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สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําป 
 
ขอมูลท่ัวไป/สถานการณของพ้ืนท่ี 
 สํานักการระบายน้ํา เปนหนวยงานหลักของกรุงเทพมหานคร มีหนาท่ีรับผิดชอบ ดําเนินการปองกัน
แกไขปญหาน้ําทวมในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ตลอดจนดูแลบํารุงรักษาทางระบายน้ําตางๆ รวมท้ังรับผิดชอบ
ดําเนินการในการจัดการคุณภาพน้ําใหอยูในเกณฑมาตรฐาน โดยมีอํานาจหนาท่ีปรากฏตามพระราชบัญญัติ 
ขอบัญญัติตางๆ มีคณะผูบริหารกรุงเทพมหานครเปนผูอํานวยการ ควบคุมสั่งการ และติดตามผล มีสวนราชการ
ระดับสํานักงาน และระดับกอง รวม ๘ สวนราชการ ไดแก สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํา  กองพัฒนาระบบหลัก 
กองระบบคลอง กองระบบทอระบายน้ํา กองระบบอาคารบังคับน้ํา กองสารสนเทศระบายน้ํา กองเครื่องจักรกล 
และสํานักงานเลขานุการ มีอัตรากําลังประกอบดวยขาราชการ จํานวน ๖ 04  อัตรา ลูกจางประจํา               
จํานวน ๒,621 อัตรา ลูกจางชั่วคราวและลูกจางเฉพาะกิจ จํานวน ๒,123 อัตรา (กันยายน 2559) ไดรับการ       
จัดสรรงบประมาณประจําป ๒๕๕๓ จํานวน ๔,๔๓๔.๕๐๐ ลานบาท ปงบประมาณ ๒๕๕๔  จํานวน 
๓,๗๒๑.๗๗๔ ลานบาท ปงบประมาณ ๒๕๕๕ จํานวน ๔,๕๒๒.๗๑๒ ลานบาท  ปงบประมาณ ๒๕๕๖ จํานวน 
๔,๔๒๑.๕๗๗ ลานบาท ปงบประมาณ ๒๕๕๗  จํานวน ๕,๔๙๗.๖๘๗ ลานบาท ปงบประมาณ ๒๕๕๘ จํานวน 
๕,๙๓๓.967 ลานบาท  ปงบประมาณ ๒๕๕9 จํานวน 8,080.087 ลานบาท ปงบประมาณ 2560 จํานวน 
5881.899 ลานบาท 
 สํานักการระบายน้ํา มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการปองกันแกไขปญหาน้ําทวมในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร และการดําเนินการจัดการคุณภาพน้ํา ซ่ึงท่ีผานมาสามารถดําเนินการปองกันและแกไข 
ปญหาน้ําทวม อันมีสาเหตุจากน้ําฝน น้ําหลาก และน้ําหนุน โดยสามารถแกไขปญหาน้ําทวมถนนสายหลัก 
(กรณีฝนตกตอเนื่อง ๑ ชั่วโมง ปริมาณฝนตกไมเกิน ๖๐ มิลลิเมตร) โดยใชเวลาเฉลี่ยประมาณ ๑ ชัว่โมง ๒๐ นาที 
และสามารถปองกันน้ําทวมอันมีสาเหตุจากน้ําหลากและน้ําทะเลหนุนสูง โดยการกอสรางคันปองกันน้ําทวม
ดานตะวันออกตามแนวพระราชดําริ ปองกันน้ําไหลบาจากพ้ืนท่ีดานเหนือและดานตะวันออก ไดท่ีระดับ           
+๒.๐๐ ม.รทก. และกอสรางแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ําเจาพระยา คลองบางกอกนอยและคลองมหาสวัสดิ์ 
ปองกันน้ําจากแมน้ําเจาพระยาไดท่ีระดับ +๒.๕๐๐ ม.รทก. โดยใชคาระดับน้ําสูงสุดในแมน้ําเจาพระยาท่ีเกิดข้ึน 
เม่ือป พ.ศ. ๒๕๓๘ ท่ีระดับความสูง +๒.๒๗๐ ม.รทก. เปนเกณฑในการออกแบบและคันปองกันน้ําทวมริม           
แมน้ําเจาพระยา สามารถรองรับปริมาณน้ําหลากไดประมาณ ๓,๐๐๐ – ๓,๕๐๐ ลูกบาศกเมตรตอวินาที 
 จากวิกฤตการณน้ําทวม ในป ๒๕๕๔ ปริมาณน้ําหลากจากพ้ืนท่ีตอนบนมีปริมาณสูงถึง ๔,๙๔๕ 

ลูกบาศกเมตรตอวินาที ทําใหระดับน้ําในแมน้ําเจาพระยา ท่ี มีคาสูงสุดถึง +๒.๕๓๐ ม.รทก. (ตุลาคม ๒๕๕๔)   

ซ่ึงมีปริมาณเกินกวาขีดความสามารถของระบบปองกันน้ําทวมท่ีออกแบบไวจะรองรับได ทําให

กรุงเทพมหานครประสบปญหาน้ําทวม ครอบคลุมพ้ืนท่ี ๔๒ เขต เชน บริเวณเขตดอนเมือง เขตสายไหม         

เขตคลองสามวา เขตบางพลัด เขตบางกอกนอย เขตทวีวัฒนา และเขตตลิ่งชัน เปนตน 

 และดวยสภาพแวดลอมและระบบนิเวศนของโลกไดมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศของโลก โดยธรรมชาติและการกระทําของมนุษยอยางรุนแรง ซ่ึงสงผลทําใหเกิดปรากฏการณ

ทางธรรมชาติท่ีเปนภัยพิบัติรุนแรงในหลายพ้ืนท่ีท่ัวโลก เชน การเกิดน้ําทวมครั้งใหญหรือมหาอุทกภัยในเขต

กรุงเทพมหานครและหลายพ้ืนท่ีท่ัวประเทศไทย ซ่ึงกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตและความเสียหายตอทรัพยสิน 

สิ่งกอสรางตางๆ และเศรษฐกิจของประเทศเปนอันมาก จึงทําใหผูบริหารประเทศในหลายๆ ประเทศได

ตระหนักถึงปญหาดังกลาว และใหความสําคัญในการแกไขปญหาและมีการทบทวนแนวทาง วิธีการท่ีจะ

กําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติใหสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไดอยาง
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ถูกตอง ดังนั้นกรุงเทพมหานครในฐานะเมืองหลวงของประเทศและเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีจะตอง

เปนผูนําในการท่ีจะกําหนดแนวทางมาตรการของแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ป (พ.ศ. 2556-

2575) ใหสามารถนํามาพัฒนากรุงเทพมหานครไปสูมหานครปลอดภัยและมีความนาอยูอยางยั่งยืน 

 สวนการดําเนินงานดานการจัดการคุณภาพน้ํา ไดดําเนินการเดินระบบบัดน้ําเสียขนาดใหญ จํานวน 

8 แหง ไดแก โรงควบคุมคุณภาพน้ําสี่พระยา รัตนโกสินทร ชองนนทรี หนองแขม ทุงครุ ดินแดง จตุจักร และ

ศูนยการศึกษาและอนุรักษสิ่งแวดลอมบางซ่ือกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพ้ืนท่ีบริการบําบัดน้ําเสีย 212.40 

ตารางกิโลเมตร มีขีดความสามารถในการบําบัดน้ําเสีย รวม 1,112,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน ระบบบําบัด 

น้ําเสียท่ีรับโอนจากการเคหะแหงชาติ จํานวน ๑๒ แหง ไดแก โรงควบคุมคุณภาพน้ําทุงสองหอง ๑ และ ๒            

บางบัว รามอินทรา หวยขวาง ทาทราย บางนา บอนไก คลองเตย คลองจั่น หัวหมาก และรมเกลา มีขีดความสามารถ

ในการบําบัดน้ําเสีย รวม ๒๔,๘๐๐ ลูกบาศกเมตรตอวัน คิดเปนขีดความสามารถในการบําบัดน้ําเสียรวมท้ังสิ้น                   

๑,13๖,๘๐๐ ลูกบาศกเมตรตอวัน  ตลอดท้ังมีการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย โดยวิธีธรรมชาติหรือก่ึงธรรมชาติ         

2 แหง คือ โรงควบคุมคุณภาพน้ําพระราม9 และการหมุนเวียนตามธรรมชาติและระบบการใชพืชน้ําของ       

สวนลุมพินี  สําหรับโครงการบําบัดน้ําเสียท่ีจะดําเนินการในอนาคตระยะสั้น  จํานวน ๔ โครงการ คือ โครงการ

บําบัดน้ําเสียมีนบุรี ธนบุรี คลองเตย และบึงหนองบอน  

 ดังนั้น ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕ 60 สํานักการระบายน้ํา จึงไดกําหนดแผนการปฏิบัติราชการ          

ในการปองกันและแกไขน้ําทวมพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร อยางเปนระบบและตอเนื่องจากปท่ีผานมา รวมท้ัง

ดําเนินการจัดการคุณภาพน้ําอยางมีประสิทธิภาพใหเกิดสภาพแวดลอมท่ีดี สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ

กรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. ๒๕ 60  นโยบายของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ป(พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๗๕) เพ่ือมุงสูการเปนมหานครท่ีนาอยูอยางยั่งยืน                

มีความปลอดภัยจากภัยพิบัติและปลอดมลพิษ พรอมท้ังมีการดําเนินการเพ่ือเตรียมความพรอมและ รองรับการ

กาวสูการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนของประเทศไทย 

 

วิสัยทัศน 

 กรุงเทพมหานคร มีสิ่งแวดลอมดานการระบายน้ําและการจัดการคุณภาพน้ําท่ีดี ประชาชนมี           

สวนรวมในการพัฒนาเมือง มุงสูความเปนมหานครแหงความปลอดภัย 

 

พันธกิจ  

 ๑. พัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐานดานการปองกันน้ําทวมและการระบายน้ํา รองรับการเจริญเติบโต

ของเมือง เปนเมืองท่ีนาอยูอยางปลอดภัย  ปลอดภัยพิบัติ  เพ่ือการเปนมหานครแหงความ

ปลอดภัย 

 ๒. พัฒนาสิ่งแวดลอมดานการจัดการคุณภาพน้ํา บนพ้ืนฐานของความนาอยูอยางยั่งยืน ปลอดมลพิษ 

 ๓. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรของสํานักการระบายน้ํา  
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เปาหมาย 

 1. ดานท่ี 1  เมืองท่ีมีความปลอดภัยและความเปนระเบียบเรียบรอย  

   มิติท่ี  1.4 การจัดการน้ําและปองกันอุทกภัย  

    เปาประสงคท่ี 1.4.1 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบทอระบายน้ํา  

    เปาประสงคท่ี 1.4.2 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบคลองและแหลงน้ํา  

    เปาประสงคท่ี 1.4.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับน้ํา  

    เปาประสงคท่ี 1.4.4 เพ่ิมความสามารถในการรองรับปริมาณน้ําหลากและน้ําหนุน 

    เปาประสงคท่ี 1.4. 5 ควบคุมระบบปองกันน้ําทวม  

 

 2. ดานท่ี 2 เมืองท่ีมีความสมดุลระหวางคนกับสิ่งแวดลอม  

   มิติท่ี  2.2 การจัดการคุณภาพน้ําของเมือง  

    เปาประสงคท่ี 2.2.1 บําบัดน้ําเสียกอนปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ  

    เปาประสงคท่ี 2.2.2 เฝาระวังและแกไขปญหาคุณภาพน้ํา  

   มิติท่ี 2.4 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน  

    เปาประสงคท่ี 2.4.3 ฟนฟูความสมบูรณของปาชายเลนบางขุนเทียน 

 

ผลการดําเนินงานหลัก (ตัวช้ีวัดตามภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

๑. ความสามารถระบายน้ําทวมขังในถนนสายหลักกรณีฝนตก 100 มิลลิเมตรตอชั่วโมง (ผลลัพธ) 

๒. รอยละความสําเร็จโครงการกอสราง (ผลผลิต) 

๓. รอยละความสําเร็จโครงการกอสราง (ผลผลิต) 

๔. รอยละของการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณดูดลางทอระบายน้ําตามท่ีหนวยงานรองขอ (ผลลัพธ) 

๕. รอยละความสําเร็จของโครงการของคลองท่ีไดรับการฟนฟูใหสามารถรองรับและระบายน้ํา (ผลผลิต) 

๖. พ้ืนท่ีท่ีไดรับการพัฒนาฟนฟูใหสามารถเปนแหลงรองรับน้ําหรือพ้ืนท่ีชะลอน้ํา (แกมลงิ) (ผลผลิต) 

๗. ระดับความสําเร็จของโครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ํา (ผลผลิต) 

๘. รอยละความสําเร็จของการกอสรางและปรับปรุงอาคารบังคับน้ํา (ผลผลิต) 

๙. รอยละความสําเร็จของการกอสรางประตูระบายน้ําและประตูเรือสัญจร (ผลผลิต) 

๑๐. รอยละความสําเร็จของการดําเนินการทํานบก้ันน้ําตามแนวคลอง (ผลผลิต) 

๑๑. รอยละความสําเร็จของการดําเนินการเดินระบบอุโมงคระบายน้ํา (ผลผลิต) 

๑๒. รอยละของการสนับสนุนและใหบริการเครื่องจักรเพ่ือการระบายน้ํา (ผลลัพธ) 

๑๓. รอยละความสําเร็จของโครงการกอสรางแนวปองกันน้ําทวมริมคลองเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ปองกันน้ําหลากและน้ําหนุน (ผลผลิต) 

๑๔. รอยละความสําเร็จในการกอสรางแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ําเจาพระยาเพ่ือรองรับปริมาณ        

น้ําหลากและน้ําหนุนของพ้ืนท่ี(ผลผลิต) 

๑๕. รอยละความสําเร็จของการพัฒนาศูนยควบคุมระบบปองกันน้ําทวมกรุงเทพมหานคร  (ผลลัพธ) 
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๑๖. รอยละความสําเร็จของการบํารุงรักษาศูนยควบคุมระบบปองกันน้ําทวมกรุงเทพมหานคร

(ผลลัพธ) 

๑๗. รอยละของน้ําเสียชุมชนท่ีผานการบําบัดกอนปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ (ผลลัพธ) 

๑๘. รอยละของปริมาณน้ําเสียท่ีเขาระบบบําบัดน้ําเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ําเทียบกับขีด

ความสามารถท่ีออกแบบไว (ผลลัพธ) 

๑๙. รอยละของจุดตรวจวัดมีคาเฉลี่ยของคาออกซิเจนละลายน้ํา (DO) ≥  2.0 มิลลิกรัม/ลิตร 

(ผลลัพธ) 

๒๐. รอยละของจุดตรวจวัดมีคาเฉลี่ยของคาความสกปรกในรูปสารอินทรีย (BOD) ≤  15.0 

มิลลิกรัม/ลิตร (ผลลัพธ) 

๒๑. รอยละความสําเร็จในการแกไขปญหาคุณภาพน้ําเบื้องตนตามท่ีไดรับการรองเรียน  (ผลลัพธ) 

๒๒. คาเฉลี่ยความเขมขนของ BOD ท่ีปลอยออกสูแหลงน้ําผิวดินในพ้ืนท่ีใหบริการบําบัดน้ําเสียลดลง 

๒๓. รอยละของน้ําท่ีผานการบําบัดถูกนํากลับมาใชประโยชน 

๒๔. ปริมาณปุยหมักจากตะกอนน้ําเสียท่ีนํากลับมาใชประโยชน 

๒๕. จํานวนโรงควบคุมคุณภาพน้ําท่ีมีการนําผลการศึกษาดานการปรับปรุงพัฒนาระบบบําบัดน้ําเสีย

ชุมชนไปประยุกตใช 

๒๖. จํานวนกลุมเปาหมายท่ีเขารวมกิจกรรม 

๒๗. ท่ีดินเลนชายฝงเพ่ิมข้ึน 
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มาตรการและโครงการ/กิจกรรม 

สวนท่ี 1 การบริการสาธารณะ  

ดานท่ี 1  เมืองท่ีมีความปลอดภัยและความเปนระเบียบเรียบรอย 

มิติท่ี 1.4  การจัดการน้ําและปองกันอุทกภัย 

เปาประสงคท่ี 1.4.1 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบทอระบายน้ํา 

 มาตรการท่ี 1.4.1.1 กอสรางและปรับปรุงระบบระบายน้ําในถนนสายหลัก  

 มาตรการท่ี 1.4.1.2 กอสรางและปรับปรุงระบบระบายน้ําพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครฝงตะวันออก  

 มาตรการท่ี 1.4.1.3 กอสรางและปรับปรุงระบบระบายน้ําพ้ืนที่กรุงเทพมหานครฝงธนบุรี  

 มาตรการท่ี 1.4.1. 4 จัดหาเครื่องมือและอุปกรณดูดลางทอระบายน้ํา  

 มาตรการท่ี 1.4.1.5 ทําความสะอาดทอระบายน้ํา  (มาตรการท่ีหนวยงานกําหนดข้ึนเอง) 

 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ เช่ือมโยงกับ

มาตรการ 

*ลางทําความสะอาดทอระบายน้ํา จํานวน 14 รายการ - กรท. 1.4.1.5 

*จางเหมาดําเนินการทําความสะอาดทอระบายน้ํา 

จํานวน 97 สาย 

25,000,000 กรท. 1.4.1.5 

 

โครงการ/กิจกรรมพ้ืนฐาน งบประมาณ สวนราชการ เช่ือมโยงกับ

มาตรการ 

โครงการกอสรางระบบระบายน้ําลํารางสาธารณะและ

ถนนเวฬุวนาราม 

35,000,000 กพล. 1.4.1.2 

โครงการกอสรางระบบระบายน้ําคลองหลุมไผ-คลอง
โคกคราม 

81,000,000 กพล. 1.4.1.2 

โครงการกอสรางระบบระบายน้ําคลองเสือนอย 15,098,439 กพล. 1.4.1.2 
โครงการกอสรางระบบระบายน้ําบึงกุมเหนือระยะท่ี 2 32,988,234 กพล. 1.4.1.2 
โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําคลองจิกมิตร
มหาดไทย ตอนคลองจั่น (ครั้งท่ี 2) 

6,400,000 กพล. 1.4.1.2 

โครงการกอสรางระบบระบายน้ําคลองแยกคลองบึง
บานมา 

- กพล. 1.4.1.2 

โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. คลองขางซอยออนนุช 
๗๐ จากบริเวณคลองหนองบอนถึงถนนออนนุช 

- กรบ. 1.4.1.2 

โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. คลองบางบัวบริเวณ
ชุมชนคลองบางบัวจากเข่ือนเดิมถึงจุดท่ีกําหนดให 

- กรบ. 1.4.1.2 

โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. (สมอยึดดานหลัง) 
คลองพลับพลาบริเวณสถานีตํารวจนครบาลวัง
ทองหลางและแฟลตตาํรวจ 

- กรบ. 1.4.1.2 
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โครงการ/กิจกรรมพ้ืนฐาน งบประมาณ สวนราชการ เช่ือมโยงกับ

มาตรการ 

โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. (คาดทองคลอง) คูนาย
กิมสาย ๓ จากประตูระบายน้ําคลองเปรมประชากรถึง
คูน้ํานาวง 

- กรบ. 1.4.1.2 

โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. (สมอยึดหลัง)คลอง
หัวหมากจากถนนกรุงเทพกรีฑาถึงจุดท่ีกําหนดใหไป
ทางถนนกรงุเทพชลบรุสีายใหม 

- กรบ. 1.4.1.2 

โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. (สมอยึดหลัง) คลอง
เปรมประชากรจากเข่ือนเดิมบริเวณวัดเสมียนนารีถึง
คลองบางเขน 

- กรบ. 1.4.1.2 

โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. คลองราษฎรสามัคคี
จากบริเวณถนนกาญจนภิเษกถึงบริเวณโรงเรียนวัด
ราษฎรบํารุง 

48,855,000 กรบ. 1.4.1.3 

โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. คลองทวีวัฒนาจาก
บริเวณถนนอุทยานถึงบริเวณคลองบางข้ีแกง 

137,928,540 กรบ. 1.4.1.3 

โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําดานใตคลองภาษีเจริญ
ถึงคลองสนามชยั (กอสรางเข่ือน ค.ส.ล. คลองพระยารา
มนตรี ตอนท่ี๑) 

20,000,000 กพล. 1.4.1.3 

โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. และสถานีสูบน้ํา 
คลองหม่ืนแชมและคลองรางข้ีเหล็กจากบริเวณคลอง
ภาษีเจริญถึงบริเวณคลองบางบอน 

100,000,000 กรบ. 1.4.1.3 

โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. (ดาดทองคลอง) คลอง
กระทอนแถวจากบริเวณเข่ือนเดิมถึงบริเวณคลองบาง
ขุนศร ี

- กรบ. 1.4.1.3 

โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําดานใตคลองภาษี
เจริญถึงคลองสนามชัย (กอสรางสถานีสูบน้ําและเข่ือน 
ค.ส.ล. คลองระหาญ) 

- กพล. 1.4.1.3 

โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําดานใตคลองภาษี
เจริญถึงคลองสนามชัย (กอสรางเข่ือน ค.ส.ล. คลอง
สะแกงาม) 

- กพล. 1.4.1.3 

โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. (ดาดทองคลอง)      
คลองยายทิมจากบริเวณคลองภาษีเจริญถึงบริเวณ
คลองบางจาก 

- กรบ. 1.4.1.3 

โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. คลองทวีวัฒนาจากคลองบ
จากถึงบริเวณคลองบางข้ีแกง 

- กรบ. 1.4.1.3 

โครงการจัดหารถดูดลางทําความสะอาดทอระบายน้ํา ( - ) 
 

กรท. ๑.4.1.4 
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โครงการ/กิจกรรมลงทุน งบประมาณ สวนราชการ เช่ือมโยงกับ

มาตรการ 

โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําถนนรัชดาภิเษก
บริเวณทางแยกถนนลาดพราวถึงคลองน้ําแกว 

6,434,000 กรท. 1.4.1.1 

*โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา บริเวณถนน
สุขุมวิทจากซอยสุขุมวิท 107 ถึงคลองบางนา 

90,000,000 กพล. 1.4.1.1 

*โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา เพ่ือแกไขปญหา 
น้ําทวมถนนสุขุมวิท 21 

46,000,000 กพล. 1.4.1.1 

*โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา เพ่ือแกไขปญหา 
น้ําทวมบริเวณซอยสุขุมวิท 31 และซอยสวัสดี 

70,000,000 กพล. 1.4.1.1 

*โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา เพ่ือแกไขปญหา 
น้ําทวมบริเวณซอยสุขุมวิท 39 

105,000,000 กพล. 1.4.1.1 

*โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา เพ่ือแกไขปญหา 
น้ําทวมบริเวณซอยสุขุมวิท 63 

135,000,000 กพล. 1.4.1.1 

*โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา เพ่ือแกไขปญหา 
น้ําทวมบริเวณซอยสุขุมวิท 4 

57,000,000 กพล. 1.4.1.1 

*โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา เพ่ือแกไขปญหา 
น้ําทวมบริเวณซอยสุขุมวิท 14 

26,000,000 กพล. 1.4.1.1 

*โครงการกอสรางระบบระบายน้ําเพ่ือแกไขปญหา 
น้ําทวมถนนทรงสวัสดิถ์นนเยาวราชและถนน          
เจริญกรุง 

40,800,000 กรท. 1.4.1.1 

งานปรับปรุงบอสูบน้ําเพชรบุรีตอนสถานฑูต
อินโดนีเซีย 

14,000,000 กรท. 1.4.1.1 

โครงการกอสรางระบบระบายน้ําเพ่ือแกไขปญหา 
น้ําทวมถนนศรีอยุธยา และถนนพระรามที่ 6 

- กรท. 1.4.1.1 

โครงการกอสรางระบบระบายน้ําเพ่ือแกไขปญหา     
น้ําทวมถนนพหลโยธิน บริเวณแยกเกษตรศาสตร 

- กรท. 1.4.1.1 

โครงการกอสรางระบบระบายน้ําเพ่ือแกไขปญหา 
น้ําทวมถนนนราธิวาสราชนครินทร 17 และถนน     
สวนพล ู

- กรท. 1.4.1.1 

โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําถนนฉิมพลี- 
ทุงมังกร 

- กรท. 1.4.1.1 

งานปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยลาดพราว 80  
แยก 22 

- กรท. 1.4.1.1 

โครงการกอสรางบอสูบน้ําถนนรัชดาภิเษก ตอนลง
คลองหวยขวาง (ฝงทิศเหนือ) 
 

- กรท. 1.4.1.1 
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โครงการ/กิจกรรมลงทุน งบประมาณ สวนราชการ เช่ือมโยงกับ

มาตรการ 

โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําถนนศรีนครินทร
จากจุดท่ีกําหนดลงคลองเคล็ด 
 

- กรท. 1.4.1.1 

โครงการกอสรางบอสูบน้ําถนนงามวงศวาน ตอนลง 
คลองบางเขน 
 

- กรท. 1.4.1.1 

โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําจากถนนบางบอน 1
จากคลองบางโคลัดถึงคลองบางพราน 
 

- กรท. 1.4.1.1 

โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. คลองลาดยาว จาก
ถนนกําแพงเพชร 6 ถึงคลองเปรมประชากร 
 

- กรท. 1.4.1.1 
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มาตรการและโครงการ/กิจกรรม 

สวนท่ี 1 การบริการสาธารณะ  

ดานท่ี 1  เมืองท่ีมีความปลอดภัยและความเปนระเบียบเรียบรอย 

มิติท่ี 1.4  การจัดการน้ําและปองกันอุทกภัย 

เปาประสงคท่ี 1.4.2 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบคลองและแหลงรับน้ํา 

 มาตรการท่ี 1.4.2.1 กอสรางเข่ือนเพ่ือรองรับการขุดลอกคลองสายหลัก  

 มาตรการท่ี 1.4.2.2 ปรับปรุงกอสรางแกมลิง  

   

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ เช่ือมโยงกับ

มาตรการ 

- - - - 

 

โครงการ/กิจกรรมพ้ืนฐาน งบประมาณ สวนราชการ เช่ือมโยงกับ

มาตรการ 

- - - - 

 

โครงการ/กิจกรรมลงทุน งบประมาณ สวนราชการ เช่ือมโยงกับ

มาตรการ 

โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. (สมอยดึดานหลัง) คลอง
ประเวศบุรีรมยจากประตูระบายน้ํากระทุมเสือปลาถึง
บรเิวณคลองขุนสกล 
 

272,514,369 กรบ. 1.4.2.1 

*โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. และประตูระบายน้ํา
คลองลาดพราว คลองบางบัว คลองถนน คลองสอง 
และคลองบางซ่ือ จากบริเวณเข่ือนเดิมอุโมงคยักษ
พระรามเกา-รามคําแหงไปทางประตูระบายน้ําคลอง
สองสายใต 

1,645,000,000 กรบ. 1.4.2.1 

โครงการปรับปรุงคลองสามเสน จากถนนพหลโยธินถึงจุ
กําหนดใหไปทางถนนพระรามท่ี 6 
 

20,000,000 กรบ. 1.4.2.1 

โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. พรอมทางเดินคลอง
แสนแสบจากบริเวณถนน กาญจนาภิเษกถึงบริเวณประตู
ระบายน้ํามีนบุร ี

170,000,000 กรบ. 1.4.2.1 

โครงการกอสรางทางเดินและทางรถจักรยานริมคลอง
แสนแสบจากซอยสุขุมวิท ๓๙ ถึงบริเวณสะพานอโศก 
 

- กรบ. 1.4.2.1 
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โครงการ/กิจกรรมลงทุน งบประมาณ สวนราชการ เช่ือมโยงกับ

มาตรการ 

โครงการกอสรางทางเดินและทางรถจักรยานริมคลอง
แสนแสบบริเวณซอยทองหลอถึงบริเวณซอยสุขุมวิท ๓๙ 
 

