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่เขตห้วยขวางเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ําดินแดง (สจน.)
เนื้องานของ
ขั้นตอน
(ร้อยละ)
๒๐

ความก้าวหน้า
ของโครงการ
(ร้อยละ)
๒๐

๒ จัดทํา TOR

๑๐

๑๐

๓ จัดหาผู้รับจ้าง

๑๐

๑๐

๔ ขออนุมัติจ้าง

๑๐

๑๐

๕ ดําเนินการตามสัญญา

๕๐

๕๐

๑๐๐

๑๐๐

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ

รวม ๕ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หมายเหตุเป็นโครงการที่ได้รบั งบอุดหนุนจากรัฐบาล เมื่อดําเนินการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จ พบว่างบประมาณที่ต้องใช้สําหรับการก่อสร้าง
สูงกว่างบประมาณที่ได้รับ จึงจําเป็นต้องขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของน้ําเสียชุมชนที่ผ่านการบําบัดก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติ (ผลลัพธ์)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 11
โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสียพื้นทีร่ ับน้ําคลองลาดโตนด (สจน.)
เนื้องานของ
ขั้นตอน
(ร้อยละ)
๒๐

ความก้าวหน้า
ของโครงการ
(ร้อยละ)
๒๐

๒ จัดทํา TOR

๑๐

๑๐

๓ จัดหาผู้รับจ้าง

๑๐

๑๐

๔ ขออนุมัติจ้าง

๑๐

๑๐

๕ ดําเนินการตามสัญญา

๕๐

๕๐

๑๐๐

๑๐๐

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ

รวม ๕ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของน้ําเสียชุมชนที่ผ่านการบําบัดก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติ (ผลลัพธ์)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 12
โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสีย (เพิ่มเติม) ริมคลองแสนแสบช่วงถนนวิทยุ-คลองตันเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้าํ ดินแดง (สจน.)
เนื้องานของ
ขั้นตอน
(ร้อยละ)
๒๐

ความก้าวหน้า
ของโครงการ
(ร้อยละ)
๒๐

๒ จัดทําแบบรูปรายการ และราคากลาง

๑๐

๑๐

๓ จัดหาผู้รับจ้าง

๑๐

๑๐

๔ ขออนุมัติจ้าง

๑๐

๑๐

๕ ดําเนินการตามสัญญา

๕๐

๕๐

๑๐๐

๑๐๐

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ

รวม ๕ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 2
ชื่อตัวชี้วัดที่ 3

ร้อยละของจุดตรวจวัดมีค่าเฉลี่ยของค่าออกซิเจนละลายน้าํ (DO) ≥ 2.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ผลลัพธ์)
ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้าํ คลองและแม่น้ําเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD)ไม่เกิน 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
(ผลลัพธ์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้าํ คลองและแม่น้ําเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3N) ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร (ผลลัพธ์)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 13
โครงการจัดระบบไหลเวียนน้าํ และฟืน้ ฟูคุณภาพน้ําคลองสายหลักตามศาสตร์พระราชา (น้ําดีไล่น้ําเสีย) (สคน)
ระยะเวลาดําเนินการ
ความก้าวหน้า
เนื้องานของ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอน
ของโครงการ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ จัดทําโครงการ
1๐
1๐
๒ ดําเนินการตามแผน

8๐

8๐

3. รายงานผลการดําเนินงาน

๑๐

๑๐

๑๐๐

๑๐๐

รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 2
ชื่อตัวชี้วัดที่ 3

ร้อยละของจุดตรวจวัดมีค่าเฉลี่ยของค่าออกซิเจนละลายน้าํ (DO) ≥ 2.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ผลลัพธ์)
ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้าํ คลองและแม่น้ําเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ไม่เกิน 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
(ผลลัพธ์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้าํ คลองและแม่นํา้ เจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3N) ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร (ผลลัพธ์)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 14
โครงการบํารุงรักษาคลองสายหลัก (กรบ.)
เนื้องานของ
ขั้นตอน
(ร้อยละ)
1๐