- กรบ. 1.4.2.1 

โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. พรอมทางเดินรมิคลองแสน
แสบบริเวณประตูระบายน้ําหนองจอกถึงสุดเขต กทม. แ
คลองนครเนื่องเขตจากคลองแสนแสบถึงบริเวณคลอง    
หลวงแพง 

- กรบ. 1.4.2.1 

โครงการกอสรางทางเดินและทางรถจักรยานริมคลอง
แสนแสบบริเวณซอยรามคําแหง 29 ถึงประตูระบายน้ํา
คลองตัน 

- กรบ. 1.4.2.1 

โครงการจางท่ีปรึกษาสํารวจแนวเขตคลองสาธารณะ
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

15,000,000 กรบ. 1.4.2.1 

*โครงการกอสรางแกมลิงหมูบานสัมมากรและระบบ
ระบายน้ําถนนรามคําแหง 

20,000,000 กพล. 1.4.2.2 

*โครงการกอสรางแกมลิงสวนน้ําเสรีไทยชวงคลอง
ระหสัถึงคลองคร ุ

- กพล. 1.4.2.2 
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มาตรการและโครงการ/กิจกรรม 

สวนท่ี 1 การบริการสาธารณะ  

ดานท่ี 1  เมืองท่ีมีความปลอดภัยและความเปนระเบียบเรียบรอย 

มิติท่ี 1.4  การจัดการน้ําและปองกันอุทกภัย 

เปาประสงคท่ี 1.4.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับน้ํา 

 มาตรการท่ี 1.4.3.1 กอสรางอุโมงคระบายน้ํา  

 มาตรการท่ี 1.4.3.2 ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพสถานีสูบน้ํา  

 มาตรการท่ี 1.4.3.3 กอสรางประตูระบายน้ําและประตูเรือสัญจร  

 มาตรการท่ี 1.4.3.4 ปรับปรุงทํานบก้ันน้ําตามแนวคลอง  

 มาตรการท่ี 1.4.3.5 เดินระบบอุโมงคระบายน้ํา  

 มาตรการท่ี 1.4.3.6 ดูแลเครื่องจักรเพ่ือการระบายน้ํา  

 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ เช่ือมโยงกับ

มาตรการ 

*โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ําใตคลองบางซ่ือจาก
คลองลาดพราวถึงแมน้ําเจาพระยา 

101,000,001 กพล. 1.4.3.1 

*โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ําจากบึงหนองบอน
ลงสูแมน้ําเจาพระยา 

550,000,000 กพล. 1.4.3.1 

*โครงการจางท่ีปรึกษาควบคุมการกอสรางโครงการ
กอสรางอุโมงค ระบายน้ําจากบึงหนองบอนลงสูแมน้ํา
เจาพระยา 

13,950,000 กพล. 1.4.3.1 

*โครงการจางท่ีปรึกษาออกแบบจัดทํารายละเอียด
รายการประมาณราคาและเอกสารประกวดราคา
โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ําคลองเปรมประชากร
จากคลองบางบัวลงสูแมน้ําเจาพระยา 

- กพล. 1.4.3.1 

*โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ําคลองทวีวัฒนา
บรเิวณคอขวด 

(444,840,000) กพล. 1.4.3.1 

*โครงการจางท่ีปรึกษาควบคุมการกอสรางโครงการ
กอสรางอุโมงคระบายน้ําคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด 

(10,000,000) กพล. 1.4.3.1 

 

โครงการ/กิจกรรมพ้ืนฐาน งบประมาณ สวนราชการ เช่ือมโยงกับ

มาตรการ 

โครงการเดินระบบ บํารุงรักษา และบริหารจัดการ
อุโมงคระบายน้ําจากบึงมักกะสันลงสูแมน้ําเจาพระยา 
(ระยท่ี 2) 

90,550,000 กบน. 1.4.3.5 

การติดตั้งและตรวจสอบเครื่องสูบน้ําและเครื่อง
ผลักดันน้ําตามแผนการติดตั้งและตรวจสอบประจําป 
 

- กคจ. 1.4.3.6 
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โครงการ/กิจกรรมพ้ืนฐาน งบประมาณ สวนราชการ เช่ือมโยงกับ

มาตรการ 

การสนับสนุนเครื่องสูบน้ําแกสํานักงานเขต 
 

- กคจ. 1.4.3.6 

การซอมและบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ํา  
เครื่องผลักดันน้ําและเครื่องจักรกล 

- กคจ. 1.4.3.6 

โครงการจัดหาเครื่องสูบน้ําแบบเคลื่อนท่ีขับดวย
ระบบไฮโรลิคขนาด 30 นิ้ว 

168,900,000 กบน. 1.4.3.6 

 

 

โครงการ/กิจกรรมลงทุน งบประมาณ สวนราชการ เช่ือมโยงกับ

มาตรการ 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพสถานีสูบน้ําคลองพระยา
ราชมนตรี 

182,900,000 กบน. 1.4.3.2 

โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพสถานีสูบน้ําคลอง
จิตมิตรมหาดไทย 

10,140,000 กบน. 1.4.3.2 

โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพระบบอาคารบังคับ
น้ําแนวถนนรามคําแหง (สถานีสูบน้ําคลองโตะยอและ
สถานีสูบน้ําคลองจิกกานดา) 

10,839,659 กบน. 1.4.3.2 

โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพการปองกันน้ํา
ทะเลหนุนของสถานีสูบน้ําคลองสนามชัย 

1,000,000 กบน. 1.4.3.2 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพสถานีสูบน้ําคลองวัดไทร
และสถานีสูบน้ําคลองชองนนทรี 

79,000,000 กบน. 1.4.3.2 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะสถานีสูบน้ํา
พระโขนง 

61,409,432 กบน. 1.4.3.2 

โครงการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพสถานีสูบน้ํา
กรงุเกษม 

- กบน. 1.4.3.2 

ปรับปรุงระบบระบายน้ําสถานีสูบน้ําคลองลูกวัว - กบน. 1.4.3.2 

โครงการกอสรางประตูระบายน้ําและประตูเรือสัญจร
คลองแสนแสบตอนคลองบางชนั 

( - ) กพล. 1.4.3.3 

โครงการกอสรางประตูระบายน้ําคลองสองสายใต 

 

- กพล. 1.4.3.3 

โครงการปรับปรุงทํานบก้ันน้ําตามแนวคลองแยกคลอง
หลวงแพง 

17,250,000 กบน. 1.4.3.4 

โครงการปรับปรุงทํานบก้ันน้ําตามแนวคลองแยกคลอง
นครเนื่องเขต 

21,400,000 กบน. 1.4.3.4 
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มาตรการและโครงการ/กิจกรรม 

สวนท่ี 1 การบริการสาธารณะ  

ดานท่ี 1  เมืองท่ีมีความปลอดภัยและความเปนระเบียบเรียบรอย 

มิติท่ี 1.4  การจัดการน้ําและปองกันอุทกภัย 

เปาประสงคท่ี 1.4.4 เพ่ิมประสิทธิภาพในการรองรับปริมาณน้ําหลากและน้ําหนุน 

 มาตรการท่ี 1.4.4.1 กอสรางแนวปองกันน้ําทวมริมคลอง 

 มาตรการท่ี 1.4. 4.2 กอสรางแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ําเจาพระยา  

 มาตรการท่ี 1.4. 4.3 เสริมความม่ันคงแข็งแรงของแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ําเจาพระยา  

 มาตรการท่ี 1.4. 4.4 ปรับปรุงแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ําเจาพระยา  

 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ เช่ือมโยงกับ

มาตรการ 

- - - - 

 

โครงการ/กิจกรรมพ้ืนฐาน งบประมาณ สวนราชการ เช่ือมโยงกับ

มาตรการ 

- - - - 

 

โครงการ/กิจกรรมลงทุน งบประมาณ สวนราชการ เช่ือมโยงกับ

มาตรการ 

โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. คลองพระโขนงชวงจาก
สถานีสูบน้ําพระโขนงถึงถนนทางรถไฟสายเกา ระยะ 2 

38,558,334 กพล. 1.4.4.1 

โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. (สมอยดึดานหลัง) 
คลองเคล็ดจากเข่ือนเดิมบริเวณคลองตาชางถึงคลอง
บางนา 

20,000,000 กรบ. 1.4.4.1 

งานปรับปรุงแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ําเจาพระยา
บริเวณซอยราษฎรบูรณะ 3 

4,800,000 กพล. 1.4.4.2 

โครงการกอสรางแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ํา
เจาพระยาชวงบริเวณรานอาหารวัดระฆังทองถึง
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 

33,600,000 กพล. 1.4.4.2 

โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. และปองกันการกัดเซาะ
คลองพระโขนงชวงจากสถานีสูบน้ําพระโขนงถึงถนน
ทางรถไฟสายเกา 

- กพล. 1.4.4.2 

โครงการกอสรางและปรับปรุงแนวปองกันน้ําทวมริม
แมน้ําเจาพระยา บริเวณสํานักเทศกิจถึงชุมชนวัด
กัลยาณมิตร 

- กพล. 1.4.4.2 



14 
 

โครงการ/กิจกรรมลงทุน งบประมาณ สวนราชการ เช่ือมโยงกับ

มาตรการ 

โครงการกอสรางแนวปองกันน้ําทวมริมคลองบางกอกนอ
ชวงคลองน้ําตาลถึงถนนจรญัสนิทวงศ (ครั้งท่ี ๒) 

23,199,000 กพล. 1.4.4.2 

โครงการกอสรางแนวปองกันน้ําทวมริมคลองมหาสวัสดิ์
ชวงซอย สวนผัก ๔ ถึงสะพานจงถนอม 

27,600,000 กพล. 1.4.4.2 

งานกอสรางแนวปองกันน้ําทวมริมคลองชักพระบริเวณ
ปากคลองวัดเจาอาม 

7,400,000 กพล. 1.4.4.2 

โครงการกอสรางแนวปองกันน้ําทวมริมคลองบางกอก
นอยชวงหมูบานพันธศักดิ์ถึงวัดสุวรรณคีรีและปาก
คลองบางขุนนนท 

- กพล. 1.4.4.2 
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มาตรการและโครงการ/กิจกรรม 

สวนท่ี 1 การบริการสาธารณะ  

ดานท่ี 1  เมืองท่ีมีความปลอดภัยและความเปนระเบียบเรียบรอย 

มิติท่ี 1.4  การจัดการน้ําและปองกันอุทกภัย 

เปาประสงคท่ี 1.4.5 ควบคุมระบบปองกันน้ําทวม 

 มาตรการท่ี 1.4.5.1 บํารุงรักษาศูนยควบคุมระบบปองกันน้ําทวมกรุงเทพมหานคร 

 มาตรการท่ี 1.4.5.2 สรางระบบภูมิสารสนเทศระบายน้ํา  

 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ เช่ือมโยงกับ

มาตรการ 

โครงการพัฒนาปรับปรุงศูนยควบคุมระบบปองกัน     
น้ําทวมกรุงเทพมหานคร 

- กสน. 1.4.5.1 

โครงการจัดหาระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการน้ํา 

- กสน. 1.4.5.2 

 

โครงการ/กิจกรรมพ้ืนฐาน งบประมาณ สวนราชการ เช่ือมโยงกับ

มาตรการ 

บํารุงรักษาศูนยควบคุมระบบปองกันน้ําทวม
กรงุเทพมหานคร 

20,417,000 กสน. 1.4.5.1 

บํารุงรักษาศูนยขอมูลของสํานักการระบายน้ํา 1,400,000 กสน. 1.4.5.1 

 

โครงการ/กิจกรรมลงทุน งบประมาณ สวนราชการ เช่ือมโยงกับ

มาตรการ 

- - - - 
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มาตรการและโครงการ/กิจกรรม 
สวนท่ี ๑ การบริการสาธารณะ

ดานท่ี ๒ เมืองท่ีมีความสมดุลระหวางคนกับส่ิงแวดลอม 

 (เนื้อหาสวนนี้จะครอบคลุมเฉพาะดานท่ี ๑-๘ ตามแผนปฏิบัติราชการ
กรงุเทพมหานคร  ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐) 

มิติท่ี ๒.๒ การจัดการคุณภาพน้ําท้ิงของเมือง 

เปาประสงคท่ี ๒.๒.๑ บําบัดน้ําท้ิงกอนปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ 
 

 มาตรการท่ี ๒.๒.๑.๑  กอสรางโรงบําบัดน้ําเสียรวม (ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําป  

                                     พ.ศ. ๒๕๖๐)  

 มาตรการของหนวยงานท่ี ๒.๒.๑.๒  เดินระบบ บํารุงรักษาและบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย  

                                                      (มาตรการท่ีหนวยงานกําหนดข้ึนเอง)  

       มาตรการของหนวยงานที่ ๒.๒.๑.๓  เพ่ิมประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสีย (มาตรการท่ีหนวยงานกําหนด 

                                                      ขึ้นเอง) 

 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ เช่ือมโยงกับ

มาตรการ 

1. โครงการบําบัดน้ําเสียมีนบุรี 

    - โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียและ

ระบบบําบัดน้ําเสียมีนบุรี 

    - โครงการจางท่ีปรึกษาควบคุมงานกอสรางระบบ

รวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสียมีนบุรี 

๑,๐๐๐,๐๐๐ สจน. ม. ๒.๒.๑.๑ 

2. โครงการบําบัดน้ําเสียธนบุรี 

    - โครงการจางท่ีปรึกษาสํารวจและออกแบบ

ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสียธนบุรี 

ไมไดรับงบประมาณ สจน. ม. ๒.๒.๑.๑ 

3. โครงการบําบัดน้ําเสียบึงหนองบอน ไมไดรับงบประมาณ สจน. ม. ๒.๒.๑.๑ 

4. โครงการบําบัดน้ําเสียคลองเตย 

 

ไมไดรับงบประมาณ สจน. ม. ๒.๒.๑.๑ 

5. โครงการจางที่ปรึกษาสํารวจ ออกแบบระบบ

รวบรวมน้ําเสีย (เพ่ิมเติม) พ้ืนท่ีเขตหวยขวางเขาโรง

ควบคุมคุณภาพน้ําดินแดง 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ สจน. มน. ๒.๒.๑.๓ 

6. งานกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสีย (เพ่ิมเติม) ริม

คลองแสนแสบ ชวงถนนวทิยุ-คลองตันเขาโรง

ควบคุมคุณภาพน้ําดินแดง 

๗๕,๖๐๐,๐๐๐ สจน. มน. ๒.๒.๑.๓ 

7. งานกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสีย (เพ่ิมเติม) พ้ืนท่ี

เขตหวยขวาง เขาโรงควบคุมคุณภาพน้ําดินแดง 

๓๒๐,๐๐๐,๐๐๐ สจน. มน. ๒.๒.๑.๓ 

8. งานปรับปรุงโรงควบคุมคุณภาพน้ํารัตนโกสินทร ๖๘,๑๓๖,๐๐๐ สจน. มน. ๒.๒.๑.๓ 
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โครงการ/กิจกรรมพ้ืนฐาน งบประมาณ  สวนราชการ 
เช่ือมโยงกับ

มาตรการ 

1. โครงการจางเดินระบบบํารุงรักษาและบริหาร

จัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ําหนองแขม-ทุงครุ  

ระยะท่ี 3 

๑๓,๙๖๐,๐๐๐ สจน. มน. ๒.๒.๑.๒ 

๒. โครงการจางเดินระบบบํารุงรักษาและบริหาร

จัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ําชองนนทรี ระยะท่ี 3 

๘๒,๔๐๐,๐๐๐ สจน. มน. ๒.๒.๑.๒ 

3. โครงการจางเดินระบบบํารุงรักษาและบริหาร

จัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ําจตุจักร ระยะท่ี 3 

๑๓,๘๔๐,๐๐๐ สจน. มน. ๒.๒.๑.๒ 

4. โครงการจางเดินระบบบํารุงรักษาและบริหาร

จัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ําดินแดง ระยะท่ี 3 

๑๓๒,๔๘๐,๐๐๐ สจน. มน. ๒.๒.๑.๒ 

5. โครงการจางเดินระบบบํารุงรักษาและบริหาร

จัดการศูนยการศึกษาและอนุรักษสิ่งแวดลอมบางซ่ือ 

๕๒,๐๐๐,๐๐๐ สจน. มน. ๒.๒.๑.๒ 

6. งานเดินระบบบําบัดน้ําเสียและบํารุงรักษาของ 
โรงควบคุมคุณภาพน้ํารัตนโกสินทร 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ สจน. มน. ๒.๒.๑.๒ 

7. งานเดินระบบบําบัดน้ําเสียและบํารุงรักษาของ 

โรงควบคุมคุณภาพน้ําสี่พระยา 

๙,๐๐๐,๐๐๐ สจน. มน. ๒.๒.๑.๒ 

๘. งานเดินระบบและบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสีย

และระบบรวบรวมน้ําเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ํา

ขนาดเล็กท่ีไดรับโอนจากการเคหะแหงชาติ จํานวน 

๑๑ แหง คือ โรงควบคุมคุณภาพน้ําคลองจั่น รมเกลา 

ทุงสองหอง๑ ทุงสองหอง๒ หัวหมาก ทาทราย       

บางนา คลองเตย  รามอินทรา บอนไก และหวยขวาง 

ไมไดรับงบประมาณ สจน. มน. ๒.๒.๑.๒ 

๙. งานเดินระบบบําบัดน้ําเสียแบบหมุนเวียนตาม

ธรรมชาติและระบบการใชพืชน้ําของสวนลุมพินี 

ไมไดรับงบประมาณ สจน. มน. ๒.๒.๑.๒ 

๑๐. งานเดินระบบบําบัดน้ําเสียของโรงควบคุม

คุณภาพน้ําพระราม ๙  

ไมไดรับงบประมาณ สจน. มน. ๒.๒.๑.๒ 
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โครงการ/กิจกรรมลงทุน งบประมาณ  สวนราชการ 
เช่ือมโยงกับ

มาตรการ 

1. โครงการบําบัดน้ําเสียมีนบุรี 

    - โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบ

บําบัดน้ําเสียมีนบุรี 

    - โครงการจางท่ีปรึกษาควบคุมงานกอสรางระบบ

รวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสียมีนบุรี 

๑,๐๐๐,๐๐๐ สจน. ม. ๒.๒.๑.๑ 

2. โครงการบําบัดน้ําเสียธนบุรี 

    - โครงการจางที่ปรึกษาสํารวจและออกแบบระบบ

รวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสียธนบุรี 

ไมไดรับ

งบประมาณ 

สจน. ม. ๒.๒.๑.๑ 

3. โครงการบําบัดน้ําเสียบึงหนองบอน ไมไดรับ

งบประมาณ 

สจน. ม. ๒.๒.๑.๑ 

4. โครงการบําบัดน้ําเสียคลองเตย 

 

ไมไดรับ

งบประมาณ 

สจน. ม. ๒.๒.๑.๑ 

๕. โครงการจางที่ปรึกษาสํารวจ ออกแบบระบบรวบรวม

น้ําเสีย (เพ่ิมเติม) พ้ืนท่ีเขตหวยขวางเขาโรงควบคุม

คุณภาพน้ําดินแดง 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ สจน. มน. ๒.๒.๑.๓ 

๖. งานกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสีย (เพ่ิมเติม) รมิคลอง

แสนแสบ ชวงถนนวิทยุ-คลองตันเขาโรงควบคุม 

คุณภาพน้ําดินแดง 

๗๕,๖๐๐,๐๐๐ สจน. มน. ๒.๒.๑.๓ 

๗. งานกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสีย (เพ่ิมเติม) พ้ืนท่ีเขต

หวยขวาง เขาโรงควบคุมคุณภาพน้ําดินแดง 

๓๒๐,๐๐๐,๐๐๐ สจน. มน. ๒.๒.๑.๓ 

๘. งานปรับปรุงโรงควบคุมคุณภาพน้ํารัตนโกสินทร 

 

๖๘,๑๓๖,๐๐๐ สจน. มน. ๒.๒.๑.๓ 
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เปาประสงคท่ี ๒.๒.๒ เฝาระวังและแกไขปญหาคุณภาพน้ํา 

 มาตรการท่ี ๒.๒.๒.๑  จัดระบบไหลเวียนน้ําในคูคลอง (ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร  
                                     ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐) 
 มาตรการท่ี ๒.๒.๒.๒  จัดตั้งหนวยตรวจสอบและแกไขปญหาคุณภาพน้ํา (ตามแผนปฏิบัติราชการ 
                                     กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๐)     
 มาตรการของหนวยงานท่ี ๒.๒.๒.3  สงเสริมการนําผลผลิตจากการบําบัดน้ําเสียกลับมาใชประโยชน  
                                                      (มาตรการท่ีหนวยงานกําหนดข้ึนเอง) 
 มาตรการของหนวยงานท่ี ๒.๒.๒.4  ศึกษาวิจัยและพัฒนาเพ่ือสงเสริมนวัตกรรมการจัดการคุณภาพน้ํา  
                                                      (มาตรการท่ีหนวยงานกําหนดข้ึนเอง) 
 มาตรการของหนวยงานท่ี ๒.๒.๒.5  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
                                                      ในการลดปริมาณน้ําเสียและอนุรักษแหลงน้ําธรรมชาติ 
(มาตรการท่ี 
                                                      หนวยงานกําหนดขึ้นเอง) 
 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ  สวนราชการ 
เช่ือมโยงกับ

มาตรการ 

๑. โครงการจัดตั้งหนวยแกไขปญหาคุณภาพน้ํา (BEST 
Env.) 
     - โครงการจัดหารถยนตสนับสนุนหนวยปฏิบัติงาน
แกไขปญหาน้ําเสียพรอมดัดแปลงและใหมีอุปกรณ
ประกอบ 
     - งานตรวจสอบมลพิษทางน้ําภาคสนามตามท่ี 
ไดรับการรองเรียน 

๒๐,๗๙๑,๐๐๐ สจน. ม. ๒.๒.๒.๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

โครงการ/กิจกรรมพ้ืนฐาน งบประมาณ  สวนราชการ 
เช่ือมโยงกับ

มาตรการ 

1. แผนปฏิบัติการถายเทน้ําในเขตกรุงเทพมหานคร 

ระหวางป พ.ศ. 2559 – 2560 (สําหรับ DO  

ไมนอยกวา ๒ มิลลิกรัม/ลิตร) 

ไมใชงบประมาณ กบน. ม. ๒.๒.๒.๑ 

๒. แผนปฏิบัติการถายเทน้ําในเขตกรุงเทพมหานคร 

ระหวางป พ.ศ. 2559 – 2560 (สําหรับ BOD  

ไมเกิน 15 มิลลิกรัม/ลิตร) 

ไมใชงบประมาณ กบน. ม. ๒.๒.๒.๑ 

๓. งานขุดลอกคลอง (สําหรับ DO ไมนอยกวา 2 

มิลลิกรัม/ลิตร) 

ไมใชงบประมาณ กรบ. ม. ๒.๒.๒.๑ 

๔. งานขุดลอกคลอง (สําหรับ BOD ไมเกิน 15 

มิลลิกรัม/ลิตร) 

ไมใชงบประมาณ กรบ. ม. ๒.๒.๒.๑ 

๕. งานวิเคราะหคุณภาพน้ําคลองและแมน้ําเจาพระยา  

(สําหรับ DO ไมนอยกวา 2 มิลลิกรัม/ลิตร) 

ไมใชงบประมาณ สจน. มน. ๒.๒.๒.1 

6. งานวิเคราะหคุณภาพน้ําคลองและแมน้ําเจาพระยา  

(สําหรับ BOD ไมนอยกวา 15 มิลลิกรัม/ลิตร) 

ไมใชงบประมาณ สจน. มน. ๒.๒.๒.1 

7. งานรวบรวมสถิติขอมูลการนําน้ําท่ีผานการบําบัดจาก

โรงควบคุมคุณภาพน้ํากลับมาใชประโยชน 

ไมไดรับ
งบประมาณ 

สจน. มน. ๒.๒.๒.3 

8. งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพตะกอนน้ําเสีย 
    - คาใชจายในการวิจัยพัฒนาคุณภาพตะกอนน้ําเสีย

กลับมาใชประโยชน 

    - รายงานสถิติการแจกจายปุยหมักจากตะกอนน้ําเสีย
เพ่ือการนําไปใชประโยชนของหนวยงาน 

๑๕๐,๐๐๐ สจน. มน. ๒.๒.๒.3 

9. โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือบําบัดน้ําเสียชุมชนในเขต

กรงุเทพมหานคร 

ไมไดรับ
งบประมาณ 

สจน. มน. ๒.๒.๒.4 

10. โครงการเสริมสรางการมีสวนรวมในการอนุรักษ 

แหลงน้ําและการจัดการน้ําทวมอยางบูรณาการ 

ไมไดรับ
งบประมาณ 

สจน. มน. ๒.๒.๒.5 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรมลงทุน งบประมาณ สวนราชการ เช่ือมโยงกับ

มาตรการ 

- - - - 
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มาตรการและโครงการ/กิจกรรม 

สวนท่ี 1 การบริการสาธารณะ  

ดานท่ี 2  เมืองท่ีมีความสมดุลระหวางคนกับสิ่งแวดลอม 

มิติท่ี 2.4  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน 

เปาประสงคท่ี 2.4.3 ฟนฟูความสมบูรณของปาชายเลนบางขุนเทียน 

 มาตรการท่ี 2.4.3.1 กอสรางแนวปองกันถาวร 

  

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ เช่ือมโยงกับ

มาตรการ 

*โครงการกอสรางเข่ือนปองกันการกัดเซาะชายฝง
ทะเลบางขุนเทียน 

(-) กพล. 2.4.3.1 

* หมายเหตุ

 

  อยูระหวางศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) 

โครงการ/กิจกรรมพ้ืนฐาน งบประมาณ สวนราชการ เช่ือมโยงกับ

มาตรการ 

- - - - 

 

โครงการ/กิจกรรมลงทุน งบประมาณ สวนราชการ เช่ือมโยงกับ

มาตรการ 

- - - - 
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สรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 

โครงการยุทธศาสตร 

ลําดับ

ท่ี 

ช่ือโครงการ งบประมาณ แหลงงบประมาณ 

กทม./รัฐบาล/

อ่ืนๆ 

สวน

ราชการที่

รับผิดชอบ 

1 ลางทําความสะอาดทอระบายน้ํา 
จํานวน 14 รายการ (มน.1.4.1.5) 
 

- กทม. กพล. 

2 จางเหมาดําเนินการทําความสะอาดทอ
ระบายน้ํา จํานวน 97 สาย 
(มน.1.4.1.5) 

25,000,000 กทม. กพล. 

3 โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ําใต
คลองบางซ่ือจากคลองลาดพราวถึง
แมน้ําเจาพระยา (1.4.3.1) 
 

101,000,001 

400,039,881.01 

กทม. 
รัฐบาล 

กพล. 

4 โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ําจาก 
บึงหนองบอนลงสูแมน้ําเจาพระยา 
(1.4.3.1) 
 

550,000,000 กทม. กพล. 

5 โครงการจางท่ีปรึกษาควบคุมการกอสราง
โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ําจาก     
บึงหนองบอนลงสูแมน้ําเจาพระยา 
(1.4.3.1) 

13,950,000 กทม. กพล. 

6 โครงการจางท่ีปรึกษาออกแบบจัดทํา
รายละเอียดรายการประมาณราคาและ
เอกสารประกวดราคาโครงการกอสราง
อุโมงคระบายน้ําคลองเปรมประชากร
จากคลองบางบัวลงสูแมน้ําเจาพระยา 
(1.4.3.1) 
 

20,900,000 กทม. กพล. 

7 โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ําคลอง
ทวีวัฒนาบริเวณคอขวด (1.4.3.1) 
 

(444,840,000) - กพล. 

8 โครงการจางท่ีปรึกษาควบคุมการกอสราง
โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ําคลอง      
ทวีวัฒนาบริเวณคอขวด (1.4.3.1) 
 

(10,000,000) - กพล. 

9 โครงการพัฒนาปรับปรุงศูนยควบคุม

ระบบปองกันน้ําทวมกรุงเทพมหานคร       

(1.4.5.1) 

- - กสน. 
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ลําดับ

ท่ี 

ช่ือโครงการ งบประมาณ แหลงงบประมาณ 

กทม./รัฐบาล/

อ่ืนๆ 

สวน

ราชการที่

รับผิดชอบ 

10 โครงการจัดหาระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการน้ํา (1.4.5.2) 
 

- - กสน. 

11 โครงการบําบัดน้ําเสียมีนบุรี (ม.๒.๒.๑.๑) 
    - โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ํา
เสียและระบบบําบัดน้ําเสียมีนบุรี 
    - โครงการจางท่ีปรึกษาควบคุมงาน
กอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบ
บําบัดน้ําเสียมีนบุรี 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ กทม. สจน. 

12 โครงการบําบัดน้ําเสียธนบุรี (ม. ๒.๒.๑.๑) 
    - โครงการจางท่ีปรึกษาสํารวจและ
ออกแบบระบบรวบรวมน้ําเสียและ
ระบบบําบัดน้ําเสียธนบุรี 
 

ไมไดรับงบประมาณ - สจน. 

13 โครงการบําบัดน้ําเสียบึงหนองบอน 
(ม. ๒.๒.๑.๑) 
 

ไมไดรับงบประมาณ - สจน. 

14 โครงการบําบัดน้ําเสียคลองเตย 

(ม. ๒.๒.๑.๑) 

 

ไมไดรับงบประมาณ - สจน. 

15 โครงการจางท่ีปรึกษาสํารวจ ออกแบบ

ระบบรวบรวมน้ําเสีย (เพ่ิมเติม) พ้ืนท่ี

เขตหวยขวางเขาโรงควบคุมคุณภาพน้ํา

ดินแดง (มน. ๒.๒.๑.๓) 

 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ กทม. สจน. 

16 งานกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสีย 

(เพ่ิมเติม) รมิคลองแสนแสบ ชวงถนน

วทิยุ-คลองตันเขาโรงควบคุมคุณภาพน้ํา

ดินแดง (มน. ๒.๒.๑.๓) 

๗๕,๖๐๐,๐๐๐ รัฐบาล สจน 

17 งานกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสีย 

(เพ่ิมเติม) พ้ืนท่ีเขตหวยขวาง เขาโรง

ควบคุมคุณภาพน้ําดินแดง  

(มน. ๒.๒.๑.๓) 

๓๒๐,๐๐๐,๐๐๐ รัฐบาล สจน. 
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ลําดับ

ท่ี 

ช่ือโครงการ งบประมาณ แหลงงบประมาณ 

กทม./รัฐบาล/

อ่ืนๆ 

สวน

ราชการที่

รับผิดชอบ 

18 งานปรับปรุงโรงควบคุมคุณภาพน้ํา

รัตนโกสินทร  

(มน. ๒.๒.๑.๓) 

๖๘,๑๓๖,๐๐๐ กทม. สจน. 

19 โครงการจัดตั้งหนวยแกไขปญหา
คุณภาพน้ํา (BEST Env.) (ม. ๒.๒.๒.๒) 
     - โครงการจัดหารถยนตสนับสนุน
หนวยปฏิบัติงานแกไขปญหาน้ําเสีย
พรอมดัดแปลงและใหมีอุปกรณ
ประกอบ 
     - งานตรวจสอบมลพิษทางน้ํา
ภาคสนามตามท่ี 
ไดรับการรองเรียน 

๒๐,๗๙๑,๐๐๐ กทม. สจน. 

20 โครงการกอสรางเข่ือนปองกันการกัด

เซาะชายฝงทะเลบางขุนเทียน 

(ม. ๒.4.3.1) 
 

- กทม. กพล. 

 รวมงบประมาณท้ังส้ิน 1,606,416,882   
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โครงการประจําพื้นฐาน 

ลําดับ

ท่ี 

ช่ือโครงการ งบประมาณ แหลงงบประมาณ 

กทม./รัฐบาล/

อ่ืนๆ 

สวน

ราชการที่

รับผิดชอบ 

1 โครงการกอสรางระบบระบายน้ําลําราง

สาธารณะและถนนเวฬุวนาราม (1.4.1.2) 

35,000,000 กทม. กพล. 

2 โครงการกอสรางระบบระบายน้ําคลองหลุม
ไผ-คลองโคกคราม (1.4.1.2) 

81,000,000 กทม. กพล. 

3 โครงการกอสรางระบบระบายน้ําคลองเสือนอย 
(1.4.1.2) 

15,098,439 กทม. กพล. 

4 โครงการกอสรางระบบระบายน้ําบึงกุม
เหนือระยะท่ี 2 (1.4.1.2) 

32,988,234 กทม. กพล. 

5 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําคลองจิก
มิตรมหาดไทย ตอนคลองจั่น (ครั้งท่ี 2) 
(1.4.1.2) 

6,400,000 กทม. กพล. 

6 โครงการกอสรางระบบระบายน้ําคลองแยก
คลองบึงบานมา (1.4.1.2) 

- กทม. กพล. 

7 โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. คลองขาง
ซอยออนนชุ ๗๐ จากบริเวณคลองหนอง
บอนถึงถนนออนนุช (1.4.1.2) 

- กทม. กรบ. 

8 โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. คลองบางบวั
บริเวณชุมชนคลองบางบัวจากเข่ือนเดิมถึง
จุดท่ีกําหนดให (1.4.1.2) 

- กทม. กรบ. 

9 โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. (สมอยดึ
ดานหลัง) คลองพลับพลาบริเวณสถานี
ตาํรวจนครบาลวงัทองหลางและแฟลต
ตํารวจ (1.4.1.2) 

- กทม. กรบ. 

10 โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. (คาดทอง
คลอง) คูนายกิมสาย ๓ จากประตูระบาย
น้ําคลองเปรมประชากรถึงคูน้ํานาวง 
(1.4.1.2) 

- กทม. กรบ. 

11 โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. (สมอยดึ
หลัง)คลองหวัหมากจากถนนกรงุเทพกรฑีา
ถึงจุดท่ีกําหนดใหไปทางถนนกรุงเทพชลบุรี
สายใหม (1.4.1.2) 

- กทม. กรบ. 

12 โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. (สมอยดึ
หลัง) คลองเปรมประชากรจากเข่ือนเดิม
บริเวณวัดเสมียนนารีถึงคลองบางเขน 
(1.4.1.2) 

- กทม. กรบ. 
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ลําดับ

ท่ี 

ช่ือโครงการ งบประมาณ แหลงงบประมาณ 

กทม./รัฐบาล/

อ่ืนๆ 

สวน

ราชการที่

รับผิดชอบ 

13 โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. คลองราษฎร
สามัคคีจากบริเวณถนนกาญจนภิเษกถึง
บริเวณโรงเรียนวัดราษฎรบํารุง (1.4.1.3) 

48,855,000 กทม. กรบ. 

14 โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. คลองทวีวัฒน
จากบริเวณถนนอุทยานถึงบริเวณคลองบางข้ี
แกง (1.4.1.3) 

137,928,540 กทม. กรบ. 

15 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําดานใต
คลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชยั (กอสราง
เข่ือน ค.ส.ล. คลองพระยาราชมนตรี ตอนท่ี๑ 
(1.4.1.3) 

20,000,000 กทม. กพล. 

16 โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. และสถานี        
สูบน้ําคลองหม่ืนแชมและคลองรางข้ีเหล็ก
จากบริเวณคลองภาษีเจริญถึงบริเวณคลอง
บางบอน (1.4.1.3) 

100,000,000 กทม. กรบ. 

17 โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. (ดาดทอง
คลอง) คลองกระทอนแถวจากบริเวณเข่ือน
เดิมถึงบริเวณคลองบางขุนศรี (1.4.1.3) 

- กทม. กรบ. 

18 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําดานใต
คลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย (กอสราง
สถานีสูบน้ําและเข่ือน ค.ส.ล. คลองระ
หาญ) (1.4.1.3) 

- กทม. กพล. 

19 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําดานใต
คลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย (กอสราง
เข่ือน ค.ส.ล. คลองสะแกงาม) (1.4.1.3) 

- กทม. กพล. 

20 โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. (ดาดทอง
คลอง) คลองยายทิมจากบริเวณคลองภาษี
เจริญถึงบริเวณคลองบางจาก (1.4.1.3) 

- กทม. กรบ. 

21 โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. คลองทวีวัฒน
จากคลองบางจากถึงบริเวณคลองบางข้ีแกง 
(1.4.1.3) 

- กทม. กรบ. 

22 โครงการจัดหารถดูดลางทําความสะอาดทอ
ระบายน้ํา (1.4.1.4) 

- - กรท. 

23 โครงการเดินระบบ บํารุงรักษา และบริหาร
จัดการอุโมงคระบายน้ําจากบึงมักกะสันลง
สูแมน้ําเจาพระยา (ระยท่ี 2) (1.4.3.5) 

90,550,000 กทม. กบน. 
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ลําดับ

ท่ี 

ช่ือโครงการ งบประมาณ แหลงงบประมาณ 

กทม./รัฐบาล/

อ่ืนๆ 

สวน

ราชการที่

รับผิดชอบ 

24 การติดตั้งและตรวจสอบเครื่องสูบน้ําและ
เครื่องผลักดันน้ําตามแผนการติดตั้งและ
ตรวจสอบประจําป (1.4.3.6) 
 

- - กคจ. 

25 การสนับสนุนเครื่องสูบน้ําแกสํานักงานเขต 
(1.4.3.6) 
 

- - กคจ. 

26 การซอมและบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ํา  
เครื่องผลักดันน้ําและเครื่องจักรกล 
(1.4.3.6) 
 

- - กคจ. 

27 โครงการจัดหาเครื่องสูบน้ําแบบเคลื่อนท่ี 
ขับดวยระบบไฮดรอลิค ขนาด 30 นิ้ว 
(1.4.3.6) 

168,900,000 กทม. กบน. 

28 บํารุงรักษาศูนยควบคุมระบบปองกันน้ํา
ทวมกรงุเทพมหานคร (1.4.5.1) 

20,417,000 กทม. กสน. 

29 บํารุงรักษาศูนยขอมูลของสํานักการ-
ระบายน้ํา  (1.4.5.1)  
 

1,400,000 กทม. กสน. 

30 โครงการจางเดินระบบบํารุงรักษาและ
บริหารจัดการ โรงควบคุมคุณภาพน้ํา 
หนองแขม-ทุงครุ ระยะท่ี 3  
(มน. ๒.๒.๑.๒) 

๑๓,๙๖๐,๐๐๐ กทม. สจน. 

31 โครงการจางเดินระบบบํารุงรักษาและ
บริหารจัดการ โรงควบคุมคุณภาพน้ํา 
ชองนนทรี ระยะที่ 3  
(มน. ๒.๒.๑.๒) 

๘๒,๔๐๐,๐๐๐ กทม. สจน. 

32 โครงการจางเดินระบบบํารุงรักษาและ
บริหารจัดการ โรงควบคุมคุณภาพน้ํา
จตุจักร ระยะท่ี 3  
(มน. ๒.๒.๑.๒) 

๑๓,๘๔๐,๐๐๐ กทม. สจน. 

33 โครงการจางเดินระบบบํารุงรักษาและ
บริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ําดินแดง 
ระยะท่ี 3  
(มน. ๒.๒.๑.๒) 
 

๑๓๒,๔๘๐,๐๐๐ กทม. สจน. 
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ลําดับ

ท่ี 

ช่ือโครงการ งบประมาณ แหลงงบประมาณ 

กทม./รัฐบาล/

อ่ืนๆ 

สวน

ราชการที่

รับผิดชอบ 

34 โครงการจางเดินระบบบํารุงรักษาและ
บริหารจัดการศูนยการศึกษาและอนุรักษ
สิ่งแวดลอมบางซ่ือ  
(มน. ๒.๒.๑.๒) 

๕๒,๐๐๐,๐๐๐ กทม. สจน. 

35 งานเดินระบบบําบัดน้ําเสียและบํารุงรักษา
ของโรงควบคุมคุณภาพน้ํารัตนโกสินทร 
(มน. ๒.๒.๑.๒) 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ กทม. สจน. 

36 งานเดินระบบบําบัดน้ําเสียและบํารุงรักษา
ของโรงควบคุมคุณภาพน้ําสี่พระยา (มน. 
๒.๒.๑.๒) 

๙,๐๐๐,๐๐๐ กทม. สจน. 

37 งานเดินระบบและบํารุงรักษาระบบบําบัด
น้ําเสียและระบบรวบรวมน้ําเสียของโรง
ควบคุมคุณภาพน้ําขนาดเล็กท่ีไดรับโอน
จากการเคหะแหงชาติ จํานวน ๑๑ แหง คือ 
โรงควบคุมคุณภาพน้ําคลองจั่น รมเกลา  
ทุงสองหอง๑ ทุงสองหอง๒ หัวหมาก ทาทรา  
บางนา คลองเตย รามอินทรา บอนไก และ
หวยขวาง  
(มน. ๒.๒.๑.๒) 

ไมไดรับงบประมาณ - สจน. 

38 งานเดินระบบบําบัดน้ําเสียแบบหมุนเวียน
ตามธรรมชาติและระบบการใชพืชน้ําของ
สวนลุมพินี  
(มน. ๒.๒.๑.๒) 

ไมไดรับงบประมาณ - สจน. 

39 งานเดินระบบบําบัดน้ําเสียของโรงควบคุม
คุณภาพน้ําพระราม ๙  (มน. ๒.๒.๑.๒) 

ไมไดรับงบประมาณ - สจน. 

40 งานรวบรวมสถิติขอมูลการนําน้ําท่ีผานการ
บําบัดจากโรงควบคุมคุณภาพน้ํากลับมาใช
ประโยชน  
(มน. ๒.๒.๒.3) 

ไมไดรับงบประมาณ - สจน. 

41 งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพตะกอนน้ําเสีย  
(มน. ๒.๒.๒.3) 
    - คาใชจายในการวิจัยพัฒนาคุณภาพ
ตะกอนน้ําเสียกลับมาใชประโยชน 
    - รายงานสถิติการแจกจายปุยหมักจาก
ตะกอนน้ําเสียเพ่ือการนําไปใชประโยชน
ของหนวยงาน 

๑๕๐,๐๐๐ กทม. สจน. 
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ลําดับ

ท่ี 

ช่ือโครงการ งบประมาณ แหลงงบประมาณ 

กทม./รัฐบาล/

อ่ืนๆ 

สวน

ราชการที่

รับผิดชอบ 

42 โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือบําบัดน้ําเสียชุมชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร (มน. ๒.๒.๒.4) 

ไมไดรับงบประมาณ - สจน. 

43 โครงการเสริมสรางการมีสวนรวมในการ
อนุรักษแหลงน้ําและการจัดการน้ําทวม
อยางบูรณาการ  
(มน. ๒.๒.๒.5) 

ไมไดรับงบประมาณ - สจน. 

 รวมงบประมาณท้ังส้ิน 1,072,367,213   
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โครงการลงทุน 

ลําดับ

ท่ี 

ช่ือโครงการ งบประมาณ แหลงงบประมาณ 

กทม./รัฐบาล/

อ่ืนๆ 

สวนราชการ

ท่ีรับผิดชอบ 

1 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําถนน
รัชดาภิเษกบริเวณทางแยกถนนลาดพราวถึง
คลองน้ําแกว (1.4.1.1) 

6,434,000 กทม. กรท. 

2 โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา บริเวณ
ถนนสุขุมวิทจากซอยสุขุมวิท 107 ถึงคลอง
บางนา (1.4.1.1) 

90,000,000 รัฐบาล กพล. 

3 โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา เพ่ือแกไข
ปญหาน้ําทวมถนนสุขุมวิท 21 (1.4.1.1) 

46,000,000 รัฐบาล กพล. 

4 โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา เพ่ือแกไข
ปญหาน้ําทวม บริเวณซอยสุขุมวิท 31 และ
ซอยสวัสด ี(1.4.1.1) 

70,000,000 รัฐบาล กพล. 

5 โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา เพ่ือแกไข
ปญหาน้ําทวมบริเวณซอยสุขุมวิท 39 
(1.4.1.1) 

105,000,000 รัฐบาล กพล. 

6 โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา เพ่ือแกไข
ปญหาน้ําทวมบริเวณซอยสุขุมวิท 63 
(1.4.1.1) 

135,000,000 รัฐบาล กพล. 

7 โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา เพ่ือแกไข
ปญหาน้ําทวมบริเวณซอยสุขุมวิท 4 
(1.4.1.1) 

57,000,000 รัฐบาล กพล. 

8 โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา เพ่ือแกไข
ปญหาน้ําทวมบริเวณซอยสุขุมวิท 14 
(1.4.1.1) 

26,000,000 รัฐบาล กพล. 

9 โครงการกอสรางระบบระบายน้ําเพ่ือแกไข
ปญหาน้ําทวมถนนทรงสวัสดิ์ถนนเยาวราชและ
ถนนเจริญกรุง (1.4.1.1) 

40,800,000 กทม. กรท. 

10 งานปรับปรุงบอสูบน้ําเพชรบุรีตอนสถานฑูต
อินโดนีเซีย (1.4.1.1) 

14,000,000 กทม. กรท. 

11 โครงการกอสรางระบบระบายน้ําเพ่ือแกไข
ปญหาน้ําทวมถนนศรีอยุธยา และถนน
พระรามท่ี 6 (1.4.1.1) 

- กทม. กรท. 

12 โครงการกอสรางระบบระบายน้ําเพ่ือแกไข
ปญหาน้ําทวมถนนพหลโยธิน บริเวณแยก
เกษตรศาสตร (1.4.1.1) 
 

- กทม. กรท. 
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ลําดับ

ท่ี 

ช่ือโครงการ งบประมาณ แหลงงบประมาณ 

กทม./รัฐบาล/

อ่ืนๆ 

สวนราชการ

ท่ีรับผิดชอบ 

13 โครงการกอสรางระบบระบายน้ําเพ่ือแกไข
ปญหาน้ําทวมถนนนราธิวาสราช-นครินทร 
17 และถนนสวนพลู (1.4.1.1) 

- กทม. กรท. 

14 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําถนนฉิมพลี-
ทุงมังกร (1.4.1.1) 
 

- กทม. กรท. 

15 งานปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยลาดพราว 
80 แยก 22 (1.4.1.1) 
 

- กทม. กรท. 

16 โครงการกอสรางบอสูบน้ําถนนรัชดาภิเษก 
ตอนลงคลองหวยขวาง 
(ฝงทิศเหนือ) (1.4.1.1) 

- กทม. กรท. 

17 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา         
ถนนศรีนครินทรจากจุดท่ีกําหนดลง  
คลองเคล็ด (1.4.1.1) 

- กทม. กรท. 

18 โครงการกอสรางบอสูบน้ําถนนงามวงศวาน 
ตอนลงคลองบางเขน (1.4.1.1) 
 

- กทม. กรท. 

19 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําจากถนน
บางบอน 1 จากคลองบางโคลดัถึงคลอง 
บางพราน (1.4.1.1) 

- กทม. กรท. 

20 โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. คลองลาดยาว 
จากถนนกําพงเพชร 6 ถึง คลองเปรมประชาก  
(1.4.1.1) 
 

- กทม. กรท. 

21 โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. (สมอยึด
ดานหลัง) คลองประเวศบุรีรมยจากประตู
ระบายน้ํากระทุมเสือปลาถึงบริเวณ 
คลองขุนสกล (1.4.2.1) 

272,514,369 กทม. กรบ. 

22 โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. และประตู
ระบายน้ําคลองลาดพราว คลองบางบัว 
คลองถนน คลองสอง และคลองบางซ่ือ จาก
บริเวณเข่ือนเดิมอุโมงคยักษพระรามเกา-
รามคําแหงไปทางประตูระบายน้ําคลองสอง
สายใต  (1.4.2.1) 
 

1,645,000,000 รัฐบาล กรบ. 
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ลําดับ

ท่ี 

ช่ือโครงการ งบประมาณ แหลงงบประมาณ 

กทม./รัฐบาล/

อ่ืนๆ 

สวนราชการ

ท่ีรับผิดชอบ 

23 โครงการปรับปรุงคลองสามเสน จาก 
ถนนพหลโยธินถึงจุดท่ีกําหนดใหไปทาง 
ถนนพระรามท่ี 6  (1.4.2.1) 

20,000,000 กทม. กรบ. 

24 โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. พรอมทางเดิน
คลองแสนแสบจากบริเวณถนนกาญจนาภิเษก 
ถึงบริเวณประตูระบายน้ํามีนบุรี  (1.4.2.1) 

170,000,000 กทม. กรบ. 

25 โครงการกอสรางทางเดินและทางรถจักรยาน
รมิคลองแสนแสบจากซอยสขุุมวทิ ๓๙ ถึง
บริเวณสะพานอโศก  (1.4.2.1) 

- กทม. กรบ. 

26 โครงการกอสรางทางเดินและทางรถจักรยาน
รมิคลองแสนแสบบรเิวณซอยทองหลอถึง
บริเวณซอยสุขุมวิท ๓๙  (1.4.2.1) 

- กทม. กรบ. 

27 โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. พรอมทางเดินริม
คลองแสนแสบบริเวณประตูระบายน้ําหนองจอ
ถึงสุดเขต กทม. และคลองนครเนื่องเขตจากคล
แสนแสบถึงบริเวณคลอง หลวงแพง  (1.4.2.1) 

- กทม. กรบ. 

28 โครงการกอสรางทางเดินและทางรถจักรยาน
รมิคลองแสนแสบบรเิวณซอยรามคําแหง 29 
ถึงประตูระบายน้ําคลองตัน  (1.4.2.1) 

- กทม. กรบ. 

29 โครงการจางท่ีปรึกษาสํารวจแนวเขตคลอง
สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร  
(1.4.2.1) 

15,000,000 กทม. กรบ. 

30 โครงการกอสรางแกมลิงหมูบานสัมมากรและ
ระบบระบายน้ําถนนรามคําแหง  (1.4.2.2) 

20,000,000 กทม. กพล. 

31 โครงการกอสรางแกมลิงสวนน้ําเสรีไทยชวง
คลองระหสัถึงคลองคร ุ (1.4.2.2) 

- กทม. กพล. 

32 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพสถานีสูบน้ําคลอง
พระยาราชมนตรี  (1.4.3.2) 

182,900,000 กทม. กบน. 

33 โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพสถานี  
สูบน้ําคลองจิตมิตรมหาดไทย (1.4.3.2) 
 

10,140,000 กทม. กบน. 

34 โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
อาคารบังคับน้ําแนวถนนรามคําแหง  
(สถานีสูบน้ําคลองโตะยอและสถานีสูบน้ํา
คลองจกิกานดา) (1.4.3.2) 
 

10,839,659 กทม. กบน. 
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ลําดับ

ท่ี 

ช่ือโครงการ งบประมาณ แหลงงบประมาณ 

กทม./รัฐบาล/

อ่ืนๆ 

สวนราชการ

ท่ีรับผิดชอบ 

35 โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปองกันน้ําทะเลหนุนของสถานีสูบน้ําคลอง
สนามชัย (1.4.3.2) 

1,000,000 กทม. กบน. 

36 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพสถานีสูบน้ําคลอง
วัดไทรและสถานีสูบน้ําคลองชองนนทรี 
(1.4.3.2) 

79,000,000 กทม. กบน. 

37 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะ
สถานีสูบน้ําพระโขนง (1.4.3.2) 

61,409,432 กทม. กบน. 

38 โครงการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพสถานี
สูบน้ํากรุงเกษม (1.4.3.2) 

- กทม. กบน. 

39 ปรับปรุงระบบระบายน้ําสถานีสูบน้ํา       
คลอง ลูกวัว (1.4.3.2) 

- กทม. กบน. 

40 โครงการกอสรางประตูระบายน้ําและประตู
เรือสัญจรคลองแสนแสบตอนคลองบางชัน
(1.4.3.3) 

( - ) กทม. กพล. 

41 โครงการกอสรางประตูระบายน้ําคลองสอง
สายใต (1.4.3.3) 

-  กทม. กพล. 

42 โครงการปรับปรุงทํานบก้ันน้ําตามแนวคลอง
แยกคลองหลวงแพง (1.4.3.4) 
 

17,250,000 กทม. กบน. 

43 โครงการปรับปรุงทํานบก้ันน้ําตามแนวคลอง
แยกคลองนครเนือ่งเขต (1.4.3.4) 

21,400,000 กทม. กบน. 

44 โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. คลองพระ
โขนงชวงจากสถานีสูบน้ําพระโขนงถึงถนนทาง
รถไฟสายเกา ระยะ 2 (1.4.4.1) 

38,558,334 กทม. กพล. 

45 โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. (สมอยดึ
ดานหลัง) คลองเคล็ดจากเข่ือนเดิมบริเวณ
คลองตาชางถึงคลองบางนา (1.4.4.1) 
 

20,000,000 กทม. กรบ. 

46 งานปรับปรุงแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ํา
เจาพระยาบริเวณซอยราษฎรบูรณะ 3 
(1.4.4.2) 

4,800,000 กทม. กพล. 

47 โครงการกอสรางแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ํา
เจาพระยาชวงบริเวณรานอาหารวัดระฆังทอง
ถึงโรงเรียนสตรีวัดระฆัง  (1.4.4.2) 
 

33,600,000 กทม. กพล. 
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ลําดับ

ท่ี 

ช่ือโครงการ งบประมาณ แหลงงบประมาณ 

กทม./รัฐบาล/

อ่ืนๆ 

สวนราชการ

ท่ีรับผิดชอบ 

48 โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. และปองกัน
การกัดเซาะคลองพระโขนงชวงจากสถานีสูบ
น้ําพระโขนงถึงถนนทางรถไฟสายเกา 
(1.4.4.2) 

- กทม. กพล. 

49 โครงการกอสรางและปรับปรุงแนวปองกันน้ํา
ทวมริมแมน้ําเจาพระยา บริเวณสํานักเทศกิจ
ถึงชุมชนวัดกัลยาณมิตร (1.4.4.2) 
 

- กทม. กพล. 

50 โครงการกอสรางแนวปองกันน้ําทวมริม 
คลองบางกอกนอยชวงคลองน้ําตาลถึง        
ถนนจรัญสนทิวงศ (ครั้งท่ี ๒) (1.4.4.2) 
 

23,199,000 กทม. กพล. 

51 โครงการกอสรางแนวปองกัน น้ําทวมริม
คลองมหาสวัสดิ์ชวงซอย สวนผัก ๔ ถึง
สะพานจงถนอม (1.4.4.2) 

27,600,000 กทม. กพล. 

52 งานกอสรางแนวปองกันน้ําทวมริมคลองชักพร
บริเวณปากคลองวัดเจาอาม (1.4.4.2) 
 

7,400,000 กทม. กพล. 

53 โครงการกอสรางแนวปองกันน้ําทวมริมคลอง
บางกอกนอยชวงหมูบานพันธศักดิ์ถึงวัด
สุวรรณคีรีและปากคลองบางขุนนนท
(1.4.4.2) 

- กทม. กพล. 

54 โครงการบําบัดน้ําเสียมีนบุรี (ม. ๒.๒.๑.๑) 
    - โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสีย
และระบบบําบัดน้ําเสียมีนบุรี 
    - โครงการจางท่ีปรึกษาควบคุมงาน
กอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบ
บําบัดน้ําเสียมีนบุรี 

๑,๐๐๐,๐๐๐ กทม. สจน. 

55 โครงการบําบัดน้ําเสียธนบุรี (ม. ๒.๒.๑.๑) 
    - โครงการจางท่ีปรึกษาสํารวจและ
ออกแบบระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบ
บําบัดน้ําเสียธนบุรี 

ไมไดรับงบประมาณ - สจน. 

56 โครงการบําบัดน้ําเสียบึงหนองบอน  
(ม. ๒.๒.๑.๑) 

ไมไดรับงบประมาณ - สจน. 