ความก้าวหน้า
ของโครงการ
(ร้อยละ)
1๐

๒ ดําเนินการตามแผน

8๐

8๐

3. รายงานผลการดําเนินงาน

๑๐

๑๐

๑๐๐

๑๐๐

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
๑ จัดทําแผน

รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 2
ชื่อตัวชี้วัดที่ 3

ร้อยละของจุดตรวจวัดมีค่าเฉลี่ยของค่าออกซิเจนละลายน้าํ (DO) ≥ 2.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ผลลัพธ์)
ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้าํ คลองและแม่น้ําเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ไม่เกิน 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
(ผลลัพธ์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้าํ คลองและแม่น้ําเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3N) ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร (ผลลัพธ์)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 15
งานวิเคราะห์คณ
ุ ภาพน้ําคลองและแม่น้ําเจ้าพระยา (สจน)
เนื้องานของ
ขั้นตอน
(ร้อยละ)
1๐

ความก้าวหน้า
ของโครงการ
(ร้อยละ)
1๐

๒ ดําเนินการตามแผน

8๐

8๐

3. รายงานผลการดําเนินงาน

๑๐

๑๐

๑๐๐

๑๐๐

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
๑ จัดทําแผน

รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ตัวชี้วัดที่ 5
ร้อยละของน้ําที่ผ่านการบําบัดถูกนํากลับมาใช้ประโยชน์
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 16
โครงการนําน้ําที่ผ่านการบําบัดมาใช้ประโยชน์ (สจน.)
เนื้องานของ
ขั้นตอน
(ร้อยละ)
10

ความก้าวหน้า
ของโครงการ
(ร้อยละ)
10

๒. ดําเนินงานโครงการ

70

7๐

๓. รายงานผลการดําเนินงาน

2๐

2๐

๑๐๐

๑๐๐

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
๑. จัดทําโครงการ

รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. ๒๕60
พ.ศ. ๒๕61
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ตัวชี้วัดที่ 5
ร้อยละของน้ําที่ผ่านการบําบัดถูกนํากลับมาใช้ประโยชน์
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 17
รายงานสถิติการแจกจ่ายปุ๋ยหมักจากตะกอนน้ําเสียเพื่อการนําไปใช้ประโยชน์ของหน่วยงาน (สจน.)
เนื้องานของ
ขั้นตอน
(ร้อยละ)
20

ความก้าวหน้า
ของโครงการ
(ร้อยละ)
20

๒. หมักตะกอนน้ําเสียรวมกับวัชพืช

50

5๐

๓. แจกจ่ายปุ๋ยหมักจากตะกอนน้ําเสีย

๓๐

๓๐

๑๐๐

๑๐๐

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
๑. เตรียมวัสดุอุปกรณ์

รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. ๒๕61
พ.ศ. ๒๕62
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ตัวชี้วัดที่ 5
ร้อยละของน้ําที่ผ่านการบําบัดถูกนํากลับมาใช้ประโยชน์
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 18
กิจกรรมการศึกษาเกณฑ์และมาตรฐานการนําน้ํากลับมาใช้ประโยชน์ของกรุงเทพมหานคร(สจน.)
เนื้องานของ
ขั้นตอน
(ร้อยละ)
10

ความก้าวหน้า
ของโครงการ
(ร้อยละ)
10

๒. ดําเนินงาน

70

7๐

๓. รายงานผลการดําเนินงาน

2๐

2๐

๑๐๐

๑๐๐

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
๑. วางแผนการทํากิจกรรม

รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 6 จํานวนผลงานการศึกษาวิจัยส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการคุณภาพน้ํา
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 19
โครงการศึกษาวิจัยพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการคุณภาพน้ํา (ผลลัพธ์)
เนื้องานของ
ขั้นตอน
(ร้อยละ)
๒๐

ความก้าวหน้า
ของโครงการ
(ร้อยละ)
๒๐

๒ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

๓๐

๓๐

๓ ควบคุมการทํางานของระบบ

๓๐

๓๐

๔ รายงานผลการดําเนินการ

๒๐

๒๐

๑๐๐

๑๐๐

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
๑ จัดทําข้อตกลงร่วม

รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 6 จํานวนผลงานการศึกษาวิจัยส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการคุณภาพน้ํา (ผลผลิต)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 20
โครงการบริหารจัดการเพื่อการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย (สจน.)
เนื้องานของ
ขั้นตอน
(ร้อยละ)
๒๐