57 โครงการบําบัดน้ําเสียคลองเตย  

(ม. ๒.๒.๑.๑) 

ไมไดรับงบประมาณ - สจน. 
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ลําดับ

ท่ี 

ช่ือโครงการ งบประมาณ แหลงงบประมาณ 

กทม./รัฐบาล/

อ่ืนๆ 

สวนราชการ

ท่ีรับผิดชอบ 

58 โครงการจางที่ปรึกษาสํารวจ ออกแบบระบบ

รวบรวมน้ําเสีย (เพ่ิมเติม) พ้ืนท่ีเขตหวยขวาง

เขาโรงควบคุมคุณภาพน้ําดินแดง (มน. 

๒.๒.๑.๓) 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ กทม. สจน. 

59 งานกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสีย (เพ่ิมเติม) 

รมิคลองแสนแสบ ชวงถนนวทิยุ-คลองตันเขา

โรงควบคุมคุณภาพน้ําดินแดง (มน. 

๒.๒.๑.๓) 

๗๕,๖๐๐,๐๐๐ รัฐบาล สจน. 

60 งานกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสีย (เพ่ิมเติม) 

พ้ืนท่ีเขตหวยขวาง เขาโรงควบคุมคุณภาพน้ํา

ดินแดง  

(มน. ๒.๒.๑.๓) 

๓๒๐,๐๐๐,๐๐๐ รัฐบาล สจน. 

61 งานปรับปรุงโรงควบคุมคุณภาพน้ํา

รัตนโกสินทร  

(มน. ๒.๒.๑.๓) 

๖๘,๑๓๖,๐๐๐ กทม. สจน. 

 รวมงบประมาณท้ังส้ิน 3,746,580,794   
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กิจกรรมงานยุทธศาสตร 

ลําดับ

ท่ี 

ช่ือกิจกรรม สวนราชการ 

ท่ีรับผิดชอบ 

*1 “คนรกัษคลอง” (รวมกันทําความสะอาด คู คลอง สรางจิตสํานึกรวมกัน) กรบ. 

   

   

   

   

 

 
 
 
 
กิจกรรมงานประจําพ้ืนฐาน 

ลําดับ

ท่ี 

ช่ือกิจกรรม สวนราชการ 

ท่ีรับผิดชอบ 

๑ แผนปฏิบัติการถายเทน้ําในเขตกรุงเทพมหานคร ระหวางป พ.ศ. 2559 – 2560  
(สําหรับ DO ไมนอยกวา ๒ มิลลิกรัม/ลิตร) (ม. ๒.๒.๒.๑) 

กบน. 

๒ แผนปฏิบัติการถายเทน้ําในเขตกรุงเทพมหานคร ระหวางป พ.ศ. 2559 – 2560  
(สําหรับ BOD ไมเกิน 15 มิลลิกรัม/ลิตร) (ม. ๒.๒.๒.๑) 

กบน. 

๓ งานขุดลอกคลอง (สําหรับ DO ไมนอยกวา 2 มิลลิกรัม/ลิตร) (ม. ๒.๒.๒.๑) กรบ. 
๔ งานขุดลอกคลอง (สําหรับ BOD ไมเกิน 15 มิลลิกรัม/ลิตร) (ม. ๒.๒.๒.๑) กรบ. 
๕ งานวิเคราะหคุณภาพน้ําคลองและแมน้ําเจาพระยา (สําหรับ DO ไมนอยกวา 2 

มิลลิกรัม/ลิตร) (ม. ๒.๒.๒.๑) 
สจน. 

6 งานวิเคราะหคุณภาพน้ําคลองและแมน้ําเจาพระยา (สําหรับ BOD ไมเกิน 15 
มิลลิกรัม/ลิตร) (ม. ๒.๒.๒.๑) 

สจน. 
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การนําแผนฯไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
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แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2560 
มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ 

ภารกิจเชิงยุทธศาสตร 
ดานท่ี 1. เมืองท่ีมีความปลอดภัยและความเปนระเบียบเรียบรอย 

มิติท่ี 1.4  การจัดการน้ําและปองกันอุทกภัย 

เปาประสงคท่ี 1.4.1 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบทอระบายน้ํา  

มาตรการ 
 

ตัวช้ีวัดมาตรการ นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

กอสรางและปรับปรุงระบบ
ระบายน้ําในถนนสายหลัก 
(ม. 1.4.1.1) 
 

1. ความสามารถระบายน้ําทวมขัง 
ในถนนสายหลักกรณีฝนตก  
100 มิลลิเมตรตอชั่วโมง 

นยิาม/คําอธิบาย 
  ความสามารถระบายน้ําทวมขังในถนนสายหลัก
หมายถึงการแกไขปญหาน้ําทวมในถนนสายหลักท่ีมี
สาเหตุมาจากฝนตก กรณีฝนตกตอเนื่อง ๑ ชม. มี
ปริมาณฝนไมเกิน ๑๐๐ มม. ใหสามารถระบายน้ํา
ทวมขังเขาสูสภาวะปกติไดในเวลาท่ีกําหนดนับจาก
เวลาท่ีฝนหยุดตก โดยจะสามารถลดระยะเวลาใน
การระบายน้ําใหเขาสูภาวะปกติทุกปอยางตอเนื่อง 
และมีเปาหมายใหสามารถระบายน้ําไดภายในเวลา 
๙๐ นาที ภายในป  ๒๕๗๕ 
คาเปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ 
๑. สามารถระบายน้ําทวมขังจากถนนสายหลัก (กรณี
ฝนตก ๑ ชม. มีปริมาณฝนไมเกิน ๑๐๐ มม.) ไดภายใน
เวลา 210 นาที ภายในป ๒๕60 
๒. รอยละ 100 ของความสําเร็จเฉลี่ยของโครงการ
กอสราง 

๑. โครงการปรับปรุงทอระบายน้ําในถนนสายหลัก 
   ๑.๑ โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําถนน
รัชดาภิเษกบริเวณทางแยกถนนลาดพราวถึงคลอง
น้ําแกว 
คาเปาหมาย : รอยละ 100 
สวนราชการ : กรท. 
   
   ๑.2 โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา บริเวณ
ถนนสุขุมวิทจากซอยสุขุมวิท 107 ถึงคลองบางนา 
คาเปาหมาย : รอยละ 55 
สวนราชการ : กพล. 
 
   ๑.3 โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา เพ่ือแกไข
ปญหาน้ําทวมถนนสุขุมวิท 21 
คาเปาหมาย : รอยละ 55 
สวนราชการ : กพล. 
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มาตรการ 
 

ตัวช้ีวัดมาตรการ นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

  
ระดับผลลัพธ : วัดชวงเวลาน้ําทวมนับจากฝนหยุด
ตก โดยใชขอมูลสถิติท่ีบันทึกไวจากกองระบบ
สารสนเทศระบายน้ํา 

วิธีการคํานวณ :    1.4 โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา เพ่ือแกไข
ปญห าน้ําทวม บริเวณซอยสุขุมวิท 31 และซอย
สวัสด ี
คาเปาหมาย : รอยละ 55 
สวนราชการ : กพล. 
 

  ระดับผลผลิต : คํานวณจากความกาวหนาของ
โครงการกอสรางตามท่ีไดรับงบประมาณประจําป 
ดําเนินการโดยแบงสัดสวน ดังนี้ 
๑. ออกแบบและรายการ  รอยละ ๒๐ 
๒. ขออนุมัติดําเนินการ   รอยละ ๑๐ 
๓. จัดทํา TOR              รอยละ ๑๐ 
๔. จัดหาผูรับจาง           รอยละ ๕ 
๕. ขออนุมัติจาง           รอยละ ๕ 
๖. ดําเนินการกอสราง    รอยละ ๕๐ 

   1.5  โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา เพ่ือ
แกไขปญหาน้ําทวมบริเวณซอยสุขุมวิท 39 
คาเปาหมาย : รอยละ 55 
สวนราชการ : กพล. 
 
   ๑.6 โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา เพ่ือแกไข
ปญหาน้ําทวมบริเวณซอยสุขุมวิท 63 
คาเปาหมาย : รอยละ 55 
สวนราชการ : กพล. 
 

  การวัดรอยละความสําเร็จของโครงการกอสรางใชสูตร 
รอยละความสําเร็จ = รอยละความกาวหนา x 100 
                           รอยละคาเปาหมาย 

รอยละความสําเร็จเฉลี่ย = Σ รอยละความสําเร็จ 

                                  Σ จํานวนโครงการ 
 

   ๑.7 โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา เพ่ือแกไข
ปญหาน้ําทวมบริเวณซอยสุขุมวิท 4 
คาเปาหมาย : รอยละ 55 
สวนราชการ : กพล. 
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มาตรการ 
 

ตัวช้ีวัดมาตรการ นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

      1.8 โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา เพ่ือแกไข
ปญหาน้ําทวมบริเวณซอยสุขุมวิท 14 
คาเปาหมาย : รอยละ 55 
สวนราชการ : กพล. 
 

      ๑.9 โครงการกอสรางระบบระบายน้ําเพ่ือแกไข
ปญหาน้ําทวมถนนทรงสวัสดิ์ ถนนเยาวราชและ
ถนนเจริญกรุง 
คาเปาหมาย : รอยละ 55 
สวนราชการ : กรท. 
 

      ๑.10 งานปรับปรุงบอสูบน้ําเพชรบุรีตอนสถาน
ฑูตอินโดนีเซีย 
คาเปาหมาย : รอยละ 55 
สวนราชการ : กรท. 
 

      1.11 โครงการกอสรางระบบระบายน้ําเพ่ือ
แกไขปญหาน้ําทวมถนนศรีอยุธยา และถนน
พระรามท่ี 6 
คาเปาหมาย : รอยละ 55 
สวนราชการ : กรท. 
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มาตรการ 
 

ตัวช้ีวัดมาตรการ นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

      1.12 โครงการกอสรางระบบระบายน้ําเพ่ือ
แกไขปญหาน้ําทวมถนนพหลโยธิน บริเวณแยก
เกษตรศาสตร 
คาเปาหมาย : รอยละ 55 
สวนราชการ : กรท. 
 

      1.13 โครงการกอสรางระบบระบายน้ําเพ่ือ
แกไขปญหาน้ําทวมถนนนราธิวาสราชนครินทร 17 
และถนนสวนพลู 
คาเปาหมาย : รอยละ 55 
สวนราชการ : กรท. 
 

      1.14 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําถนน
ฉิมพลี-ทุงมังกร 
คาเปาหมาย : รอยละ 100 
สวนราชการ : กรท. 
 

      1.15 งานปรับปรุงระบบระบายน้ําซอย
ลาดพราว 80 แยก 22 
คาเปาหมาย : รอยละ 100 
สวนราชการ : กรท. 
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มาตรการ 
 

ตัวช้ีวัดมาตรการ นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

      1.16 โครงการกอสรางบอสูบน้ําถนน
รัชดาภิเษกตอนลงคลองหวยขวาง (ฝงทิศเหนือ) 
คาเปาหมาย : รอยละ 100 
สวนราชการ : กรท. 
 

      1.17 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําถนน   
ศรีนครินทรจากจุดท่ีกําหนดลงคลองเคล็ด 
คาเปาหมาย : รอยละ 100 
สวนราชการ : กรท. 
 

      1.18 โครงการกอสรางบอสูบน้ําถนนงามวงศวาน 
ตอนลงคลองบางเขน 
คาเปาหมาย : รอยละ 100 
สวนราชการ : กรท. 
 

      1.19 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําจาก
ถนนบางบอน 1จากคลองบางโคลดัถึงคลอง 
บางพราน 
คาเปาหมาย : รอยละ 100 
สวนราชการ : กรท. 
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มาตรการ 
 

ตัวช้ีวัดมาตรการ นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

      1.20 โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. คลอง
ลาดยาว จากถนนกําแพงเพชร 6 ถึงคลองเปรม
ประชากร 
คาเปาหมาย : รอยละ 100 
สวนราชการ : กรท. 

ทําความสะอาดทอระบายน้าํ 
(มน.1.4.1.5) 

     1.21 ลางทําความสะอาดทอระบายน้ํา  
จํานวน 14 รายการ 
คาเปาหมาย : รอยละ 100 
สวนราชการ : กรท. 

      1.22 จางเหมาดําเนินการทําความสะอาดทอ
ระบายน้ํา จํานวน 97 สาย 
คาเปาหมาย : รอยละ 100 
สวนราชการ : กรท. 
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แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2560 
มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ 

ภารกิจเชิงยุทธศาสตร 

ดานท่ี 1. เมืองท่ีมีความปลอดภัยและความเปนระเบียบเรียบรอย 

มิติท่ี 1.4  การจัดการน้ําและปองกันอุทกภัย 

เปาประสงคท่ี 1.4.1 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบทอระบายน้ํา  

มาตรการ 
 

ตัวช้ีวัดมาตรการ นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

กอสรางและปรับปรุงระบบ
ระบายน้ําพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร
ฝงตะวันออก 
(ม. 1.4.1.2) 
 

2. รอยละความสําเร็จโครงการ
กอสราง 

นิยาม/คําอธิบาย 
   กอสรางและปรับปรุงระบบระบายน้ําในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครฝงตะวันออก โดยการกอสรางและ
ปรับปรุงสถานีสูบน้ํา ประตูระบายน้ํา เข่ือน ค.ส.ล. 
ระบบทอระบายน้ํา ฯลฯ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ระบายน้ําจากระบบทอระบายน้ําตามท่ีไดรับ
งบประมาณประจําปใหแลวเสร็จตามคาเปาหมาย
ประจําป เพ่ือใหสามารถลดพ้ืนท่ีประสบปญหา       
น้ําทวมขังไดมากข้ึน 
คาเปาหมาย 
   รอยละ ๑๐๐ ของความสําเร็จเฉลี่ยทุกโครงการ 
วิธีการคํานวณ  รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการโครงการ โดยแบงสัดสวนการ
ดําเนินการ ดังนี้ 
 

1. โครงการกอสรางระบบระบายน้ําลําราง
สาธารณะและถนนเวฬุวนาราม 
คาเปาหมาย : รอยละ 90 
สวนราชการ : กพล. 
 
2. โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา 
คลองหลุมไผ-คลองโคกคราม 
คาเปาหมาย : รอยละ 80 
สวนราชการ : กพล. 
 
3. โครงการกอสรางระบบระบายน้ําคลองเสือนอย 
คาเปาหมาย : รอยละ 100 
สวนราชการ : กพล. 
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มาตรการ 
 

ตัวช้ีวัดมาตรการ นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

  ๑. ออกแบบและรายการ     รอยละ ๒๐ 
๒. ขออนุมัติดําเนินการ รอยละ ๑๐  
๓. จัดทํา TOR    รอยละ ๑๐  
๔. จัดหาผูรับจาง รอยละ ๕  
๕. ขออนุมัติจาง           รอยละ ๕  
๖. ดําเนินการกอสราง         รอยละ ๕๐ 

4. โครงการกอสรางระบบระบายน้ําบึงกุมเหนือ     
ระยะท่ี 2 
คาเปาหมาย : รอยละ 100 
สวนราชการ : กพล. 
 

  การวัดรอยละความสําเร็จของโครงการกอสรางใชสูต 
รอยละความสําเร็จ = รอยละความกาวหนา x 100 
                           รอยละคาเปาหมาย 

รอยละความสําเร็จเฉลี่ย = Σ รอยละความสําเร็จ 

                                  Σ จํานวนโครงการ 
 

5. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําคลองจิก
มิตรมหาดไทย ตอนคลองจั่น (ครั้งท่ี 2) 
คาเปาหมาย : รอยละ 55 
สวนราชการ : กพล. 
 
 

   6. โครงการกอสรางระบบระบายน้ําคลองแยก
คลองบึงบานมา 
คาเปาหมาย : รอยละ 100 
สวนราชการ : กพล. 
 

   7. โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. คลองขางซอย
ออนนชุ ๗๐ จากบริเวณคลองหนองบอนถึงถนน
ออนนชุ 
คาเปาหมาย : รอยละ 100 
สวนราชการ : กรบ. 
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มาตรการ 
 

ตัวช้ีวัดมาตรการ นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

   8. โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. คลองบางบวั
บริเวณชุมชนคลองบางบัวจากเข่ือนเดิมถึงจุดท่ี
กําหนดให 
คาเปาหมาย : รอยละ 100 
สวนราชการ : กรบ. 

   9. โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. (สมอยดึ
ดานหลัง) คลองพลับพลาบริเวณสถานีตํารวจ
นครบาลวังทองหลางและแฟลตตํารวจ 
คาเปาหมาย : รอยละ 100 
สวนราชการ : กรบ. 
 

   10. โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. (คาดทอง
คลอง) คูนายกิมสาย ๓ จากประตูระบายน้ํา
คลองเปรมประชากรถึงคูน้ํานาวง 
คาเปาหมาย : รอยละ 100 
สวนราชการ : กรบ. 

    
   11. โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. (สมอยึดหลัง)

คลองหวัหมากจากถนนกรงุเทพกรฑีาถึงจุดท่ี
กําหนดใหไปทางถนนกรุงเทพชลบุรีสายใหม 
คาเปาหมาย : รอยละ 100 
สวนราชการ : กรบ. 
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มาตรการ 
 

ตัวช้ีวัดมาตรการ นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

   ๑2. โครงการกอสรางเข่ือนคสล. (สมอยึดหลัง) 
คลองเปรมประชากรจากเข่ือนเดิมบริเวณวัด
เสมียนนารีถึงคลองบางเขน 
คาเปาหมาย : รอยละ 100 
สวนราชการ : กรบ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

48 
 

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2560 
มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ 

ภารกิจเชิงยุทธศาสตร 
ดานท่ี 1. เมืองท่ีมีความปลอดภัยและความเปนระเบียบเรียบรอย 

มิติท่ี 1.4  การจัดการน้ําและปองกันอุทกภัย 

เปาประสงคท่ี 1.4.1 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบทอระบายน้ํา  

มาตรการ 
 

ตัวช้ีวัดมาตรการ นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

กอสรางและปรับปรุงระบบ
ระบายน้ําพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร
ฝงธนบุรี 
(ม. 1.4.1.3) 
 

3. รอยละความสําเร็จโครงการ
กอสราง 

นิยาม/คําอธิบาย 
   กอสรางและปรับปรุงระบบระบายน้ําในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครฝงธนบุรี โดยการกอสรางและ
ปรับปรุงสถานีสูบน้ํา ประตูระบายน้ํา เข่ือน ค.ส.ล. 
ระบบทอระบายน้ํา ฯลฯ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ระบายน้ําจากระบบทอระบายน้ําตามท่ีไดรับ
งบประมาณประจําปใหแลวเสร็จตามคาเปาหมาย
ประจําป เพ่ือใหสามารถลดพ้ืนท่ีประสบปญหาน้ํา
ทวมขังไดมากข้ึน 
คาเปาหมาย 
   รอยละ ๑๐๐ ของความสําเร็จเฉลี่ยทุกโครงการ 
วิธีการคํานวณ  รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการโครงการ โดยแบงสัดสวนการดําเนินการ 
ดังนี้ 
 

1. โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. คลองราษฎร
สามัคคีจากบริเวณถนนกาญจนภิเษกถึงบริเวณ
โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง 
คาเปาหมาย : รอยละ 100 
สวนราชการ : กรบ. 
 
2. โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. คลองทวีวัฒนา
จากบริเวณถนนอุทยานถึงบริเวณคลองบางข้ีแกง 
คาเปาหมาย : รอยละ 100 
สวนราชการ : กรบ. 
 
3. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําดานใตคลอง 
ภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย (กอสรางเข่ือน ค.ส.ล. 
คลองพระยาราชมนตรี ตอนท่ี๑) 
คาเปาหมาย : รอยละ 95 
สวนราชการ : กพล. 
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มาตรการ 
 

ตัวช้ีวัดมาตรการ นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

  ๑. ออกแบบและรายการ     รอยละ ๒๐ 
๒. ขออนุมัติดําเนินการ รอยละ ๑๐  
๓. จัดทํา TOR    รอยละ ๑๐  
๔. จัดหาผูรับจาง รอยละ ๕  
๕. ขออนุมัติจาง           รอยละ ๕  
๖. ดําเนินการกอสราง         รอยละ ๕๐ 
การวัดรอยละความสําเร็จของโครงการกอสรางใชสูต 
รอยละความสําเร็จ = รอยละความกาวหนา x 100 
                           รอยละคาเปาหมาย 

รอยละความสําเร็จเฉลี่ย = Σ รอยละความสําเร็จ 

                                  Σ จํานวนโครงการ 
 

4. โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. และสถานีสูบน้ํา
คลองหม่ืนแชมและคลองรางข้ีเหล็กจากบริเวณ
คลองภาษีเจริญถึงบริเวณคลองบางบอน 
คาเปาหมาย : รอยละ 100 
สวนราชการ : กรบ. 
 

  5. โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. (ดาดทองคลอง) 
คลองกระทอนแถวจากบริเวณเข่ือนเดิมถึงบริเวณ
คลองบางขุนศรี 
คาเปาหมาย : รอยละ 100 
สวนราชการ : กรบ. 
 

  6. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําดานใตคลอง
ภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย (กอสรางสถานีสูบน้ํา
และเข่ือน ค.ส.ล. คลองระหาญ) 
คาเปาหมาย : รอยละ 85 
สวนราชการ : กพล. 
 

   7. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําดานใตคลอง
ภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย (กอสรางเข่ือน ค.ส.ล. 
คลองสะแกงาม) 
คาเปาหมาย : รอยละ 100 
สวนราชการ : กพล. 
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มาตรการ 
 

ตัวช้ีวัดมาตรการ นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

   8. โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. (ดาดทองคลอง)      

คลองยายทิมจากบริเวณคลองภาษีเจริญถึงบริเวณ

คลองบางจาก 

คาเปาหมาย : รอยละ 100 
สวนราชการ : กรบ. 
 

   9. โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. คลองทวีวัฒนาจาก
คลองบางจากถึงบริเวณคลองบางข้ีแกง 
คาเปาหมาย : รอยละ 100 
สวนราชการ : กรบ. 
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แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2560 
มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ 

ภารกิจเชิงยุทธศาสตร 
ดานท่ี 1. เมืองท่ีมีความปลอดภัยและความเปนระเบียบเรียบรอย 

มิติท่ี 1.4  การจัดการน้ําและปองกันอุทกภัย 

เปาประสงคท่ี 1.4.1 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบทอระบายน้ํา  

มาตรการ 
 

ตัวช้ีวัดมาตรการ นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

จัดหาเครื่องมือและอุปกรณดูด
ลางทอระบายน้ํา 
(ม. 1.4.1.4) 
 

4. รอยละของการจัดหาเครื่องมือและ
อุปกรณดูดลางทอระบายน้ําตามท่ี
หนวยงานรองขอ 

นิยาม/คําอธิบาย 
   ปจจัยสนับสนุนการบริหารจัดการแกไข
ปญหาน้ําทวมของกรุงเทพมหานครจําเปนตอง
มีเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ ท่ีมีความพรอ 
เพียงพอเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบระบายน้ํา
สําหรับการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม
อยางมีประสิทธิภาพ 
คาเปาหมาย 
   รอยละ ๑๐๐ ของความสําเร็จของโครงการ 
วิธีการคํานวณ   
๑. จัดทําขอกําหนด        รอยละ ๒๐ 
๒. ขออนุมัติดําเนินการ    รอยละ ๑๐ 
๓. จัดหาผูรับจาง       รอยละ 2๐ 
๔. ดําเนินการจัดหาเครื่องมือ   รอยละ ๕0 
    เครื่องจักรและอุปกรณ 

(1.) โครงการจัดหารถดูดลางทําความสะอาดทอ
ระบายน้ํา 
คาเปาหมาย : - 
สวนราชการ : กรท. 
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แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2560 
มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ 

ภารกิจเชิงยุทธศาสตร 
ดานท่ี 1. เมืองท่ีมีความปลอดภัยและความเปนระเบียบเรียบรอย 

มิติท่ี 1.4  การจัดการน้ําและปองกันอุทกภัย 

เปาประสงคท่ี 1.4.2 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบคลองและแหลงรับน้ํา 

มาตรการ 
 

ตัวช้ีวัดมาตรการ นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

กอสรางเข่ือนเพ่ือรองรับการขุด

ลอกคลองสายหลัก 

(ม. 1.4.2.1) 
 

1. รอยละความสําเร็จของโครงการ
ของคลองท่ีไดรับการฟนฟูให
สามารถรองรับและระบายน้ํา 
 

นยิาม/คําอธิบาย 
  การเพ่ิมประสิทธิภาพคลองสายหลักใหพรอมแก
การขุดลอกท่ีระดับ -2.๐๐๐ ถึง -3.000  ม.รทก. 
โดยการสรางเข่ือน ค.ส.ล. เพ่ิมข้ึน โครงการ
กอสรางสวนใหญเปนโครงการตอเนื่อง การคิด
ความกาวหนาโครงการประจําป จึงวัดไดในระดับ
ผลผลิต 
คาเปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ 

    รอยละ 100 ของความสําเร็จเฉลี่ยของโครงการ 

1. โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. (สมอยดึดานหลัง) 
คลองประเวศบุรีรมยจากประตูระบาย น้ํากระทุม  
เสือปลาถึงบริเวณคลองขุนสกล 
คาเปาหมาย : รอยละ 100 
สวนราชการ : กรบ. 
 
2. โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. และประตูระบายน้ํา
คลองลาดพราว คลองบางบัว คลองถนน คลองสอง 
และคลองบางซ่ือ จากบริเวณเข่ือนเดิมอุโมงคยักษ
พระรามเกา-รามคําแหงไปทางประตูระบายน้ําคลอง 
สองสายใต 
คาเปาหมาย : รอยละ 70 
สวนราชการ : กรบ. (อุดหนุน) 
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มาตรการ 
 

ตัวช้ีวัดมาตรการ นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

  วิธีการคํานวณ : 
แบงสัดสวนการดําเนินการ ดังนี้ 
๑. ออกแบบและรายการ  รอยละ ๒๐ 
๒. ขออนุมัติดําเนินการ   รอยละ ๑๐ 
๓. จัดทํา TOR              รอยละ ๑๐ 
๔. จัดหาผูรับจาง           รอยละ ๕ 
๕. ขออนุมัติจาง           รอยละ ๕ 
๖. ดําเนินการกอสราง    รอยละ ๕๐ 

3. โครงการปรับปรุงคลองสามเสน จากถนน
พหลโยธินถึงจุดท่ีกําหนดใหไปทางถนนพระรามท่ี 6 
คาเปาหมาย : รอยละ 80 
สวนราชการ : กรบ. 
 
4. โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. พรอมทางเดิน
คลองแสนแสบจากบริเวณถนนกาญจนาภิเษก ถึง
บริเวณประตูระบายน้ํามีนบุรี 
คาเปาหมาย : รอยละ 100 
สวนราชการ : กรบ. 
 

  การวัดรอยละความสําเร็จของโครงการกอสรางใชสูต  
รอยละความสําเร็จ = รอยละความกาวหนา x 100 
                           รอยละคาเปาหมาย 

รอยละความสําเร็จเฉลี่ย = Σ รอยละความสําเร็จ 

                                  Σ จํานวนโครงการ 
 

5. โครงการกอสรางทางเดินและทางรถจักรยาน 
รมิคลองแสนแสบจากซอยสขุุมวทิ ๓๙ ถึงบริเวณ
สะพานอโศก 
คาเปาหมาย : รอยละ 100 
สวนราชการ : กรบ. 
 

   6. โครงการกอสรางทางเดินและทางรถจักรยานริม
คลองแสนแสบบริเวณซอยทองหลอถึงบริเวณซอย
สุขุมวิท ๓๙ 
คาเปาหมาย : รอยละ 100 
สวนราชการ : กรบ. 
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มาตรการ 
 

ตัวช้ีวัดมาตรการ นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

   7. โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. พรอมทางเดินริม
คลองแสนแสบบริเวณประตูระบายน้ําหนองจอกถึงสุ
เขต กทม. และคลองนครเนือ่งเขตจากคลองแสนแสบ
บริเวณคลองหลวงแพง 
คาเปาหมาย : รอยละ 100 
สวนราชการ : กรบ. 
 

   8. โครงการกอสรางทางเดินและทางรถจักรยานริม
คลองแสนแสบบรเิวณซอยรามคําแหง 29 ถึง
ประตูระบายน้ําคลองตัน 
คาเปาหมาย : รอยละ 100 
สวนราชการ : กรบ. 
 

   9.  โครงการจางท่ีปรึกษาสํารวจแนวเขตคลอง
สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร 
คาเปาหมาย : รอยละ 100 
สวนราชการ : กรบ. 
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แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2560 
มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ 

ภารกิจเชิงยุทธศาสตร 
ดานท่ี 1. เมืองท่ีมีความปลอดภัยและความเปนระเบียบเรียบรอย 

มิติท่ี 1.4  การจัดการน้ําและปองกันอุทกภัย 

เปาประสงคท่ี 1.4.2 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบคลองและแหลงรับน้ํา 

มาตรการ 
 

ตัวช้ีวัดมาตรการ นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

ปรับปรุงกอสรางแกมลิง 
(ม. 1.4.2.2) 
 

2. พ้ืนท่ีท่ีไดรับการพัฒนาฟนฟู
ใหสามารถเปนแหลงรองรับน้ํา
หรือพ้ืนท่ีชะลอน้ํา (แกมลงิ) 

นิยาม/คําอธิบาย 
  การแกไขปญหาน้ําทวมของกรุงเทพมหานคร 
โดยการใชพ้ืนท่ีชะลอน้ํา (แกมลงิ) ดวยการจัดหา
และพัฒนาพ้ืนท่ีชะลอน้ําและกอสรางระบบระบาย
น้ําเขา-ออก ใหสามารถบริหารจัดการ ปริมาณเก็บ
กักน้ําได 
 คาเปาหมาย/ผลสัมฤทธิ ์
๑. พัฒนาพ้ืนท่ีชะลอน้ําใหมีปริมาณเก็บกักน้ําท่ี

สามารถบริหารจัดการได ๐.๒2 ลานลบ.ม. ภายใน
ป ๒๕60 

๒.   รอยละ ๑๐๐ ของความสําเร็จเฉลี่ยทุกโครงการ 
วิธีการคํานวณ 
ระดับผลลัพธ  คิดจากปริมาตรเก็บกักน้ําของแตละ
โครงการ เม่ือดําเนินการกอสรางแลวเสร็จจะ
สามารถบริหารจัดการน้ําไดเพ่ิมข้ึน 
 

๑. โครงการกอสรางและปรับปรุงพ้ืนท่ีชะลอน้ํา 
   ๑.1 โครงการกอสรางแกมลิงหมูบานสัมมากร
และระบบระบายน้ําถนนรามคําแหง 
คาเปาหมาย : รอยละ 100 
สวนราชการ : กพล.  
 
    ๑.2 โครงการกอสรางแกมลิงสวนน้ําเสรีไทย
ชวงคลองระหสัถึงคลองคร ุ
คาเปาหมาย : รอยละ 90 
สวนราชการ : กพล.  
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มาตรการ 
 

ตัวช้ีวัดมาตรการ นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

  ระดับผลผลิต  คํานวณจากรอยละความสําเร็จของ
โครงการกอสรางเทียบกับคาเปาหมายเฉลี่ยทุก
โครงการ โดยแบงสัดสวนการดําเนินการ ดังนี้ 
๑. ออกแบบและรายการ รอยละ ๒๐  
๒. ขออนุมัติดําเนินการ รอยละ ๑๐  
๓. จัดทํา TOR    รอยละ ๑๐  
๔. จัดหาผูรับจาง รอยละ ๕  
๕. ขออนุมัติจาง           รอยละ ๕  
๖. ดําเนินการกอสราง         รอยละ ๕๐ 

 

  การวัดรอยละความสําเร็จของโครงการกอสรางใชสูต 
รอยละความสําเร็จ = รอยละความกาวหนา x 100 
                           รอยละคาเปาหมาย 

รอยละความสําเร็จเฉลี่ย = Σ รอยละความสําเร็จ 

                                  Σ จํานวนโครงการ 
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แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2560 
มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ 

ภารกิจเชิงยุทธศาสตร 
ดานท่ี 1. เมืองท่ีมีความปลอดภัยและความเปนระเบียบเรียบรอย 

มิติท่ี 1.4  การจัดการน้ําและปองกันอุทกภัย 

เปาประสงคท่ี 1.4.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับน้ํา 

มาตรการ 
 

ตัวช้ีวัดมาตรการ นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

กอสรางอุโมงคระบายน้ํา 
(ม. 1.4.3.1) 
 

1. ระดับความสําเร็จของโครงการ
กอสรางอุโมงคระบายน้ํา 

นยิาม/คําอธิบาย 
   โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ําเปนโครงการท่ี
เพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับน้ําใหสามารถระบายน้ํา
ในพ้ืนท่ีออกสูแมน้ําเจาพระยาโดยเร็ว เปนโครงการ
ตอเนื่องมีระยะเวลาดําเนินการหลายป เม่ือดําเนินการ
แลวเสร็จสามารถสูบระบายน้ําออกจากพ้ืนท่ีไดในอัตรา
รวม ๙๒ ลบ.ม. ตอวินาที การวัดความกาวหนา 
โครงการในแตละป จึงวัดไดในระดับผลผลิต 
คาเปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ 
   รอยละ ๑๐๐ ของความสําเร็จเฉลี่ยของการ
ดําเนินการ 

  

๑. โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ําใตคลอง
บางซ่ือจากคลองลาดพราวถึงแมน้ําเจาพระยา 
คาเปาหมาย : รอยละ ๑๐๐ 
สวนราชการ : กพล. 
 
๒. โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ําจากบึง
หนองบอนลงสูแมน้ําเจาพระยา 
คาเปาหมาย : รอยละ 70 
สวนราชการ : กพล. 
 
๓. โครงการจางท่ีปรึกษาควบคุมการ กอสราง
โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ําจากบึงหนองบอน
ลงสูแมน้ําเจาพระยา 
คาเปาหมาย : รอยละ 70 
สวนราชการ : กพล. 
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มาตรการ 
 

ตัวช้ีวัดมาตรการ นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

  วิธีการคํานวณ 
๑. ออกแบบและรายการ       รอยละ ๒๐ 

 ๒. ขออนุมัติดําเนินการ         รอยละ ๑๐ 
 ๓. จัดทํา TOR                   รอยละ ๑๐ 

๔. จัดหาผูรับจาง                รอยละ ๕ 
๕. ขออนุมัติจาง                 รอยละ ๕ 
๖. ดําเนินการกอสราง          รอยละ ๕๐ 
วิธีการคํานวณ (กรณีขอ ๓,4,6) 
๑. จัดทํา TOR                  รอยละ ๑๐ 
๒. ดําเนินการคัดเลือกท่ีปรึกษา 
    ใหเหลือนอยราย            รอยละ ๑๕ 
๓. พิจารณาขอเสนอดานเทคนิค 
    และราคา                    รอยละ ๑๕ 
๔. รายงานผลการคัดเลือกและ 
    ขออนุมัติจาง               รอยละ ๑๐ 
๕. ดําเนินการควบคุมการกอสรางฯ 
                                   รอยละ ๕๐ 
การวัดรอยละความสําเร็จของโครงการกอสรางใชสูตร 
รอยละความสําเร็จ = รอยละความกาวหนา x 100 
                           รอยละคาเปาหมาย 

รอยละความสําเร็จเฉลี่ย = Σ รอยละความสําเร็จ 

                                  Σ จํานวนโครงการ 

4. โครงการจางท่ีปรึกษาออกแบบจัดทํา
รายละเอียดรายการประมาณราคาและเอกสาร
ประกวดราคาโครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ํา
คลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสูแมน้ํา
เจาพระยา 
คาเปาหมาย : รอยละ 85 
สวนราชการ : กพล. 
 
(5.) โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ําคลอง   
ทวีวัฒนาบริเวณคอขวด 
คาเปาหมาย : รอยละ - 
สวนราชการ : กพล 
 
(6.) โครงการจางท่ีปรึกษาควบคุมการกอสราง
อุโมงคระบายน้ําคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด 
คาเปาหมาย : รอยละ - 
สวนราชการ : กพล. 
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แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2560 
มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ 

ภารกิจเชิงยุทธศาสตร 
ดานท่ี 1. เมืองท่ีมีความปลอดภัยและความเปนระเบียบเรียบรอย 

มิติท่ี 1.4  การจัดการน้ําและปองกันอุทกภัย 

เปาประสงคท่ี 1.4.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับน้ํา 

 

มาตรการ 
 

ตัวช้ีวัดมาตรการ นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพ 

สถานีสูบน้ํา 

(ม. 1.4.3.2) 
 

2. รอยละความสําเร็จของการ
กอสรางและปรับปรุงอาคารบังคับน้ํา 

นิยาม/คําอธิบาย 
  อาคารบังคับน้ําประกอบดวย ประตูระบายน้ํา 
สถานีสูบน้ํา บอสูบน้ํา ฯลฯ ไดรับการปรับปรุงใหมี
ประสิทธิภาพในการระบายน้ํามากยิ่งข้ึน 
คาเปาหมาย/ผลสัมฤทธิ ์
   รอยละ 100 ของความสําเร็จเฉลี่ยทุกโครงการ 
วิธีการคํานวณ 
๑. ออกแบบและรายการ รอยละ ๒๐  
๒. ขออนุมัติดําเนินการ รอยละ ๑๐  
๓. จัดทํา TOR    รอยละ ๑๐  
๔. จัดหาผูรับจาง รอยละ ๕  
๕. ขออนุมัติจาง           รอยละ ๕  
๖. ดําเนินการกอสราง         รอยละ ๕๐ 
 
 

1. โครงการกอสรางและปรับปรุงอาคารบังคับน้ํา 
   1.๑ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพสถานี 
สูบน้ําคลองพระยาราชมนตรี 
คาเปาหมาย : รอยละ 100 
สวนราชการ : กบน. 
 
   1.2 โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพสถานี
สูบน้ําคลองจิตมิตรมหาดไทย 
คาเปาหมาย : รอยละ 100 
สวนราชการ : กบน. 
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มาตรการ 
 

ตัวช้ีวัดมาตรการ นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

  วิธีการคํานวณ (โครงการท่ี 1.1, 1.5, 1.6, 1.7) 
๑. จัดทําขอกําหนด รอยละ ๒๐  
๒. ขออนุมัติดําเนินการ รอยละ ๑๐  
3. จัดหาผูรับจาง รอยละ 20 
4. ดําเนินการปรับปรุง         รอยละ ๕๐ 
 

   1.3 โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
อาคารบังคับน้ําแนวถนนรามคําแหง (สถานีสูบน้ํา
คลองโตะยอและสถานีสูบน้ําคลองจิกกานดา) 
คาเปาหมาย : รอยละ 100 
สวนราชการ : กบน. 

  การวัดรอยละความสําเร็จของโครงการกอสรางใชสูตร 
รอยละความสําเร็จ = รอยละความกาวหนา x 100 
                           รอยละคาเปาหมาย 

รอยละความสําเร็จเฉลี่ย = Σ รอยละความสําเร็จ 

                                  Σ จํานวนโครงการ 
 

   1.4 โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปองกันน้ําทะเลหนุนของสถานีสูบน้ําคลองสนามชัย 
คาเปาหมาย : รอยละ 80 
สวนราชการ : กบน. 
 

      1.5 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพสถานีสูบน้ํา
คลองวัดไทรและสถานีสูบน้ําคลองชองนนทรี 
คาเปาหมาย : รอยละ 10๐ 
สวนราชการ : กบน. 
 

      1.6 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะ
สถานีสูบน้ําพระโขนง 
คาเปาหมาย : รอยละ 100 
สวนราชการ : กบน. 
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มาตรการ 
 

ตัวช้ีวัดมาตรการ นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

      1.7 โครงการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพ
สถานีสูบน้ํากรุงเกษม 
คาเปาหมาย : รอยละ 100 
สวนราชการ : กบน. 
 

      1.8 ปรับปรุงระบบระบายน้ําสถานีสูบน้ําคลอง
ลูกวัว 
คาเปาหมาย : รอยละ 100 
สวนราชการ : กบน. 
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แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2560 
มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ 

ภารกิจเชิงยุทธศาสตร 

ดานท่ี 1. เมืองท่ีมีความปลอดภัยและความเปนระเบียบเรียบรอย 

มิติท่ี 1.4  การจัดการน้ําและปองกันอุทกภัย 

เปาประสงคท่ี 1.4.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับน้ํา 

มาตรการ 
 

ตัวช้ีวัดมาตรการ นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

กอสรางประตูระบายน้ําและ

ประตูเรือสัญจร 

(ม. 1.4.3.3) 
 

3. รอยละความสําเร็จของการกอสราง
ประตูระบายน้ําและประตูเรือสัญจร 

นิยาม/คําอธิบาย 
  การกอสรางประตูระบายน้ําดําเนินการเพ่ือใชในการ
ก้ันน้ําและระบายน้ํา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับ
น้ํา ชวยในการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมในพ้ืนที 
และกอสรางประตูเรือสัญจรเพ่ือใหประชาชนสามารถ
สัญจรทางน้ําได 
คาเปาหมาย/ผลสัมฤทธิ ์
   รอยละ 100 ของความสําเร็จเฉลี่ยทุกโครงการ 
วิธีการคํานวณ 
๑. ออกแบบและรายการ รอยละ ๒๐  
๒. ขออนุมัติดําเนินการ รอยละ ๑๐  
๓. จัดทํา TOR    รอยละ ๑๐  
๔. จัดหาผูรับจาง รอยละ ๕  
๕. ขออนุมัติจาง           รอยละ ๕  
๖. ดําเนินการกอสราง         รอยละ ๕๐ 
 

1. โครงการกอสรางประตูระบายน้ําและประตูเรือ
สัญจรคลองแสนแสบตอนคลองบางชัน 
คาเปาหมาย : รอยละ 100 
สวนราชการ : กพล. 
 
2. โครงการกอสรางประตูระบายน้ําคลองสองสายใต 
คาเปาหมาย : รอยละ 50 
สวนราชการ : กพล. 
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มาตรการ 
 

ตัวช้ีวัดมาตรการ นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

  การวัดรอยละความสําเร็จของโครงการกอสรางใชสูต 
รอยละความสําเร็จ = รอยละความกาวหนา x 100 
                           รอยละคาเปาหมาย 

รอยละความสําเร็จเฉลี่ย = Σ รอยละความสําเร็จ 

                                  Σ จํานวนโครงการ 
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แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2560 
มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ 

ภารกิจเชิงยุทธศาสตร 
ดานท่ี 1. เมืองท่ีมีความปลอดภัยและความเปนระเบียบเรียบรอย 

มิติท่ี 1.4  การจัดการน้ําและปองกันอุทกภัย 

เปาประสงคท่ี 1.4.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับน้ํา 

มาตรการ 
 

ตัวช้ีวัดมาตรการ นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

ปรับปรุงทํานบก้ันน้ําตาม 
แนวคลอง 
(ม. 1.4.3.4) 
 

4. รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการทํานบก้ันน้ําตามแนวคลอง 

นิยาม/คําอธิบาย 
  ทํานบก้ันน้ําหมายถึงประตูระบายน้ําพรอม
สวนประกอบของอาคารบังคับน้ําตางๆ ท่ีใชในการ
ควบคุมทิศทางและปริมาณน้ํา การปองกันน้ําทวม ซ่ึง
ไดรับการซอมแซมปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพในการก้ัน
น้ําและระบายน้ํามากข้ึน 
คาเปาหมาย/ผลสัมฤทธิ ์
   รอยละ 100 ของความสําเร็จเฉลี่ยทุกโครงการ 
วิธีการคํานวณ 
๑. ออกแบบและรายการ รอยละ ๒๐  
๒. ขออนุมัติดําเนินการ รอยละ ๑๐  
๓. จัดทํา TOR    รอยละ ๑๐  
๔. จัดหาผูรับจาง รอยละ ๕  
๕. ขออนุมัติจาง           รอยละ ๕  
๖. ดําเนินการกอสราง         รอยละ ๕๐ 
 

1. โครงการปรับปรุงทํานบก้ันน้ําตามแนวคลอง
แยกคลองหลวงแพง 
คาเปาหมาย : รอยละ 100 
สวนราชการ : กบน. 
 
2. โครงการปรับปรุงทํานบก้ันน้ําตามแนวคลอง
แยกคลองนครเนื่องเขต 
คาเปาหมาย : รอยละ 100 
สวนราชการ : กบน. 
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มาตรการ 
 

ตัวช้ีวัดมาตรการ นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

  การวัดรอยละความสําเร็จของโครงการกอสรางใชสูตร 
รอยละความสําเร็จ = รอยละความกาวหนา x 100 
                           รอยละคาเปาหมาย 

รอยละความสําเร็จเฉลี่ย = Σ รอยละความสําเร็จ 

                                  Σ จํานวนโครงการ 
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แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2560 
มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ 

ภารกิจเชิงยุทธศาสตร 
ดานท่ี 1. เมืองท่ีมีความปลอดภัยและความเปนระเบียบเรียบรอย 

มิติท่ี 1.4  การจัดการน้ําและปองกันอุทกภัย 

เปาประสงคท่ี 1.4.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับน้ํา 

มาตรการ 
 

ตัวช้ีวัดมาตรการ นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

เดินระบบอุโมงคระบายน้ํา 

(ม. 1.4.3.5) 
 

5. รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการเดินระบบอุโมงคระบายน้ํา 

นิยาม/คําอธิบาย 
  ปจจัยสนับสนุนการบริหารจัดการแกไขปญหา      
น้ําทวมกรุงเทพมหานครจําเปนตองมีการบริหาร
จัดการระบบและบํารุงรักษาระบบใหมีความพรอม
สําหรับการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมอยางมี
ประสิทธิภาพ 
คาเปาหมาย/ผลสัมฤทธิ ์
   รอยละ 100 ของความสําเร็จของการดําเนินการ 
วิธีการคํานวณ  
๑. จัดทําขอกําหนด รอยละ ๒๐  
๒. ขออนุมัติดําเนินการ รอยละ ๑๐  
3. จัดหาผูรับจาง รอยละ 20 
4. ดําเนินการ                   รอยละ ๕๐ 
การวัดรอยละความสําเร็จของโครงการกอสรางใชสูต 
รอยละความสําเร็จ = รอยละความกาวหนา x 100 
                           รอยละคาเปาหมาย 

1. โครงการเดินระบบ บํารุงรักษา และบริหาร
จัดการอุโมงคระบายน้ําจากบึงมักกะสันลงสูแมน้ํา
เจาพระยา (ระยะท่ี 2) 
คาเปาหมาย : รอยละ 65 
สวนราชการ : กบน. 
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แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2560 
มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ 

ภารกิจเชิงยุทธศาสตร 
ดานท่ี 1. เมืองท่ีมีความปลอดภัยและความเปนระเบียบเรียบรอย 

มิติท่ี 1.4  การจัดการน้ําและปองกันอุทกภัย 

เปาประสงคท่ี 1.4.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับน้ํา 

มาตรการ 
 

ตัวช้ีวัดมาตรการ นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

ดูแลเครื่องจักรเพ่ือการระบายน้ํา 

(ม. 1.4.3.6) 
 

6. รอยละของการสนับสนุนและ
ใหบริการเครื่องจักรเพ่ือการระบายน้ํา  

นิยาม/คําอธิบาย 
    การดูแลเครื่องจักรเพ่ือการระบายน้ํา
หมายถึงการบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ําและการ
จัดหาเครื่องสูบน้ําใหเพียงพอตอการระบายน้ํา
การสนับสนุนและใหบริการเครื่องจักรหมายถึง
การติดตั้ง ซอมบํารุงรักษา เครื่องสูบน้ํา เครื่อง
ผลักดันน้ําและเครื่องจักรกลใหพรอมใชงาน
สําหรับการสนับสนุนระบบระบายน้ําอยางมี
ประสิทธิภาพ 
คาเปาหมาย 
    รอยละ ๑๐๐ ของการใหการสนับสนุนและ
ใหบริการ 
วิธีการคํานวณ 
ระดับผลลัพธ  ผูรับการสนับสนุนและบริการ
ไดรับการใหบริการ ติดตั้ง ซอมบํารุงรักษา เครื่อง
สูบน้ํา เครื่องผลักดันน้ํา และเครื่องจักรกลเปนไป 

๑. การติดตั้งและตรวจสอบเครื่องสูบน้ําและเครื่อง
ผลักดันน้ําตามแผนการติดตั้งและตรวจสอบ
ประจําป 
คาเปาหมาย : รอยละ ๑๐๐ 
สวนราชการ : กคจ. 
 
๒. การสนับสนุนเครื่องสูบน้ําแกสํานักงานเขต 
คาเปาหมาย : รอยละ ๑๐๐ 
สวนราชการ : กคจ. 
 
๓. การซอมและบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ํา เครื่อง
ผลักดันน้ําและเครื่องจักรกล 
คาเปาหมาย : รอยละ ๑๐๐ 
สวนราชการ : กคจ. 
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มาตรการ 
 

ตัวช้ีวัดมาตรการ นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

  ตามแผนและตามท่ีขอรับการสนับสนุนใน
ภาพรวม ไมต่ํากวารอยละ ๘๐ 
ระดับผลผลิต คํานวณจากรอยละการสนับสนุน 
เครื่องผลักดันน้ํา และใหบริการของการสนับสนุน 
ใหบริการ ติดตั้ง ซอมบํารุงรักษา เครื่องสูบน้ําและ
เครื่องจักรกล โดยเทียบกับแผนการปฏิบัติงานและ
จํานวนที่ขอรับการสนับสนุนและบริการ 
(จํานวนการสนับสนุนและใหบริการท้ังหมดหาร
ดวยแผนการปฏิบัติงานหรือการขอรับการ
สนับสนุนและบริการแลวคูณดวย ๑๐๐) 
หมายเหต ุรอยละของการสนับสนุนและ
ใหบริการจะไมนับรวมกรณีงบประมาณไม
สอดคลองรองรับการปฏิบัติงานหรือกรณีเครื่อง
สูบน้ําและวัสดุอุปกรณขาดแคลนและไมเพียงพอ
หรอืกรณีปจจัยภายนอกท่ีหนวยงานไมสามารถ
ควบคุมได 
วิธีการคํานวณ  (ขอ 4.) 
๑. จัดทําขอกําหนด รอยละ ๒๐  
๒. ขออนุมัติดําเนินการ รอยละ ๑๐  
3. จัดหาผูรับจาง รอยละ 20 
4. ดําเนินการจัดหาเครื่องมือ รอยละ ๕๐ 
เครื่องจักร และอุปกรณ 
 

4. โครงการจัดหาเครื่องสูบน้ําแบบเคลื่อนท่ีขับ
ดวยระบบไฮโรลิคขนาด 30 นิ้ว 
คาเปาหมาย : รอยละ 100 
สวนราชการ : กบน. 
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แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2560 
มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ 

ภารกิจเชิงยุทธศาสตร 
ดานท่ี 1. เมืองท่ีมีความปลอดภัยและความเปนระเบียบเรียบรอย 

มิติท่ี 1.4  การจัดการน้ําและปองกันอุทกภัย 

เปาประสงคท่ี 1.4.4 เพ่ิมความสามารถในการรองรับปริมาณน้ําหลากและน้ําหนุน  
  

มาตรการ 
 

ตัวช้ีวัดมาตรการ นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

กอสรางแนวปองกันน้ําทวม 
รมิคลอง 
(ม. 1.4.4.1) 
 

1. รอยละความสําเร็จของโครงการ
กอสรางแนวปองกันน้ําทวมริมคลอง
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปองกัน      
น้ําหลากและน้ําหนุน 

นิยาม/คําอธิบาย 
  การกอสรางแนวปองกันน้ําทวมริมคลองหมายถึง
การกอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งริมคลอง เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปองกันน้ําหลากและน้ําหนุน    
การดําเนินการสวนใหญเปนโครงการตอเนื่อง    
การวัดผลงานประจําป จําเปนตองวัดผลงานใน
ระดับผลผลิต 
คาเปาหมาย/ผลสัมฤทธิ ์
   รอยละ ๑๐๐ ของสําเร็จเฉลี่ยทุกโครงการ 
วิธีการคํานวณ 
๑. ออกแบบและรายการ รอยละ ๒๐  
๒. ขออนุมัติดําเนินการ รอยละ ๑๐  
๓. จัดทํา TOR    รอยละ ๑๐  
๔. จัดหาผูรับจาง รอยละ ๕  
๕. ขออนุมัติจาง           รอยละ ๕  
๖. ดําเนินการกอสราง         รอยละ ๕๐ 

๑. โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. คลองพระโขนง
ชวงสถานีสูบน้ําพระโขนงถึงถนนทางรถไฟสายเกา 
ระยะท่ี 2 
คาเปาหมาย : รอยละ 100 
สวนราชการ : กพล. 
2. โครงการแกไขปญหาน้ําทวมถนนศรีนครินทร 
  2.๑ โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. (สมอยดึ
ดานหลัง) คลองเคล็ดจากเข่ือนเดิมบริเวณคลอง
ตาชางถึงคลองบางนา 
คาเปาหมาย : รอยละ ๑๐๐ 
สวนราชการ : กรบ. 
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มาตรการ 
 

ตัวช้ีวัดมาตรการ นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

  การวัดรอยละความสําเร็จของโครงการกอสรางใชสูต 
รอยละความสําเร็จ = รอยละความกาวหนา x 100 
                           รอยละคาเปาหมาย 

รอยละความสําเร็จเฉลี่ย = Σ รอยละความสําเร็จ 

                                  Σ จํานวนโครงการ 
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แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2560 
มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ 

ภารกิจเชิงยุทธศาสตร 
ดานท่ี 1. เมืองท่ีมีความปลอดภัยและความเปนระเบียบเรียบรอย 

มิติท่ี 1.4  การจัดการน้ําและปองกันอุทกภัย 

เปาประสงคท่ี 1.4.4 เพ่ิมความสามารถในการรองรับปริมาณน้ําหลากและน้ําหนุน  

มาตรการ 
 

ตัวช้ีวัดมาตรการ นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

กอสรางแนวปองกันน้ํา

ทวมริมแมน้ําเจาพระยา 

(ม. 1.4.4.2) 
 

2. รอยละความสําเร็จในการกอสราง
แนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ําเจาพระยา
เพ่ือรองรับปริมาณน้ําหลากและน้ําหนุน 
 

นยิาม/คําอธิบาย 
การกอสรางแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ําเจาพระยา
เพ่ือรองรับปริมาณน้ําหลากและน้ําหนุน โดยให
ระดับสันแนวปองกันน้ําทวมมีระดับ +2.800 ถึง 
+3.500 ม.รทก. (จากพ้ืนท่ีดานใตจรดดานเหนือ
ของกทม.) เพ่ือใหสามารถปองกันปริมาณน้ําหลาก
และน้ําหนุนไดถึงระดับ +2.500 ถึง +3.000 ม.
รทก. โดยการ ดําเนินการโครงการสวนใหญเปน
โครงการตอเนื่อง การวัดผลงานประจําป จําเปนตอง
วัดผลงานในระดับผลผลิต 
คาเปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ 

 รอยละ ๑๐๐ ของความสําเร็จเฉลี่ยทุกโครงการ 
 
 
 
 

๑. โครงการกอสรางและเสรมิความแข็งแรงแนว
ปองกันน้ําทวมริมแมน้ําเจาพระยาสูงถึงระดับ  
+๓.๐๐๐ ม.รทก. (ณ สะพานพุทธฯ) 
   ๑.๑ งานปรับปรุงแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ํา
เจาพระยาบริเวณซอยราษฎรบูรณะ 3 
คาเปาหมาย : รอยละ 100 
สวนราชการ : กพล. 
   ๑.2 โครงการกอสรางแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ํา
เจาพระยาชวงบริเวณรานอาหารวัดระฆังทอง ถึง
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 
คาเปาหมาย : รอยละ 75 
สวนราชการ : กพล. 
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มาตรการ 
 

ตัวช้ีวัดมาตรการ นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

  วิธีการคํานวณ : (กรณีโครงการกอสราง) 
แบงสัดสวนการดําเนินการ ดังนี้ 
๑. ออกแบบและรายการ  รอยละ ๒๐ 
๒. ขออนุมัติดําเนินการ    รอยละ ๑๐ 
๓. จัดทํา TOR               รอยละ ๑๐ 
๔. จัดหาผูรับจาง            รอยละ ๕ 
๕. ขออนุมัติจาง             รอยละ ๕ 
๖. ดําเนินการกอสราง      รอยละ ๕๐ 
การวัดรอยละความสําเร็จของโครงการกอสรางใชสูตร 
รอยละความสําเร็จ = รอยละความกาวหนา x 100 
                           รอยละคาเปาหมาย 

รอยละความสําเร็จเฉลี่ย = Σ รอยละความสําเร็จ 

                                  Σ จํานวนโครงการ 
 

   1.3 โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. และปองกันการ
กัดเซาะคลองพระโขนงชวงจากสถานีสูบน้ําพระโขนง
ถึงถนนทางรถไฟสายเกา 
คาเปาหมาย : รอยละ 100 
สวนราชการ : กพล. 
 