ความก้าวหน้า
ของโครงการ
(ร้อยละ)
๒๐

๒ จัดทํา TOR

๑๐

๑๐

๓ จัดหาผู้รับจ้าง

๑๐

๑๐

๔ ขออนุมัติจ้าง

๑๐

๑๐

๕ ดําเนินการตามสัญญา

๕๐

๕๐

๑๐๐

๑๐๐

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ

รวม ๕ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หมายเหตุ รอผลการรับฟังความเห็นจากประชาชน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2562
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 7 ปริมาณน้ําเสียเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีฐาน (ผลลัพธ์)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 21
โครงการสํารวจข้อมูลระบบบําบัดน้ําเสียของสถานประกอบการ (สจน.)
ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ
ความก้าวหน้า
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอน
ของโครงการ
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ ประสานงานกับสํานักงานเขต
1๐
1๐
๒ จัดทําแบบฟอร์มการสํารวขข้อมูล

๑๐

๑๐

๓ สํารวจข้อมูลสถานประกอบการ

50

50

๔ รวบรวมข้อมูลและประมวลผล

20

20

๕ รายงานผล

1๐

1๐

๑๐๐

๑๐๐

รวม ๕ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 7 ปริมาณน้ําเสียเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีฐาน (ผลลัพธ์)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 22
โครงการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพน้ํา (สจน.)
เนื้องานของ
ขั้นตอน
(ร้อยละ)
๒๐

ความก้าวหน้า
ของโครงการ
(ร้อยละ)
๒๐

๒ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

๑๐

๑๐

๓ จัดแสดงนิทรรศการ

50

50

๔ ประเมินผลและรายงานผล

20

20

๑๐๐

๑๐๐

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
๑ ประชุมสรุปเนื้อหาการแสดงนิทรรศการ

รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

121

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 6 จํานวนผลงานการศึกษาวิจัยส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการคุณภาพน้ํา (ผลลัพธ์)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 23
โครงการบริหารจัดการเพื่อการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย (สจน.)
เนื้องานของ
ขั้นตอน
(ร้อยละ)
๒๐

ความก้าวหน้า
ของโครงการ
(ร้อยละ)
๒๐

๒ จัดทํา TOR

๑๐

๑๐

๓ จัดหาผู้รับจ้าง

๑๐

๑๐

๔ ขออนุมัติจ้าง

๑๐

๑๐

๕ ดําเนินการตามสัญญา

๕๐

๕๐

๑๐๐

๑๐๐

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ

รวม ๕ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หมายเหตุ รอผลการรับฟังความเห็นจากประชาชน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2562
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 6 จํานวนผลงานการศึกษาวิจัยส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการคุณภาพน้ํา (ผลลัพธ์)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 24
โครงการจ้างทําระบบงานเพื่อการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย (สจน.)
เนื้องานของ
ขั้นตอน
(ร้อยละ)
๒๐

ความก้าวหน้า
ของโครงการ
(ร้อยละ)
๒๐

๒ จัดทํา TOR

๑๐

๑๐

๓ จัดหาผู้รับจ้าง

๑๐

๑๐

๔ ขออนุมัติจ้าง

๑๐

๑๐

๕ ดําเนินการตามสัญญา

๕๐

๕๐

๑๐๐

๑๐๐

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ

รวม ๕ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หมายเหตุ รอผลการรับฟังความเห็นจากประชาชน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2562
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วัดที่ 7 ปริมาณน้ําเสียเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีฐาน (ผลลัพธ์)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 25
โครงการจ้างทีป่ รึกษาเพื่อสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างพระราชบัญญัติเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย (ฉบับที.่ ..)
พ.ศ.... (สจน.)
เนื้องานของ
ขั้นตอน
(ร้อยละ)
๒๐

ความก้าวหน้า
ของโครงการ
(ร้อยละ)
๒๐

๒ จัดทํา TOR

๑๐

๑๐

๓ จัดหาผู้รับจ้าง

๑๐

๑๐

๔ ขออนุมัติจ้าง

๑๐

๑๐

๕ ดําเนินการตามสัญญา

๕๐

๕๐

๑๐๐

๑๐๐

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ

รวม ๕ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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