     1.4 โครงการกอสรางและปรับปรุงแนวปองกันน้ํา
ทวมริมแมน้ําเจาพระยา บริเวณสํานักเทศกิจถึงชุมชน
วัดกัลยาณมิตร 
คาเปาหมาย : รอยละ 100 
สวนราชการ : กพล. 
 

  ๒. โครงการสรางและเสริมแนวปองกันน้ําทวมตาม
แนวคลองบางกอกนอยและคลองมหาสวัสดิ์สูงถึง
ระดับ +๓.๐๐๐ ม.รทก. 
   ๒.๑ โครงการกอสรางแนวปองกันน้ําทวมริมคลอง
บางกอกนอยชวงคลองน้ําตาลถึงถนนจรัญสนทิวงศ 
(ครั้งท่ี ๒) 
คาเปาหมาย : รอยละ 100 
สวนราชการ : กพล. 
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มาตรการ 
 

ตัวช้ีวัดมาตรการ นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

   ๒.๒ โครงการกอสรางแนวปองกัน น้ําทวมริมคลอง
มหาสวัสดิ์ชวงซอยสวนผัก ๔ ถึงสะพาน 
จงถนอม 
คาเปาหมาย : รอยละ 100 
สวนราชการ : กพล. 
   ๒.3 งานกอสรางแนวปองกันน้ําทวมริมคลองชัก
พระบริเวณปากคลองวัดเจาอาม 
คาเปาหมาย : รอยละ 100 
สวนราชการ : กพล. 
   ๒.4 โครงการกอสรางแนวปองกันน้ําทวมริมคลอง
บางกอกนอยชวงหมูบานพันธศักดิ์ถึงวัดสุวรรณคีรีและ
ปากคลองบางขุนนนท 
คาเปาหมาย : รอยละ 100 
สวนราชการ : กพล. 
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แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2560 

มิติท่ี 1  ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ 
 

ภารกิจเชิงยุทธศาสตร 
ดานท่ี 1 เมืองท่ีมีความปลอดภัยและความเปนระเบียบเรียบรอย  

มิติท่ี 1.4  การจัดการน้ําและปองกันอุทกภัย 

เปาประสงคท่ี 1.4.5 ควบคุมระบบปองกันน้ําทวม 
 

มาตรการ ตัวช้ีวัดมาตรการ นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

บํารุงรักษาศูนยควบคุมระบบ
ปองกันน้ําทวมกรุงเทพมหานคร  
(ม. 1.4.5.1) 
 
สรางระบบภูมิสารสนเทศ  
ระบายน้ํา (ม. 1.4.5.2) 
 
 
 
 

 

1. รอยละความสําเร็จของการ
พัฒนาศูนยควบคุมระบบปองกัน 

น้ําทวมกรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ) 

นยิาม/คําอธิบาย  
ศูนยควบคุมระบบปองกันน้ําทวมกรุงเทพมหานคร 
จัดตั้งข้ึนเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวกับการระบายน้ํา 
และการปองกันน้ําทวมในกรุงเทพมหานคร โดยอาศัย
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรท่ีทันสมัยประกอบดวย “สถานี
แมขาย” (Master Station) ซ่ึงตั้งอยูท่ีชั้น 6 ของอาคาร
สํานักการระบายน้ํา ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 2 
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง และ “สถานีเครือขาย” 
(Monitoring Station) กระจายอยูท่ัวไปในพ้ืนท่ีของ
กรงุเทพมหานคร ตามสถานี  สูบน้ํา ประตูระบายน้ํา 
และสํานักงานเขตท้ัง 50 เขต  
คําอธิบาย  ลกัษณะการทํางานของศูนยฯ โดยการจัดหา
ระบบบริหารจัดการขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ  มีสวน
สนับสนุนการตัดสินใจ การวิเคราะหแนวโนมขอมูล การ
เปรียบเทียบขอมูล การรวบรวมขอมูลตาง ๆ จากระบบ
ปองกันน้ําทวมตาง ๆ ในเชิงพิกัดตามภูมิศาสตรโลกให

1. โครงการพัฒนาปรับปรุงศูนยควบคุมระบบ
ปองกันน้ําทวมกรุงเทพมหานคร 

คาเปาหมาย : รอยละ 100 
สวนราชการรับผิดชอบ : กสน. 
 

2. โครงการจัดหาระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการน้ํา 

คาเปาหมาย : รอยละ - 
สวนราชการรับผิดชอบ: กสน. 
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มาตรการ ตัวช้ีวัดมาตรการ นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

เปนเอกภาพ ผานเครือขายคอมพิวเตอรของหนวยงาน 
เว็บไซต และเครือขายอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ี (Smart 

Phone) เพ่ือสนับสนุนการเขาถึงขอมูลดานการปองกัน
และแกไขปญหาน้ําทวมใหกับบุคลากรทุกระดับ 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ และประชาชนท่ัวไป โดยไมจํากัด
สถานท่ีและเวลา 

ความสําเร็จของการพัฒนาศูนยควบคุมระบบปองกันน้ํา
ทวมกรงุเทพมหานคร   
วัดจากข้ันตอนการดําเนินงานโครงการ 
โดยแบงข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 

1. ขออนุมัติดําเนินการ       รอยละ 15 

2. จัดทํา TOR                         รอยละ 15 

3. จัดหาผูรับจาง              รอยละ 10 

4. ขออนุมัติจาง               รอยละ 10 

5. ดําเนินการโครงการ       รอยละ 50 

 

คาเปาหมาย :  

รอยละ  50   

วิธีคํานวณ 

วัดความสําเร็จจากข้ันตอนการดําเนินงานโครงการฯ 
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แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2560 

มิติท่ี 1  ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ 

 

ภารกิจงานประจําพื้นฐาน 

ดานท่ี 1 เมืองท่ีมีความปลอดภัยและความเปนระเบียบเรียบรอย  

มิติท่ี 1.4  การจัดการน้ําและปองกันอุทกภัย 

เปาประสงคท่ี 1.4.5 ควบคุมระบบปองกันน้ําทวม 

 

มาตรการ ตัวช้ีวัดมาตรการ นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

บํารุงรักษาศูนยควบคุมระบบ
ปองกันน้ําทวม
กรงุเทพมหานคร  
(ม.1.4.5.1) 
 
 
 
 

 

1. รอยละความสําเร็จของการ
บํารุงรักษาศูนยควบคุมระบบปองกัน  
น้ําทวมกรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ) 
 
 

คําอธิบาย 

การทํางานของศูนยควบคุมฯ เปนการทํางานโดย
เทคโนโลยคีอมพิวเตอรและการสื่อสาร จึง
จําเปนตองมีการพัฒนา ปรับปรุง บํารุงรักษา การ
จัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของสํานักการ
ระบายน้ํา โดยสนับสนุนขอมูลในการเตรียมการ
ปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมใหมีประสิทธิภาพ 
สนับสนุนการปฏิบัติงานทุกระดับ ท้ังผูบริหาร 
หนวยงานวางแผน หนวยงานปฏิบัติในภาคสนาม 
หนวยงานรวบรวมและบริหารจัดการขอมูล 
หนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ และประชาชนท่ีสนใจ 
ใหสามารถเขาถึงขอมูลท่ึตรงตามความตองการและ
เปนปจจุบัน สามารถใชประโยชนจากขอมูลไดอยาง
มีประสิทธิภาพ  

 

1. โครงการบํารุงรักษาศูนยควบคุมระบบ
ปองกันน้ําทวมกรุงเทพมหานคร 

คาเปาหมาย : รอยละ 90 

สวนราชการรับผิดชอบ : กสน. 
 

2. โครงการบํารุงรักษาศูนยขอมูลสํานัก-

การระบายน้ํา 

คาเปาหมาย : รอยละ 90 

สวนราชการรับผิดชอบ: กสน. 
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มาตรการ ตัวช้ีวัดมาตรการ นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

  ความสําเร็จของการบํารุงรักษาศูนยควบคุมระบบ
ปองกันน้ําทวมกรุงเทพมหานคร  
วัดจากข้ันตอนการดําเนินงานโครงการ โดยแบง
ข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 
1. ขออนุมัติดําเนินการ       รอยละ 15 

2. จัดทํา TOR                         รอยละ 15 

3. จัดหาผูรับจาง              รอยละ 10 

4. ขออนุมัติจาง               รอยละ 10 

5. ดําเนินการโครงการ       รอยละ 50 

 

คาเปาหมาย : รอยละ 90  

 

วิธีคํานวณ 

วัดความสําเร็จจากข้ันตอนการดําเนินงานโครงการฯ 
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แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2560 
มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ 

ภารกิจเชิงยุทธศาสตร 
ดานท่ี 2 เมืองท่ีมีความสมดุลระหวางคนกับส่ิงแวดลอม  
มิติท่ี 2.2 การจัดการคุณภาพน้ําท้ิงของเมือง 
เปาประสงคท่ี 2.2.1  บําบัดน้ําท้ิงกอนปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ 
 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

กอสรางโรงบําบัดน้ําเสียรวม 
(ม. 2.2.1.1) 

1. รอยละของน้ําเสียชุมชน
ท่ีผานการบําบัดกอนปลอย
ลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ 
(ผลลัพธ) 

นิยาม/คําอธิบาย 
   ปริมาณน้ําเสียชุมชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
(ปริมาณการใชน้ําประปา) ท่ีโรงควบคุมคุณภาพน้ํา
ของกรุงเทพมหานครสามารถรองรับได 
 

คาเปาหมาย: รอยละ ๔๕ 
 

วิธีการคํานวณ 
   ปริมาณการบําบัดน้ําเสียตามท่ีออกแบบ  
(ลบ.ม./วัน) คูณ 100 หารดวยปริมาณ 
น้ําเสียชุมชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  
(ปริมาณการใชน้ําประปา) (ลบ.ม./วัน) 

 

1. โครงการบําบัดน้ําเสียมีนบุรี 
    - โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียและ
ระบบบําบัดน้ําเสียมีนบุรี 
    - โครงการจางท่ีปรึกษาควบคุมงานกอสราง
ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสียมีนบุรี 
งบประมาณ 1,000,000 บาท (ลงทุน)  
(สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํา) 
 
2. โครงการบําบัดน้ําเสียธนบุรี 
    - โครงการจางท่ีปรึกษาสํารวจและออกแบบ
ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสียธนบุรี 
งบประมาณ : ไมไดรับงบประมาณ (ลงทุน) 
(สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํา) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

   3. โครงการบําบัดน้ําเสียบึงหนองบอน 
งบประมาณ : ไมไดรับงบประมาณ (ลงทุน) 
(สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํา) 
 
4. โครงการบําบัดน้ําเสียคลองเตย 
งบประมาณ : ไมไดรับงบประมาณ (ลงทุน) 
(สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํา) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

เพ่ิมประสิทธิภาพการบําบัด
น้ําเสีย 
(มน. 2.2.1.3) 

2. รอยละของปริมาณน้ําเสียท่ี เขา

ระบบบําบัดน้ําเสีย ของโรงควบคมุ

คุณภาพน้ําเทียบกับขีดความสามาร

ท่ีออกแบบไว (ผลลัพธ) 

 

นิยาม/คําอธิบาย 

   น้ําเสียท่ี เขาระบบ  หมายถึง น้ําเสียท่ี

เขาระบบจริงและ ผานการบําบัดจาก

ระบบบําบัดน้ําเสียของโรงควบคุมคุณภาพ

น้ําขนาดใหญ 8 แหงและขนาดชมุชน 11 

แหงของกรงุเทพมหานคร 
 

คาเปาหมาย: รอยละ 6๕ 
 

วิธีการคํานวณ 

   ปริมาณน้ําเสียท่ี เขาระบบ (ลบ.ม./วัน) 

คูณ 100 หารดวยขีดความสามารถใน

การบําบัดน้ําเสียของระบบบําบัดน้ําเสีย

ขนาดชุมชนและขนาดใหญตามท่ี

ออกแบบ (ลบ.ม./วัน) 

๑. โครงการจางที่ปรึกษาสํารวจ ออกแบบระบบ

รวบรวมน้ําเสีย (เพ่ิมเติม) พ้ืนท่ี 

เขตหวยขวางเขาโรงควบคุมคุณภาพน้ําดินแดง 

งบประมาณ 10,000,000 บาท (ลงทุน) 

(สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํา) 

๒. งานกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสีย (เพ่ิมเติม) ริม

คลองแสนแสบชวงถนนวทิยุ-คลองตันเขาโรงควบคุม

คุณภาพน้ําดินแดง 

งบประมาณ 75,600,000 บาท (ลงทุน) 

(สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํา) 

๓. งานกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสีย (เพ่ิมเติม) 

พ้ืนท่ีเขตหวยขวาง เขาโรงควบคุมคุณภาพน้ําดินแดง 

งบประมาณ 320,000,000 บาท (ลงทุน) 

(สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํา) 

๔. งานปรับปรุงโรงควบคุมคุณภาพน้ํารัตนโกสินทร 

งบประมาณ 68,136,000 บาท (ลงทุน) 

(สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํา) 
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เปาประสงคท่ี 2.2.2  เฝาระวังและแกไขปญหาคุณภาพน้ํา 
 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

จัดระบบไหลเวียนน้ําใน 
คูคลอง 
(ม. 2.2.2.1) 

3. รอยละของจดุตรวจวัดมี
คาเฉล่ียของคาออกซิเจนละลาย
น้ํา (DO) ≥ 2.0 มิลลิกรัม/ลิตร 
(ผลลัพธ)  

นิยาม/คําอธิบาย 
   จุดตรวจวัด หมายถึง จุดท่ีกําหนดใหเฝา
ระวังสถานการณคุณภาพน้ําในคลองและแมน้ํา
เจาพระยา โดยทําการเก็บตัวอยางน้ําคลองเพ่ือ
วิเคราะหคุณภาพน้ําเปนประจําทุกเดือน 
คาเปาหมาย: รอยละ 60 
วิธีการคํานวณ 
   จํานวนจุดตรวจวัดท่ีมีผลการตรวจวัด
คุณภาพน้ํามีคาเฉลี่ยรายปผานเกณฑมาตรฐาน
ในรูปของคา DO ≥ 2.0 มิลลิกรัม/ลิตร คูณ 
100 หารดวย จํานวนจุดตรวจวัดท้ังหมด 

1. แผนปฏิบัติการถายเทน้ําในเขต

กรุงเทพมหานคร ระหวางปพ.ศ.2559–2560 

(สําหรับ DO ไมนอยกวา ๒ มิลลิกรัม/ลิตร)  

(ไมใชงบประมาณ) (กองระบบอาคารบังคับน้ํา) 

2. งานขุดลอกคลอง (สําหรับ DO ไมนอยกวา 2 

มิลลิกรัม/ลิตร) 

(ไมใชงบประมาณ) (กองระบบคลอง) 

3. งานวิเคราะหคุณภาพน้ําคลองและแมน้ํา

เจาพระยา (สําหรับ DO ไมนอยกวา 2 มิลลิกรัม/

ลิตร) (ไมใชงบประมาณ)  (สจน.) 

 

4. รอยละของจดุตรวจวัดมี
คาเฉล่ียของคาความสกปรกใน 
รูปสารอินทรีย (BOD) ≤  15.0 
มิลลิกรัม/ลิตร (ผลลัพธ) 

นิยาม/คําอธิบาย 
   จุดตรวจวัด หมายถึง จุดท่ีกําหนดใหเฝา
ระวังสถานการณคุณภาพน้ําในคลองและแมน้ํา
เจาพระยา โดยทําการเก็บตัวอยางน้ําคลองเพ่ือ
วิเคราะหคุณภาพน้ําเปนประจําทุกเดือน 
 

คาเปาหมาย: รอยละ 40 
 

 
 

1. แผนปฏิบัติการถายเทน้ําในเขต

กรุงเทพมหานคร ระหวางป พ.ศ. 2559 – 2560 

(สําหรับ BOD ไมเกิน 15 มิลลิกรัม/ลิตร) 

(ไมใชงบประมาณ) (กองระบบอาคารบังคับน้ํา) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

  วิธีการคํานวณ 
   จํานวนจุดตรวจวัดท่ีมีผลการตรวจวัด
คุณภาพน้ํามีคาเฉลี่ยรายปผานเกณฑมาตรฐาน
ในรูปของคา BOD ≤ 15.0 มิลลิกรัม/ลิตร คูณ 
100 หารดวย จํานวนจุดตรวจวัดท้ังหมด 

2. งานขุดลอกคลอง (สําหรับ BOD ไมเกิน 15 

มิลลิกรัม/ลิตร) 

(ไมใชงบประมาณ) (กองระบบคลอง) 

 

3. งานวิเคราะหคุณภาพน้ําคลองและแมน้ํา

เจาพระยา (สําหรับ BOD ไมเกิน 15 มิลลิกรัม/

ลิตร) (ไมใชงบประมาณ) (สจน.) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

จัดตั้งหนวยตรวจสอบและ
แกไขปญหาคุณภาพน้ํา 
(ม. 2.2.2.2) 

5. รอยละความสําเร็จในการแกไข
ปญหาคุณภาพน้ําเบ้ืองตนตามท่ี
ไดรับการรองเรียน (ผลลัพธ) 
 

นิยาม/คําอธิบาย 
ความสําเร็จในการแกไขปญหาคุณภาพ
น้ําเบื้องตน หมายถึง จํานวนเรื่อง
รองเรียนท่ีหนวยแกไขปญหาคุณภาพน้ํา 
(BEST Env.) ไดมีการดําเนินการแกไข
และรายงานผลการดําเนินการตอบ 
ผูท่ีรองเรียนได 
 

คาเปาหมาย: รอยละ 70 
 

วิธีการคํานวณ 

   จํานวนเรื่องรองเรียนท่ีหนวยแกไข

ปญหาคุณภาพน้ํา (BEST Env.) ได

ดําเนินการแกไขและแจงตอบกลับ 

ผูท่ีรองเรียน คูณ 100 หารดวย 

จํานวนเรื่องรองเรียนท้ังหมด 

 

 

๑. โครงการจัดตั้งหนวยแกไขปญหาคุณภาพน้ํา (BEST 
Env.) 
     - โครงการจัดหารถยนตสนับสนุนหนวยปฏิบัติงาน
แกไขปญหาน้ําเสียพรอมดัดแปลงและใหมีอุปกรณ
ประกอบงบประมาณ 20,791,000 บาท (ดําเนินการ) 
(สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํา) 
     - งานตรวจสอบมลพิษทางน้ําภาคสนามตามท่ีไดรับ

การรองเรียน 

(สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํา) 
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ภารกิจงานประจําพื้นฐาน 
ดานท่ี 2 เมืองท่ีมีความสมดุลระหวางคนกับส่ิงแวดลอม  
มิติท่ี 2.2 การจัดการคุณภาพน้ําท้ิงของเมือง 
เปาประสงคท่ี 2.2.1  บําบัดน้ําท้ิงกอนปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

เดินระบบ บํารุงรักษาและ

บริหารจัดการระบบบําบัด

น้ําเสีย 

(มน. ๒.๒.๑.๒) 

1. คาเฉล่ียความเขมขน
ของ BOD ท่ีปลอยออกสู
แหลงน้ําผิวดินในพ้ืนท่ี
ใหบริการบําบัดน้ําเสีย
ลดลง 
 

นิยาม/คําอธิบาย 
   คา BOD ของน้ําท่ีผานการบําบัด ณ โรง
ควบคุมคุณภาพน้ําท่ีเปดดําเนินการ ไดแก  
โรงควบคุมคุณภาพน้ําขนาดใหญ  
8 แหง ใตจุดปลอยน้ําระยะ 100 เมตรโดย
จัดเก็บผลการตรวจสอบ BOD ทุกวัน ปละ 365 
วัน โรงควบคุมคุณภาพน้ําขนาดชุมชน 11 แหง 
และระบบบําบัดน้ําเสียดวยวิธีธรรมชาติและก่ึง
ธรรมชาติ 2 แหง ณ จุดปลอยน้ําท้ิง โดยจัดเก็บ
ผลการตรวจสอบ BOD ทุกเดือน และจัดเก็บเปน
รายโรงควบคุมคุณภาพน้ํา 
 

คาเปาหมาย: ไมเกิน 10 มิลลิกรัม/ลิตร 
 

วิธีการคํานวณ 
   ผลรวมของคาเฉลี่ย BOD รายปในแหลงน้ําผิว
ดิน ของแตละโรงควบคุมคุณภาพน้ําท่ีเปด
ดําเนินการหารดวยจํานวนโรงควบคุมคุณภาพน้ํา
ท่ีเปดดําเนินการท้ังหมด  
 

1. โครงการจางเดินระบบบํารุงรักษาและบริหารจัดการ
โรงควบคุมคุณภาพน้ําหนองแขม-ทุงครุ ระยะท่ี 3 
งบประมาณ 13,960,000 บาท (ดําเนินการ) 
(สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํา) 
 
2. โครงการจางเดินระบบบํารุงรักษาและจัดการบริหาร
โรงควบคุมคุณภาพน้ําชองนนทรี ระยะท่ี 3 
งบประมาณ 82,400,000 บาท (ดําเนินการ) 
(สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํา) 
 
3. โครงการจางเดินระบบบํารุงรักษาและบริหารจัดการ
โรงควบคุมคุณภาพน้ําจตุจักร ระยะท่ี 3 
งบประมาณ 13,840,000 บาท (ดําเนินการ) 
(สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํา) 
4. โครงการจางเดินระบบบํารุงรักษาและบริหารจัดการ
โรงควบคุมคุณภาพน้ําดินแดง ระยะท่ี 3 
งบประมาณ 132,840,000 บาท (ดําเนินการ) 
(สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํา) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

   5 โครงการจางเดินระบบบํารุงรักษาและบริหารจัดการ
ศูนยการศึกษาและอนุรักษสิ่งแวดลอมบางซ่ือ 
งบประมาณ 13,000,000 บาท (ดําเนินการ) 
(สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํา) 
 
6. งานเดินระบบบําบัดน้ําเสียและบํารุงรักษาของโรง
ควบคุมคุณภาพน้ํารัตนโกสินทร 
งบประมาณ 10,000,000 บาท (ดําเนินการ) 
(สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํา) 
 
7. งานเดินระบบบําบัดน้ําเสียและบํารุงรักษาของโรง
ควบคุมคุณภาพน้ําสี่พระยา 
งบประมาณ 9,000,000 บาท (ดําเนินการ) 
(สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํา) 
๘. งานเดินระบบและบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสียและ
ระบบรวบรวมน้ําเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ําขนาดเล็ก
ท่ีไดรับโอนจากการเคหะแหงชาติ จํานวน ๑๑ แหง คือ 
โรงควบคุมคุณภาพน้ําคลองจั่น รมเกลา ทุงสองหอง๑ ทุง
สองหอง๒ หัวหมาก ทาทราย บางนา คลองเตย ราม
อินทรา บอนไก และหวยขวาง 
งบประมาณ : ไมไดรับงบประมาณ (ดําเนินการ) 
(สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํา) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

   ๙. งานเดินระบบบําบัดน้ําเสียแบบหมุนเวียนตาม
ธรรมชาติและระบบการใชพืชน้ําของสวนลุมพินี 
งบประมาณ : ไมไดรับงบประมาณ (ดําเนินการ) 
(สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํา) 
 
๑๐. งานเดินระบบบําบัดน้ําเสียของ 
โรงควบคุมคุณภาพน้ําพระราม ๙ 
งบประมาณ : ไมไดรับงบประมาณ (ดําเนินการ) 
(สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํา) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

สงเสริมการนําผลผลิต

จากการบําบัดน้ําเสีย

กลับมาใชประโยชน 

(มน. 2.2.2.3) 
 

 

2. รอยละของน้ําท่ีผานการ
บําบัดถูกนํากลับมาใช
ประโยชน  

นิยาม/คําอธิบาย 

   ปริมาณน้ําท่ีผานการบําบัดจากโรงควบคุมคุณภาพ

น้ําขนาดใหญของกรุงเทพมหานครท่ีเปดดําเนินการ 

จํานวน ๘ แหง และมีการนํากลับมาใชประโยชน เชน 

นําไปลางทอ ลางถนน รดน้ําตนไม เปนตน 

คาเปาหมาย: รอยละ 6.2 

วิธีการคํานวณ 

   ปริมาณน้ําท่ีผานการบําบัดและนํากลับมาใชประโยชน 

คูณ 100 หารดวย ปริมาณน้ําท่ีผานการบําบัดแลว

ท้ังหมดของโรงควบคุมคุณภาพน้ําขนาดใหญ ๘ แหง  

1. งานรวบรวมสถิติขอมูลการนําน้ําท่ีผานการบําบัด

จากโรงควบคุมคุณภาพน้ํากลับมาใชประโยชน 

งบประมาณ : ไมไดรับงบประมาณ (ดําเนินการ) 

(สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํา) 

 

3. ปริมาณปุยหมักจากตะกอน
น้ําเสียท่ีนํากลับมาใชประโยชน 

นิยาม/คําอธิบาย 

   ปุยหมักจากตะกอนน้ําเสีย  หมายถึง การนําตะกอน

น้ําเสียจากโรงควบคุมคุณภาพน้ํา ๘ แหง มาแปรรปู

เปนปุยหมักและแจกจายใหหนวยงานตางๆ นําไปใช

ประโยชน 

คาเปาหมาย: 12,150 ลบ.ม./ป 

วิธีการคํานวณ 

   นับจากปริมาณปุยหมักจากตะกอนน้ําเสียท่ีจายให

หนวยงานตาง ๆ นําไปใชประโยชนรวมตลอดท้ัง

ปงบประมาณเม่ือเทียบกับคาเปาหมาย  

1. งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพตะกอนน้ําเสีย 
    - คาใชจายในการวิจัยพัฒนาคุณภาพตะกอนน้ําเสีย

กลับมาใชประโยชน 

    - รายงานสถิติการแจกจายปุยหมักจากตะกอนน้ํา

เสียเพ่ือการนําไปใชประโยชนของหนวยงาน 

งบประมาณ 150,000 บาท (ดําเนินการ) 

(สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํา) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

ศึกษาวิจัยและพัฒนา 

เพ่ือสงเสริมนวัตกรรม 

การจัดการคุณภาพน้ํา 

(มน. 2.2.2.4) 

 

4. จํานวนโรงควบคุมคุณภาพน้ํา 
ท่ีมีการนําผลการศึกษาดานการ
ปรับปรุงพัฒนาระบบบําบัดน้ําเสีย
ชุมชนไปประยุกตใช 

นิยาม/คําอธิบาย 

   การศึกษาดานการปรับปรุงพัฒนาระบบ

บําบัดน้ําเสียชุมชน หมายถึง โครงการวิจัย

เพ่ือพัฒนาระบบบําบัดน้ําเสียท่ีใชพลังงาน

นอยลง ซ่ึงสํานักการระบายน้ําไดกําหนด

ไวในสัญญาใหผูรับจางเดินระบบบําบัดน้ํา

เสียดําเนินการอยางนอยปละ 1 ผลงาน 
 

คาเปาหมาย: อยางนอยปละ 1 แหง 
 

วิธีการคํานวณ 

   นับจากจํานวนโรงควบคุมคุณภาพน้ําท่ี

มีการนําผลการศึกษาฯ ไปปรับปรุงพัฒนา

นวัตกรรมระบบบําบัดน้ําเสียเม่ือเทียบกับ

คาเปาหมาย 

 

1. โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือบําบัดน้ําเสียชุมชนในเขต

กรงุเทพมหานคร 

งบประมาณ : ไมไดรับงบประมาณ (ดําเนินการ) 

(สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํา) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

สงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนและหนวยงานท่ี
เกี่ยวของในการลดปริมาณ
น้ําเสียและอนุรักษแหลงน้ํา
ธรรมชาติ 
(มน. 2.2.2.5) 
 

5. จํานวนกลุมเปาหมายท่ีเขารวม 
กิจกรรม 

นิยาม/คําอธิบาย 

   กลุมเปาหมาย หมายถึง หนวยงาน

ภายในสังกัด กทม. (สํานัก/สํานักงานเขต) 

ชุมชน และโรงเรียนในพ้ืนท่ีกรุงเทพ- 

มหานคร 
 

คาเปาหมาย :  8 สํานักงานเขต  8 ชุมชน 

8 โรงเรียน 
 

วิธีการคํานวณ 

   นับจากจํานวนกลุมเปาหมายท่ีเขารวม

กิจกรรมเม่ือเทียบกับคาเปาหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. โครงการเสริมสรางการมีสวนรวมในการอนุรักษ

แหลงน้ําและการจัดการน้ําทวมอยางบูรณาการ 

งบประมาณ : ไมไดรับงบประมาณ (ดําเนินการ) 

(สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํา) 
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แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2560 
มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ 

ภารกิจเชิงยุทธศาสตร 
ดานท่ี 2. เมืองท่ีมีความสมดุลระหวางคนกับสิ่งแวดลอม 

มิติท่ี 2.4  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน 

เปาประสงคท่ี 2.4.3 ฟนฟูความสมบูรณของปาชายเลน บางขุนเทียน  

มาตรการ 
 

ตัวช้ีวัดมาตรการ นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

กอสรางแนวปองกันถาวร 
(ม. 2.4.3.1) 
 

ท่ีดินเลนชายฝงทะเลเพ่ิมข้ึน นิยาม/คําอธิบาย 
   ชายฝงทะเลบางขุนเทียนประสบปญหาการ
กัดเซาะอยางรุนแรง ตอมาไดมีการกอสรางแนว
คันไมไผ ทําใหลดการกัดเซาะไปไดพอสมควร 
ปจจุบันแนวปองกันชั่วคราวอยูในสภาพชํารุด
ไมสามารถปองกันการกดัเซาะได เม่ือมีการ
กอสรางแนวปองกันถาวรจะทําใหลดการกัด
เซาะชายฝงได ทําใหเกิดตะกอนดินเลนชายฝง
ทะเลเพ่ิมข้ึน 
คาเปาหมาย 
   รอยละ ๑๐๐ ของความสําเร็จของโครงการ 
     

(1.) โครงการกอสรางเข่ือนปองกันการกัดเซาะ
ชายฝงทะเลบางขุนเทียน 
คาเปาหมาย : - 
สวนราชการ : กพล.. 
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มิติท่ี 2  ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
 

ตัวช้ีวัด 
 

นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรมและสวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

มิติท่ี 2.1 รอยละความสําเร็จในการใชจายงบประมาณ   
1. รอยละของความสําเร็จของการกอหนี้ผูกพัน ตามท่ี สงม. กําหนด ๑. การดําเนินการกอหนี้ผูกพัน 

คาเปาหมาย : ๕ คะแนน 
สวนราชการ : สก. และทุกสวนราชการ 

2. รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณใน
ภาพรวม 

ตามท่ี สงม. กําหนด ๒. การดําเนินการเบิกจายงบประมาณในภาพรวม 

คาเปาหมาย : ๗ คะแนน 
สวนราชการ : สก. และทุกสวนราชการ 

3. รอยละของเงินกันไวเลื่อมป ตามท่ี สงม. กําหนด 3. การดําเนินการกันเงินไวเหลื่อมป 
คาเปาหมาย : ๒ คะแนน 
สวนราชการ : สก. และทุกสวนราชการ 

มิติท่ี 2.2 คะแนนของความสําเร็จในการจัดทํางบ
การเงิน 

  

4. คะแนนของความสําเร็จของการจัดทํางบการเงิน
ทันเวลาและถูกตอง 

ตามท่ี สนค. กําหนด ๔. การดําเนินการจัดทํางบการเงินทันเวลาและถูกตอง 
คาเปาหมาย : ๒.๕ คะแนน 
สวนราชการ : สก. 

  ๕. การดําเนินการจัดทํารายงานบัญชีมูลคาทรัพยสิน
ประจําป ๒๕๕9 ทันเวลาและถูกตอง 
คาเปาหมาย : ๒.๕ คะแนน 
สวนราชการ : สก. 
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ตัวช้ีวัด 
 

นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรมและสวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

มิติท่ี 2.3 รอยละความสําเร็จของการจัดทําระบบการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

  

5. รอยละความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน 

ตามท่ี สตน. กําหนด 6. การจัดระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน 
คาเปาหมาย : ๕ คะแนน 
สวนราชการ : สก. และทุกสวนราชการ 
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มิติท่ี 3  ดานคุณภาพในการปฏิบัติราชการ 
 

ตัวช้ีวัด 
 

นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรมและสวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

3.1 ระดับความสําเร็จในการแกไขเรื่องรองเรียนจาก
ประชาชนผูรับบริการ 

ตามคูมือหลักเกณฑและวิธีการประเมินฯ   1. การดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนจาก
ประชาชน/ผูรับบริการ 
คาเปาหมาย : ๘ คะแนน 
สวนราชการ : กสน. 

3.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการ
ใหบริการท่ีดีท่ีสุด (Best Service) 

ตามคูมือหลักเกณฑและวิธีการประเมินฯ   2. การดําเนินโครงการใหบริการท่ีดีท่ีสุด (Best Service) 
คาเปาหมาย : ๗ คะแนน 
สวนราชการ : กสน. และ สจน. 
 

3.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ ตามคูมือหลักเกณฑและวิธีการประเมินฯ   3. การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 

คาเปาหมาย : ๖ คะแนน 
สวนราชการ : ทุกสวนราชการ 
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มิติท่ี 4  ดานการพัฒนาองคกร 
 

ตัวช้ีวัด 
 

นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรมและสวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

4.1 รอยละของผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
สรางราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร 

ตามคูมือหลักเกณฑและวิธีการประเมินฯ   ทุกสวนราชการ 

4.2 รอยละความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
การทํางาน (Quality of Work Life) 
       4.2.1 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการ 

               ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

               และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

               ของหนวยงาน 

       4.2.2 รอยละของบุคลากรไดรับการตรวจ 

               สุขภาพประจําป 

 

ตามคูมือหลักเกณฑและวิธีการประเมินฯ    
 
สก. และทุกสวนราชการ 
 
 
 
สก.และทุกสวนราชการ 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 1  ความสามารถระบายน้ําทวมขังในถนนสายหลักกรณีฝนตก 100 มิลลิเมตรตอช่ัวโมง (ผลลัพธ) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 1  โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําถนนรัชดาภิเษก บริเวณทางแยกลาดพราวถึงคลองน้ําแกว (กรท.)  
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ออกแบบและรายการ 20 20             
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10 10             
3. จัดทํา TOR 10 10             
4. จัดหาผูรับจาง 5 5             
5. ขออนุมัติจาง 5 5             
6. ดําเนินการกอสราง 50 50             
               

รวม  6 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 100             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 1  ความสามารถระบายน้ําทวมขังในถนนสายหลักกรณีฝนตก 100 มิลลิเมตรตอช่ัวโมง (ผลลัพธ) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 2  โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา บริเวณถนนสุขุมวิทจากซอยสุขุมวิท 107 ถงึคลองบางนา (กพล.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ออกแบบและรายการ 20 20             
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10 10             
3. จัดทํา TOR 10 10             
4. จัดหาผูรับจาง 5 5             
5. ขออนุมัติจาง 5 5             
6. ดําเนินการกอสราง 50 5             
               

รวม  6 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 55             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 1  ความสามารถระบายน้ําทวมขังในถนนสายหลักกรณีฝนตก 100 มิลลิเมตรตอช่ัวโมง (ผลลัพธ) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 3  โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมถนนสุขุมวิท 21 (กพล.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ออกแบบและรายการ 20 20             
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10 10             
3. จัดทํา TOR 10 10             
4. จัดหาผูรับจาง 5 5             
5. ขออนุมัติจาง 5 5             
6. ดําเนินการกอสราง 50 5             
               

รวม  6 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 55             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 1  ความสามารถระบายน้ําทวมขังในถนนสายหลักกรณีฝนตก 100 มิลลิเมตรตอช่ัวโมง (ผลลัพธ) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 4  โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมบริเวณซอยสุขุมวิท 31 และซอยสวัสดี (กพล.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ออกแบบและรายการ 20 20             
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10 10             
3. จัดทํา TOR 10 10             
4. จัดหาผูรับจาง 5 5             
5. ขออนุมัติจาง 5 5             
6. ดําเนินการกอสราง 50 5             
               

รวม  6 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 55             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 1  ความสามารถระบายน้ําทวมขังในถนนสายหลักกรณีฝนตก 100 มิลลิเมตรตอช่ัวโมง (ผลลัพธ) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 5  โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมบริเวณซอยสุขุมวิท 39 (กพล.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ออกแบบและรายการ 20 20             
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10 10             
3. จัดทํา TOR 10 10             
4. จัดหาผูรับจาง 5 5             
5. ขออนุมัติจาง 5 5             
6. ดําเนินการกอสราง 50 5             
               

รวม  6 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 55             
 
 
 
 
 
 
 
 



 

100 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 1  ความสามารถระบายน้ําทวมขังในถนนสายหลักกรณีฝนตก 100 มิลลิเมตรตอช่ัวโมง (ผลลัพธ) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 6  โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมบริเวณซอยสุขุมวิท 63 (กพล.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ออกแบบและรายการ 20 20             
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10 10             
3. จัดทํา TOR 10 10             
4. จัดหาผูรับจาง 5 5             
5. ขออนุมัติจาง 5 5             
6. ดําเนินการกอสราง 50 5             
               

รวม  6 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 55             
 
 
 
 
 
 
 
 



 

101 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 1  ความสามารถระบายน้ําทวมขังในถนนสายหลักกรณีฝนตก 100 มิลลิเมตรตอช่ัวโมง (ผลลัพธ) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 7  โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมบริเวณซอยสุขุมวิท 4 (กพล.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ออกแบบและรายการ 20 20             
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10 10             
3. จัดทํา TOR 10 10             
4. จัดหาผูรับจาง 5 5             
5. ขออนุมัติจาง 5 5             
6. ดําเนินการกอสราง 50 5             
               

รวม  6 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 55             
 
 
 
 
 
 
 
 



 

102 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 1  ความสามารถระบายน้ําทวมขังในถนนสายหลักกรณีฝนตก 100 มิลลิเมตรตอช่ัวโมง (ผลลัพธ) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 8  โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมบริเวณซอยสุขุมวิท 14 (กพล.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ออกแบบและรายการ 20 20             
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10 10             
3. จัดทํา TOR 10 10             
4. จัดหาผูรับจาง 5 5             
5. ขออนุมัติจาง 5 5             
6. ดําเนินการกอสราง 50 5             
               

รวม  6 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 55             
 
 
 
 
 
 
 
 



 

103 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 1  ความสามารถระบายน้ําทวมขังในถนนสายหลักกรณีฝนตก 100 มิลลิเมตรตอช่ัวโมง (ผลลัพธ) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 9  โครงการกอสรางระบบระบายน้ําเพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมถนนทรงสวัสดิ์ ถนนเยาวราชและถนนเจริญกรุง (กรท.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ออกแบบและรายการ 20 20             
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10 10             
3. จัดทํา TOR 10 10             
4. จัดหาผูรับจาง 5 5             
5. ขออนุมัติจาง 5 5             
6. ดําเนินการกอสราง 50 5             
               

รวม  6 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 55             
 
 
 
 
 
 
 
 



 

104 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 1  ความสามารถระบายน้ําทวมขังในถนนสายหลักกรณีฝนตก 100 มิลลิเมตรตอช่ัวโมง (ผลลัพธ) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 10  งานปรับปรุงบอสูบน้ําเพชรบุรีตอนสถานฑูตอินโดนีเซีย (กรท.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ออกแบบและรายการ 20 20             
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10 10             
3. จัดทํา TOR 10 10             
4. จัดหาผูรับจาง 5 5             
5. ขออนุมัติจาง 5 5             
6. ดําเนินการกอสราง 50 5             
               

รวม  6 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 55             
 
 
 
 
 
 
 
 



 

105 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 1  ความสามารถระบายน้ําทวมขังในถนนสายหลักกรณีฝนตก 100 มิลลิเมตรตอช่ัวโมง (ผลลัพธ) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 11  โครงการกอสรางระบบระบายน้ําเพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมถนนศรีอยุธยา และถนนพระรามท่ี 6 (กรท.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ออกแบบและรายการ 20 20             
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10 10             
3. จัดทํา TOR 10 10             
4. จัดหาผูรับจาง 5 5             
5. ขออนุมัติจาง 5 5             
6. ดําเนินการกอสราง 50 5             
               

รวม  6 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 55             
 
 
 
 
 
 
 
 



 

106 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 1  ความสามารถระบายน้ําทวมขังในถนนสายหลักกรณีฝนตก 100 มิลลิเมตรตอช่ัวโมง (ผลลัพธ) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 12  โครงการกอสรางระบบระบายน้ําเพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมถนนพหลโยธิน บริเวณแยกเกษตรศาสตร (กรท.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ออกแบบและรายการ 20 20             
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10 10             
3. จัดทํา TOR 10 10             
4. จัดหาผูรับจาง 5 5             
5. ขออนุมัติจาง 5 5             
6. ดําเนินการกอสราง 50 5             
               

รวม  6 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 55             
 
 
 
 
 
 
 
 



 

107 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 1  ความสามารถระบายน้ําทวมขังในถนนสายหลักกรณีฝนตก 100 มิลลิเมตรตอช่ัวโมง (ผลลัพธ) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 13  โครงการกอสรางระบบระบายน้ําเพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมถนนนราธิวาสราชนครินทร 17 และถนนสวนพลู (กรท.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ออกแบบและรายการ 20 20             
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10 10             
3. จัดทํา TOR 10 10             
4. จัดหาผูรับจาง 5 5             
5. ขออนุมัติจาง 5 5             
6. ดําเนินการกอสราง 50 5             
               

รวม  6 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 55             
 
 
 
 
 
 
 
 



 

108 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 1  ความสามารถระบายน้ําทวมขังในถนนสายหลักกรณีฝนตก 100 มิลลิเมตรตอช่ัวโมง (ผลลัพธ) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 14  โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําถนนฉิมพลี-ทุงมังกร (กรท.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ออกแบบและรายการ 20 20             
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10 10             
3. จัดทํา TOR 10 10             
4. จัดหาผูรับจาง 5 5             
5. ขออนุมัติจาง 5 5             
6. ดําเนินการกอสราง 50 50             
               

รวม  6 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 100             
 
 
 
 
 
 
 
 



 

109 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 1  ความสามารถระบายน้ําทวมขังในถนนสายหลักกรณีฝนตก 100 มิลลิเมตรตอช่ัวโมง (ผลลัพธ) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 15  งานปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยลาดพราว 80 แยก 22 (กรท.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ออกแบบและรายการ 20 20             
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10 10             
3. จัดทํา TOR 10 10             
4. จัดหาผูรับจาง 5 5             
5. ขออนุมัติจาง 5 5             
6. ดําเนินการกอสราง 50 50             
               

รวม  6 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 100             
 
 
 
 
 
 
 
 



 

110 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 1  ความสามารถระบายน้ําทวมขังในถนนสายหลักกรณีฝนตก 100 มิลลิเมตรตอช่ัวโมง (ผลลัพธ) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 16  โครงการกอสรางบอสูบน้ําถนนรัชดาภิเษก ตอนลงคลองหวยขวาง (ฝงทิศเหนือ) (กรท.)  
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ออกแบบและรายการ 20 20             
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10 10             
3. จัดทํา TOR 10 10             
4. จัดหาผูรับจาง 5 5             
5. ขออนุมัติจาง 5 5             
6. ดําเนินการกอสราง 50 50             
               

รวม  6 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 100             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 1  ความสามารถระบายน้ําทวมขังในถนนสายหลักกรณีฝนตก 100 มิลลิเมตรตอช่ัวโมง (ผลลัพธ) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 17  โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําถนนศรีนครินทรจากจุดท่ีกําหนดลงคลองเคล็ด (กรท.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ออกแบบและรายการ 20 20             
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10 10             
3. จัดทํา TOR 10 10             
4. จัดหาผูรับจาง 5 5             
5. ขออนุมัติจาง 5 5             
6. ดําเนินการกอสราง 50 50             
               

รวม  6 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 100             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 1  ความสามารถระบายน้ําทวมขังในถนนสายหลักกรณีฝนตก 100 มิลลิเมตรตอช่ัวโมง (ผลลัพธ) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 18  โครงการกอสรางบอสูบน้ําถนนงามวงศวาน ตอนลงคลองบางเขน (กรท.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ออกแบบและรายการ 20 20             
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10 10             
3. จัดทํา TOR 10 10             
4. จัดหาผูรับจาง 5 5             
5. ขออนุมัติจาง 5 5             
6. ดําเนินการกอสราง 50 50             
               

รวม  6 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 100             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 1  ความสามารถระบายน้ําทวมขังในถนนสายหลักกรณีฝนตก 100 มิลลิเมตรตอช่ัวโมง (ผลลัพธ) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 19  โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําจากถนนบางบอน 1จากคลองบางโคลัดถึงคลองบางพราน (กรท.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ออกแบบและรายการ 20 20             
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10 10             
3. จัดทํา TOR 10 10             
4. จัดหาผูรับจาง 5 5             
5. ขออนุมัติจาง 5 5             
6. ดําเนินการกอสราง 50 50             
               

รวม  6 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 100             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 1  ความสามารถระบายน้ําทวมขังในถนนสายหลักกรณีฝนตก 100 มิลลิเมตรตอช่ัวโมง (ผลลัพธ) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 20 โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. คลองลาดยาว จากถนนกําแพงเพชร 6 ถึงคลองเปรมประชากร (กรท.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ออกแบบและรายการ 20 20             
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10 10             
3. จัดทํา TOR 10 10             
4. จัดหาผูรับจาง 5 5             
5. ขออนุมัติจาง 5 5             
6. ดําเนินการกอสราง 50 50             
               

รวม  6 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 100             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 1  ความสามารถระบายน้ําทวมขังในถนนสายหลักกรณีฝนตก 100 มิลลิเมตรตอช่ัวโมง (ผลลัพธ) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 21 ลางทําความสะอาดทอระบายน้ํา จํานวน 14 รายการ (กรท.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ออกแบบและรายการ 20 20             
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10 10             
3. จัดทํา TOR 10 10             
4. จัดหาผูรับจาง 5 5             
5. ขออนุมัติจาง 5 5             
6. ดําเนินการกอสราง 50 50             
               

รวม  6 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 100             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 1  ความสามารถระบายน้ําทวมขังในถนนสายหลักกรณีฝนตก 100 มิลลิเมตรตอช่ัวโมง (ผลลัพธ) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 22 จางเหมาดําเนินการทําความสะอาดทอระบายน้ํา 97 สาย (กรท.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ออกแบบและรายการ 20 20             
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10 10             
3. จัดทํา TOR 10 10             
4. จัดหาผูรับจาง 5 5             
5. ขออนุมัติจาง 5 5             
6. ดําเนินการกอสราง 50 50             
               

รวม  6 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 100             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 2  รอยละความสําเร็จโครงการกอสราง (ผลผลิต) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 1  โครงการกอสรางระบบระบายน้ําลํารางสาธารณะและถนนเวฬุวนาราม (กพล.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ออกแบบและรายการ 20 20             
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10 10             
3. จัดทํา TOR 10 10             
4. จัดหาผูรับจาง 5 5             
5. ขออนุมัติจาง 5 5             
6. ดําเนินการกอสราง 50 40             
               

รวม  6 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 90             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 2  รอยละความสําเร็จโครงการกอสราง (ผลผลิต) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 2  โครงการกอสรางระบบระบายน้ําคลองหลุมไผ-คลองโคกคราม (กพล.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ออกแบบและรายการ 20 20             
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10 10             
3. จัดทํา TOR 10 10             
4. จัดหาผูรับจาง 5 5             
5. ขออนุมัติจาง 5 5             
6. ดําเนินการกอสราง 50 30             
               

รวม  6 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 80             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 2  รอยละความสําเร็จโครงการกอสราง (ผลผลิต) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 3  โครงการกอสรางระบบระบายน้ําคลองเสือนอย (กพล.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ออกแบบและรายการ 20 20             
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10 10             
3. จัดทํา TOR 10 10             
4. จัดหาผูรับจาง 5 5             
5. ขออนุมัติจาง 5 5             
6. ดําเนินการกอสราง 50 50             
               

รวม  6 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 100             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 2  รอยละความสําเร็จโครงการกอสราง (ผลผลิต) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 4 โครงการกอสรางระบบระบายน้ําบึงกุมเหนือ ระยะท่ี 2 (กพล.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ออกแบบและรายการ 20 20             
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10 10             
3. จัดทํา TOR 10 10             
4. จัดหาผูรับจาง 5 5             
5. ขออนุมัติจาง 5 5             
6. ดําเนินการกอสราง 50 50             
               

รวม  6 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 100             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 2  รอยละความสําเร็จโครงการกอสราง (ผลผลิต) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 5 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําคลองจิกมิตรมหาดไทย ตอนคลองจั่น (ครั้งท่ี 2) (กพล.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ออกแบบและรายการ 20 20             
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10 10             
3. จัดทํา TOR 10 10             
4. จัดหาผูรับจาง 5 5             
5. ขออนุมัติจาง 5 5             
6. ดําเนินการกอสราง 50 5             
               

รวม  6 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 55             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 2  รอยละความสําเร็จโครงการกอสราง (ผลผลิต) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 6 โครงการกอสรางระบบระบายน้ําคลองแยกคลองบึงบานมา (กพล.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ออกแบบและรายการ 20 20             
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10 10             
3. จัดทํา TOR 10 10             
4. จัดหาผูรับจาง 5 5             
5. ขออนุมัติจาง 5 5             
6. ดําเนินการกอสราง 50 50             
               

รวม  6 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 100             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 2  รอยละความสําเร็จโครงการกอสราง (ผลผลิต) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 7 โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. คลองขางซอยออนนชุ ๗๐ จากบริเวณคลองหนองบอนถึงถนนออนนุช (กรบ.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ออกแบบและรายการ 20 20             
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10 10             
3. จัดทํา TOR 10 10             
4. จัดหาผูรับจาง 5 5             
5. ขออนุมัติจาง 5 5             
6. ดําเนินการกอสราง 50 50             
               

รวม  6 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 100             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 2  รอยละความสําเร็จโครงการกอสราง (ผลผลิต) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 8 โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. คลองบางบัวบริเวณชุมชนคลองบางบัวจากเข่ือนเดิมถึงจุดท่ีกําหนดให (กรบ.)  
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ออกแบบและรายการ 20 20             
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10 10             
3. จัดทํา TOR 10 10             
4. จัดหาผูรับจาง 5 5             
5. ขออนุมัติจาง 5 5             
6. ดําเนินการกอสราง 50 50             
               

รวม  6 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 100             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 2  รอยละความสําเร็จโครงการกอสราง (ผลผลิต) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 9 โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. (สมอยึดดานหลัง) คลองพลับพลาบริเวณสถานีตํารวจนครบาลวังทองหลางและแฟลตตํารวจ (กรบ.)  
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ออกแบบและรายการ 20 20             
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10 10             
3. จัดทํา TOR 10 10             
4. จัดหาผูรับจาง 5 5             
5. ขออนุมัติจาง 5 5             
6. ดําเนินการกอสราง 50 50             
               

รวม  6 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 100             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 2  รอยละความสําเร็จโครงการกอสราง (ผลผลิต) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 10 โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. (คาดทองคลอง) คูนายกิมสาย ๓ จากประตูระบายน้ําคลองเปรมประชากรถึงคูน้ํานาวง (กรบ.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ออกแบบและรายการ 20 20             
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10 10             
3. จัดทํา TOR 10 10             
4. จัดหาผูรับจาง 5 5             
5. ขออนุมัติจาง 5 5             
6. ดําเนินการกอสราง 50 50             
               

รวม  6 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 100             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 2  รอยละความสําเร็จโครงการกอสราง (ผลผลิต) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 11 โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. (สมอยึดหลัง)คลองหัวหมากจากถนนกรุงเทพกรีฑาถึงจุดท่ีกําหนดใหไปทางถนนกรุงเทพชลบุรีสายใหม (กรบ.)  
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ออกแบบและรายการ 20 20             
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10 10             
3. จัดทํา TOR 10 10             
4. จัดหาผูรับจาง 5 5             
5. ขออนุมัติจาง 5 5             
6. ดําเนินการกอสราง 50 50             
               

รวม  6 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 100             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 2  รอยละความสําเร็จโครงการกอสราง (ผลผลิต) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 12 โครงการกอสรางเข่ือนคสล. (สมอยึดหลัง) คลองเปรมประชากรจากเข่ือนเดิมบริเวณวัดเสมียนนารีถึงคลองบางเขน (กรบ.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ออกแบบและรายการ 20 20             
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10 10             
3. จัดทํา TOR 10 10             
4. จัดหาผูรับจาง 5 5             
5. ขออนุมัติจาง 5 5             
6. ดําเนินการกอสราง 50 50             
               

รวม  6 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 100             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 3  รอยละความสําเร็จโครงการกอสราง (ผลผลิต) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 1 โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. คลองราษฎรสามัคคีจากบริเวณถนนกาญจนภิเษกถึงบริเวณโรงเรียนวัดราษฎรบํารุง (กรบ.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ออกแบบและรายการ 20 20             
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10 10             
3. จัดทํา TOR 10 10             
4. จัดหาผูรับจาง 5 5             
5. ขออนุมัติจาง 5 5             
6. ดําเนินการกอสราง 50 50             
               

รวม  6 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 100             
  หมายเหตุ  อยูระหวางตออายุสัญญา 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 3  รอยละความสําเร็จโครงการกอสราง (ผลผลิต) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 2 โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. คลองทวีวัฒนาจากบริเวณถนนอุทยานถึงบริเวณคลองบางข้ีแกง (กรบ.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ออกแบบและรายการ 20 20             
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10 10             
3. จัดทํา TOR 10 10             
4. จัดหาผูรับจาง 5 5             
5. ขออนุมัติจาง 5 5             
6. ดําเนินการกอสราง 50 50             
               

รวม  6 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 100             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 3  รอยละความสําเร็จโครงการกอสราง (ผลผลิต) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 3 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําดานใตคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย (กอสรางเข่ือน ค.ส.ล. คลองพระยาราชมนตรี ตอนท่ี๑) (กพล.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ออกแบบและรายการ 20 20             
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10 10             
3. จัดทํา TOR 10 10             
4. จัดหาผูรับจาง 5 5             
5. ขออนุมัติจาง 5 5             
6. ดําเนินการกอสราง 50 45             
               

รวม  6 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 95             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 3  รอยละความสําเร็จโครงการกอสราง (ผลผลิต) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 4 โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. และสถานีสูบน้ําคลองหม่ืนแชมและคลองรางข้ีเหล็กจากบริเวณคลองภาษีเจริญถึงบริเวณคลองบางบอน (กรบ.)  
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ออกแบบและรายการ 20 20             
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10 10             
3. จัดทํา TOR 10 10             
4. จัดหาผูรับจาง 5 5             
5. ขออนุมัติจาง 5 5             
6. ดําเนินการกอสราง 50 50             
               

รวม  6 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 100             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 3  รอยละความสําเร็จโครงการกอสราง (ผลผลิต) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 5 โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. (ดาดทองคลอง) คลองกระทอนแถวจากบริเวณเข่ือนเดิมถึงบริเวณคลองบางขุนศรี (กรบ.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ออกแบบและรายการ 20 20             
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10 10             
3. จัดทํา TOR 10 10             
4. จัดหาผูรับจาง 5 5             
5. ขออนุมัติจาง 5 5             
6. ดําเนินการกอสราง 50 50             
               

รวม  6 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 100             
  หมายเหตุ  อยูระหวางตออายุสัญญา 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 3  รอยละความสําเร็จโครงการกอสราง (ผลผลิต) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 6 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําดานใตคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย (กอสรางสถานีสูบน้ําและเข่ือน ค.ส.ล. คลองระหาญ) (กพล.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ออกแบบและรายการ 20 20             
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10 10             
3. จัดทํา TOR 10 10             
4. จัดหาผูรับจาง 5 5             
5. ขออนุมัติจาง 5 5             
6. ดําเนินการกอสราง 50 35             
               

รวม  6 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 85             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 3  รอยละความสําเร็จโครงการกอสราง (ผลผลิต) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 7 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําดานใตคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย (กอสรางเข่ือน ค.ส.ล. คลองสะแกงาม) (กพล.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ออกแบบและรายการ 20 20             
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10 10             
3. จัดทํา TOR 10 10             
4. จัดหาผูรับจาง 5 5             
5. ขออนุมัติจาง 5 5             
6. ดําเนินการกอสราง 50 50             
               

รวม  6 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 100             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 3  รอยละความสําเร็จโครงการกอสราง (ผลผลิต) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 8 โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. (ดาดทองคลอง) คลองยายทิมจากบริเวณคลองภาษีเจริญถึงบริเวณคลองบางจาก (กรบ.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ออกแบบและรายการ 20 20             
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10 10             
3. จัดทํา TOR 10 10             
4. จัดหาผูรับจาง 5 5             
5. ขออนุมัติจาง 5 5             
6. ดําเนินการกอสราง 50 50             
               

รวม  6 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 100             
  หมายเหตุ  สิ้นสุดสัญญา 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 3  รอยละความสําเร็จโครงการกอสราง (ผลผลิต) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 9 โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. คลองทวีวัฒนาจากคลองบางจากถึงบริเวณคลองบางข้ีแกง (กรบ.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ออกแบบและรายการ 20              
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10              
3. จัดทํา TOR 10              
4. จัดหาผูรับจาง 5              
5. ขออนุมัติจาง 5              
6. ดําเนินการกอสราง 50              
               

รวม  6 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 100             
  หมายเหตุ  อยูระหวางตอสัญญา 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 4  รอยละของการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณดูดลางทอระบายน้ําตามท่ีหนวยงานรองขอ  
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 1 โครงการจัดหารถดูดลางทําความสะอาดทอระบายน้ํา (กรท.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. จัดทําขอกําหนด 20 -             
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10 -             
3. จัดหาผูรับจาง 20 -             
4. ดําเนินการจัดหาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ 50 -             
               
               
               

รวม  4 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 -             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 5  รอยละความสําเร็จของโครงการของคลองท่ีไดรับการฟนฟูใหสามารถรองรับและระบายน้ํา  (ผลผลิต) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 1 โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. (สมอยึดดานหลัง) คลองประเวศบุรีรมยจากประตูระบายน้ํากระทุม เสือปลาถึงบริเวณคลองขุนสกล (กรบ.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ออกแบบและรายการ 20 20             
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10 10             
3. จัดทํา TOR 10 10             
4. จัดหาผูรับจาง 5 5             
5. ขออนุมัติจาง 5 5             
6. ดําเนินการกอสราง 50 50             
               

รวม  6 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 100             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 5  รอยละความสําเร็จของโครงการของคลองท่ีไดรับการฟนฟูใหสามารถรองรับและระบายน้ํา (ผลผลิต)  
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 2 โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. และประตูระบายน้ําคลองลาดพราว คลองบางบัว คลองถนน คลองสอง และคลองบางซ่ือ จากบริเวณเข่ือนเดิม
อุโมงคยักษพระรามเกา-รามคําแหงไปทางประตูระบายน้ําคลอง สองสายใต (กรบ.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ออกแบบและรายการ 20 20             
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10 10             
3. จัดทํา TOR 10 10             
4. จัดหาผูรับจาง 5 5             
5. ขออนุมัติจาง 5 5             
6. ดําเนินการกอสราง 50 20             
               

รวม  6 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 70             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 5  รอยละความสําเร็จของโครงการของคลองท่ีไดรับการฟนฟูใหสามารถรองรับและระบายน้ํา  (ผลผลิต) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 3 โครงการปรับปรุงคลองสามเสน จากถนนพหลโยธินถึงจุดท่ีกําหนดใหไปทางถนนพระรามท่ี 6 (กรบ.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ออกแบบและรายการ 20 20             
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10 10             
3. จัดทํา TOR 10 10             
4. จัดหาผูรับจาง 5 5             
5. ขออนุมัติจาง 5 5             
6. ดําเนินการกอสราง 50 30             
               

รวม  6 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 80             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 5  รอยละความสําเร็จของโครงการของคลองท่ีไดรับการฟนฟูใหสามารถรองรับและระบายน้ํา  (ผลผลิต) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 4 โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. พรอมทางเดินคลองแสนแสบจากบริเวณถนนกาญจนาภิเษกถึงบริเวณประตูระบายน้ํามีนบุรี (กรบ.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ออกแบบและรายการ 20 20             
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10 10             
3. จัดทํา TOR 10 10             
4. จัดหาผูรับจาง 5 5             
5. ขออนุมัติจาง 5 5             
6. ดําเนินการกอสราง 50 50             
               

รวม  6 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 100             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 5  รอยละความสําเร็จของโครงการของคลองท่ีไดรับการฟนฟูใหสามารถรองรับและระบายน้ํา  (ผลผลิต) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 5 โครงการกอสรางทางเดินและทางรถจักรยาน ริมคลองแสนแสบจากซอยสุขุมวิท ๓๙ ถึงบริเวณสะพานอโศก (กรบ.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ออกแบบและรายการ 20 20             
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10 10             
3. จัดทํา TOR 10 10             
4. จัดหาผูรับจาง 5 5             
5. ขออนุมัติจาง 5 5             
6. ดําเนินการกอสราง 50 50             
               

รวม  6 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 100             
  หมายเหตุ  สิ้นสุดสัญญา 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 5  รอยละความสําเร็จของโครงการของคลองท่ีไดรับการฟนฟูใหสามารถรองรับและระบายน้ํา  (ผลผลิต) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 6 โครงการกอสรางทางเดินและทางรถจักรยานริมคลองแสนแสบบริเวณซอยทองหลอถึงบริเวณซอยสุขุมวิท  ๓๙ (กรบ.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ออกแบบและรายการ 20 20             
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10 10             
3. จัดทํา TOR 10 10             
4. จัดหาผูรับจาง 5 5             
5. ขออนุมัติจาง 5 5             
6. ดําเนินการกอสราง 50 50             
               

รวม  6 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 100             
  หมายเหตุ  สิ้นสุดสัญญา 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 5  รอยละความสําเร็จของโครงการของคลองท่ีไดรับการฟนฟูใหสามารถรองรับและระบายน้ํา  (ผลผลิต) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 7 โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. พรอมทางเดินริมคลองแสนแสบบริเวณประตูระบายน้ําหนองจอกถึงสุดเขต กทม. และคลองนครเนื่องเขตจาก
คลองแสนแสบถึงบริเวณคลองหลวงแพง (กรบ.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ออกแบบและรายการ 20 20             
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10 10             
3. จัดทํา TOR 10 10             
4. จัดหาผูรับจาง 5 5             
5. ขออนุมัติจาง 5 5             
6. ดําเนินการกอสราง 50 50             
               

รวม  6 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 100             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 5  รอยละความสําเร็จของโครงการของคลองท่ีไดรับการฟนฟูใหสามารถรองรับและระบายน้ํา  (ผลผลิต) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 8 โครงการกอสรางทางเดินและทางรถจักรยานริมคลองแสนแสบบริเวณซอยรามคําแหง  29 ถึงประตูระบายน้ําคลองตัน (กรบ.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ออกแบบและรายการ 20 20             
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10 10             
3. จัดทํา TOR 10 10             
4. จัดหาผูรับจาง 5 5             
5. ขออนุมัติจาง 5 5             
6. ดําเนินการกอสราง 50 50             
               

รวม  6 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 100             
  หมายเหตุ  งานแลวเสร็จ 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 5  รอยละความสําเร็จของโครงการของคลองท่ีไดรับการฟนฟูใหสามารถรองรับและระบายน้ํา  (ผลผลิต) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 9 โครงการจางที่ปรึกษาสํารวจแนวเขตคลองสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร (กรบ.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ออกแบบและรายการ 20 20             
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10 10             
3. จัดทํา TOR 10 10             
4. จัดหาผูรับจาง 5 5             
5. ขออนุมัติจาง 5 5             
6. ดําเนินการกอสราง 50 50             
               

รวม  6 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 100             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 6  พ้ืนท่ีท่ีไดรับการพัฒนาฟนฟูใหสามารถเปนแหลงรองรับน้ําหรือพ้ืนท่ีชะลอน้ํา (ผลผลิต)  
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 1 โครงการกอสรางแกมลิงหมูบานสัมมากรและระบบระบายน้ําถนนรามคําแหง (กพล.)  
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ออกแบบและรายการ 20 20             
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10 10             
3. จัดทํา TOR 10 10             
4. จัดหาผูรับจาง 5 5             
5. ขออนุมัติจาง 5 5             
6. ดําเนินการกอสราง 50 50             
               

รวม  6 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 100             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 6  พ้ืนท่ีท่ีไดรับการพัฒนาฟนฟูใหสามารถเปนแหลงรองรับน้ําหรือพ้ืนท่ีชะลอน้ํา (ผลผลิต)  
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 2 โครงการกอสรางแกมลิงสวนน้ําเสรีไทยชวงคลองระหัสถึงคลองครุ (กพล.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ออกแบบและรายการ 20 20             
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10 10             
3. จัดทํา TOR 10 10             
4. จัดหาผูรับจาง 5 5             
5. ขออนุมัติจาง 5 5             
6. ดําเนินการกอสราง 50 40             
               

รวม  6 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 90             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 7  ระดับความสําเร็จของโครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ํา (ผลผลิต) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 1 โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ําใตคลองบางซ่ือจากคลองลาดพราวถึงแมน้ําเจาพระยา (กพล.)  
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ออกแบบและรายการ 20 20             
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10 10             
3. จัดทํา TOR 10 10             
4. จัดหาผูรับจาง 5 5             
5. ขออนุมัติจาง 5 5             
6. ดําเนินการกอสราง 50 50             
               

รวม  6 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 100             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 7  ระดับความสําเร็จของโครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ํา (ผลผลิต) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 2 โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ําจากบึงหนองบอนลงสูแมน้ําเจาพระยา (กพล.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ออกแบบและรายการ 20 20             
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10 10             
3. จัดทํา TOR 10 10             
4. จัดหาผูรับจาง 5 5             
5. ขออนุมัติจาง 5 5             
6. ดําเนินการกอสราง 50 20             
               

รวม  6 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 70             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 7  ระดับความสําเร็จของโครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ํา (ผลผลิต) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 3 โครงการจางท่ีปรึกษาควบคุมการ กอสรางโครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ําจากบึงหนองบอนลงสูแมน้ําเจาพระยา (กพล.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. จัดทํา TOR 10 10             
2. ดําเนินการคัดเลือกท่ีปรึกษาใหเหลือนอยราย 15 15             
3. พิจารณาขอเสนอดานเทคนิคและราคา 15 15             
4. รายงานผลการคัดเลือกและขออนุมัติจาง 10 10             
5. ดําเนินการควบคุมการกอสรางฯ 50 20             
               
               

รวม  5 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 70             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 7  ระดับความสําเร็จของโครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ํา (ผลผลิต) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 4 โครงการจางที่ปรึกษาออกแบบจัดทํารายละเอียดรายการประมาณราคาและเอกสารประกวดราคาโครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ําคลองเปรม
ประชากรจากคลองบางบัวลงสูแมน้ําเจาพระยา (กพล.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. จัดทํา TOR 10 10             
2. ดําเนินการคัดเลือกท่ีปรึกษาใหเหลือนอยราย 15 15             
3. พิจารณาขอเสนอดานเทคนิคและราคา 15 15             
4. รายงานผลการคัดเลือกและขออนุมัติจาง 10 10             
5. ดําเนินการควบคุมการกอสรางฯ 50 35             
               
               

รวม  5 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 85             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 7  ระดับความสําเร็จของโครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ํา (ผลผลิต) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี (5.) โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ําคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด (กพล.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ออกแบบและรายการ 20 -             
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10 -             
3. จัดทํา TOR 10 -             
4. จัดหาผูรับจาง 5 -             
5. ขออนุมัติจาง 5 -             
6. ดําเนินการกอสราง 50 -             
               

รวม  6 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 -             
 

หมายเหตุ  ออกแบบกอสรางแลวเสร็จ แตไมไดรับงบประมาณป 60 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 7  ระดับความสําเร็จของโครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ํา (ผลผลิต) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี (6.) โครงการจางท่ีปรึกษาควบคุมการกอสรางอุโมงคระบายน้ําคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด (กพล.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. จัดทํา TOR 10 -             
2. ดําเนินการคัดเลือกท่ีปรึกษาใหเหลือนอยราย 15 -             
3. พิจารณาขอเสนอดานเทคนิคและราคา 15 -             
4. รายงานผลการคัดเลือกและขออนุมัติจาง 10 -             
5. ดําเนินการควบคุมการกอสรางฯ 50 -             
               
               

รวม  5 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 -             
 

หมายเหตุ  ออกแบบกอสรางแลวเสร็จ แตไมไดรับงบประมาณป 60 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 8  รอยละความสําเร็จของการกอสรางและปรับปรุงอาคารบังคับน้ํา (ผลผลิต)  
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 1 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพสถานีสูบน้ําคลองพระยาราชมนตรี (กบน.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. จัดทําขอกําหนด 20 20             
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10 10             
3. จัดหาผูรับจาง 20 20             
4. ดําเนินการปรับปรุง 50 50             
               
               
               

รวม  4 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 100             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 8  รอยละความสําเร็จของการกอสรางและปรับปรุงอาคารบังคับน้ํา (ผลผลิต) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 2  โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพสถานีสูบน้ําคลองจิตมิตรมหาดไทย (กบน.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ออกแบบและรายการ 20 20             
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10 10             
3. จัดทํา TOR 10 10             
4. จัดหาผูรับจาง 5 5             
5. ขออนุมัติจาง 5 5             
6. ดําเนินการกอสราง 50 50             
               

รวม  6 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 100             
 
 
 
 
 
 
 



 

158 
 

 
ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 8  รอยละความสําเร็จของการกอสรางและปรับปรุงอาคารบังคับน้ํา (ผลผลิต) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 3  โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพระบบอาคารบังคับน้ําแนวถนนรามคําแหง(สถานีสูบน้ําคลองโตะยอและสถานีสูบน้ําคลองจิกกานดา) (กบน.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ออกแบบและรายการ 20 20             
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10 10             
3. จัดทํา TOR 10 10             
4. จัดหาผูรับจาง 5 5             
5. ขออนุมัติจาง 5 5             
6. ดําเนินการกอสราง 50 50             
               

รวม  6 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 100             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 8  รอยละความสําเร็จของการกอสรางและปรับปรุงอาคารบังคับน้ํา (ผลผลิต) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 4  โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพการปองกันน้ําทะเลหนุนของสถานีสูบน้ําคลองสนามชัย (กบน.)  
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ออกแบบและรายการ 20 20             
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10 10             
3. จัดทํา TOR 10 10             
4. จัดหาผูรับจาง 5 5             
5. ขออนุมัติจาง 5 5             
6. ดําเนินการกอสราง 50 30             
               

รวม  6 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 80             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 8  รอยละความสําเร็จของการกอสรางและปรับปรุงอาคารบังคับน้ํา (ผลผลิต) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 5  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพสถานีสูบน้ําคลองวัดไทรและสถานีสูบน้ําคลองชองนนทรี (กบน.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. จัดทําขอกําหนด 20 20             
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10 10             
3. จัดหาผูรับจาง 20 20             
4. ดําเนินการปรับปรุง 50 50             
               
               
               

รวม  4 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 100             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 8  รอยละความสําเร็จของการกอสรางและปรับปรุงอาคารบังคับน้ํา (ผลผลิต) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 6  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะสถานีสูบน้ําพระโขนง (กบน.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. จัดทําขอกําหนด 20 20             
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10 10             
3. จัดหาผูรับจาง 20 20             
4. ดําเนินการปรับปรุง 50 50             
               
               
               

รวม  4 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 100             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 8  รอยละความสําเร็จของการกอสรางและปรับปรุงอาคารบังคับน้ํา (ผลผลิต) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 7  โครงการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพสถานีสูบน้ํากรุงเกษม(กบน.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ออกแบบและรายการ 20 20             
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10 10             
3. จัดทํา TOR 10 10             
4. จัดหาผูรับจาง 5 5             
5. ขออนุมัติจาง 5 5             
6. ดําเนินการกอสราง 50 50             
               

รวม  6 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 100             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 8  รอยละความสําเร็จของการกอสรางและปรับปรุงอาคารบังคับน้ํา (ผลผลิต) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 8  ปรับปรุงระบบระบายน้ําสถานีสูบน้ําคลองลูกวัว (กบน.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ออกแบบและรายการ 20 20             
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10 10             
3. จัดทํา TOR 10 10             
4. จัดหาผูรับจาง 5 5             
5. ขออนุมัติจาง 5 5             
6. ดําเนินการกอสราง 50 50             
               

รวม  6 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 100             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 9  รอยละความสําเร็จของการกอสรางประตูระบายน้ําและประตูเรือสัญจร (ผลผลิต) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 1  โครงการกอสรางประตูระบายน้ําและประตูเรือสัญจรคลองแสนแสบตอนคลองบางชัน (กพล.)  
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ออกแบบและรายการ 20 20             
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10 10             
3. จัดทํา TOR 10 10             
4. จัดหาผูรับจาง 5 5             
5. ขออนุมัติจาง 5 5             
6. ดําเนินการกอสราง 50 50             
               

รวม  6 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 100             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 9  รอยละความสําเร็จของการกอสรางประตูระบายน้ําและประตูเรือสัญจร (ผลผลิต) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 2  โครงการกอสรางประตูระบายน้ําคลองสองสายใต (กพล.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ออกแบบและรายการ 20 20             
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10 10             
3. จัดทํา TOR 10 10             
4. จัดหาผูรับจาง 5 5             
5. ขออนุมัติจาง 5 5             
6. ดําเนินการกอสราง 50 -             
               

รวม  6 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 50             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 10  รอยละความสําเร็จของการดําเนินการทํานบกั้นน้ําตามแนวคลอง (ผลผลิต) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 1  โครงการปรับปรุงทํานบกั้นน้ําตามแนวคลองแยกคลองหลวงแพง (กบน.)  
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ออกแบบและรายการ 20 20             
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10 10             
3. จัดทํา TOR 10 10             
4. จัดหาผูรับจาง 5 5             
5. ขออนุมัติจาง 5 5             
6. ดําเนินการกอสราง 50 50             
               

รวม  6 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 100             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 10  รอยละความสําเร็จของการดําเนินการทํานบกั้นน้ําตามแนวคลอง (ผลผลิต) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 2  โครงการปรับปรุงทํานบกั้นน้ําตามแนวคลองแยกคลองนครเนื่องเขต (กบน.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ออกแบบและรายการ 20 20             
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10 10             
3. จัดทํา TOR 10 10             
4. จัดหาผูรับจาง 5 5             
5. ขออนุมัติจาง 5 5             
6. ดําเนินการกอสราง 50 50             
               

รวม  6 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 100             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 11  รอยละความสําเร็จของการดําเนินการเดินระบบอุโมงคระบายน้ํา (ผลผลิต) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 1 โครงการเดินระบบ บํารุงรักษา และบริหารจัดการอุโมงคระบายน้ําจากบึงมักกะสันลงสูแมน้ําเจาพระยา (ระยะท่ี 2) (กบน.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. จัดทําขอกําหนด 20 20             
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10 10             
3. จัดหาผูรับจาง 20 20             
4. ดําเนินการปรับปรุง 50 15             
               
               
               

รวม  4 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 65             
 
 
 
 
 
 
 



 

169 
 

 
ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 12  รอยละของการสนับสนุนและใหบริการเครื่องจักรเพ่ือการระบายน้ํา 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 1  การติดตั้งและตรวจสอบเครื่องสูบน้ําและเครื่องผลักดันน้ําตามแผนการติดตั้งและตรวจสอบประจําป  (กคจ.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. วางแผน 20 20             
2. รายงานแผน 10 10             
3. ติดตั้งตามแผน 70 70             
               
               
               
               

รวม  3 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 100             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 12  รอยละของการสนับสนุนและใหบริการเครื่องจักรเพ่ือการระบายน้ํา 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 2  การสนับสนุนเครื่องสูบน้ําแกสํานักงานเขต (กคจ.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. วางแผน 20 20             
2. รายงานแผน 10 10             
3. ติดตั้งตามแผน 70 70             
               
               
               
               

รวม  3 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 100             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 12  รอยละของการสนับสนุนและใหบริการเครื่องจักรเพ่ือการระบายน้ํา 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 3  การซอมและบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ํา เครื่องผลักดันน้ํา และเครื่องจักรกล (กคจ.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. วางแผน 20 20             
2. รายงานแผน 10 10             
3. ติดตั้งตามแผน 70 70             
               
               
               
               

รวม  3 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 100             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 12  รอยละของการสนับสนุนและใหบริการเครื่องจักรเพ่ือการระบายน้ํา 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 4  โครงการจัดหาเครื่องสูบน้ําแบบเคล่ือนท่ีขับดวยระบบไฮโรลิคขนาด 30 นิ้ว (กบน.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. จัดทําขอกําหนด 20 20             
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10 10             
3. จัดหาผูรับจาง 20 20             
4. ดําเนินการปรับปรุง 50 50             
               
               
               

รวม  4 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 100             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 13  รอยละความสําเร็จของโครงการกอสรางแนวปองกันน้ําทวมริมคลองเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปองกันน้ําหลากและน้ําหนุน  
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 1  โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. คลองพระโขนงชวงสถานีสูบน้ําพระโขนงถึงถนนทางรถไฟสายเกา ระยะท่ี 2 (กรบ.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ออกแบบและรายการ 20 20             
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10 10             
3. จัดทํา TOR 10 10             
4. จัดหาผูรับจาง 5 5             
5. ขออนุมัติจาง 5 5             
6. ดําเนินการกอสราง 50 50             
               

รวม  6 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 100             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 13  รอยละความสําเร็จของโครงการกอสรางแนวปองกันน้ําทวมริมคลองเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปองกันน้ําหลากและน้ําหนุน  
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 2  โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. (สมอยึดดานหลัง) คลองเคล็ดจากเข่ือนเดิมบริเวณคลองตาชางถึงคลองบางนา (กรบ.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ออกแบบและรายการ 20 20             
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10 10             
3. จัดทํา TOR 10 10             
4. จัดหาผูรับจาง 5 5             
5. ขออนุมัติจาง 5 5             
6. ดําเนินการกอสราง 50 50             
               

รวม  6 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 100             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 14  รอยละความสําเร็จในการกอสรางแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ําเจาพระยาเพ่ือรองรับปริมาณน้ําหลากและน้ําหนุน  (ผลผลิต) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 1  งานปรับปรุงแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ําเจาพระยาบริเวณซอยราษฎรบูรณะ 3  (กพล.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ออกแบบและรายการ 20 20             
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10 10             
3. จัดทํา TOR 10 10             
4. จัดหาผูรับจาง 5 5             
5. ขออนุมัติจาง 5 5             
6. ดําเนินการกอสราง 50 50             
               

รวม  6 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 100             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 14  รอยละความสําเร็จในการกอสรางแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ําเจาพระยาเพ่ือรองรับปริมาณน้ําหลากและน้ําหนุน  (ผลผลิต) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 2  โครงการกอสรางแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ําเจาพระยาชวงบริเวณรานอาหารวัดระฆังทอง  ถึงโรงเรียนสตรีวัดระฆัง (กพล.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ออกแบบและรายการ 20 20             
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10 10             
3. จัดทํา TOR 10 10             
4. จัดหาผูรับจาง 5 5             
5. ขออนุมัติจาง 5 5             
6. ดําเนินการกอสราง 50 25             
               

รวม  6 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 75             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 14  รอยละความสําเร็จในการกอสรางแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ําเจาพระยาเพ่ือรองรับปริมาณน้ําหลากและน้ําหนุน  (ผลผลิต) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 3  โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. และปองกันการกัดเซาะคลองพระโขนงชวงจากสถานีสูบน้ําพระโขนงถึงถนนทางรถไฟสายเกา (กพล.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ออกแบบและรายการ 20 20             
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10 10             
3. จัดทํา TOR 10 10             
4. จัดหาผูรับจาง 5 5             
5. ขออนุมัติจาง 5 5             
6. ดําเนินการกอสราง 50 50             
               

รวม  6 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 100             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 14  รอยละความสําเร็จในการกอสรางแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ําเจาพระยาเพ่ือรองรับปริมาณน้ําหลากและน้ําหนุน  (ผลผลิต) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 4  โครงการกอสรางและปรับปรุงแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ําเจาพระยา  บริเวณสํานักเทศกิจถึงชุมชนวัดกัลยาณมิตร (กพล.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ออกแบบและรายการ 20 20             
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10 10             
3. จัดทํา TOR 10 10             
4. จัดหาผูรับจาง 5 5             
5. ขออนุมัติจาง 5 5             
6. ดําเนินการกอสราง 50 50             
               

รวม  6 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 100             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 14  รอยละความสําเร็จในการกอสรางแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ําเจาพระยาเพ่ือรองรับปริมาณน้ําหลากและน้ําหนุน  (ผลผลิต) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 5  โครงการกอสรางแนวปองกันน้ําทวมริมคลองบางกอกนอยชวงคลองน้ําตาลถึงถนนจรัญสนิทวงศ  (ครั้งท่ี ๒)  (กพล.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ออกแบบและรายการ 20 20             
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10 10             
3. จัดทํา TOR 10 10             
4. จัดหาผูรับจาง 5 5             
5. ขออนุมัติจาง 5 5             
6. ดําเนินการกอสราง 50 50             
               

รวม  6 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 100             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 14  รอยละความสําเร็จในการกอสรางแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ําเจาพระยาเพ่ือรองรับปริมาณน้ําหลากและน้ําหนุน  (ผลผลิต) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 6  โครงการกอสรางแนวปองกันน้ําทวมริมคลองมหาสวัสดิ์ชวงซอยสวนผัก  ๔ ถึงสะพานจงถนอม (กพล.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ออกแบบและรายการ 20 20             
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10 10             
3. จัดทํา TOR 10 10             
4. จัดหาผูรับจาง 5 5             
5. ขออนุมัติจาง 5 5             
6. ดําเนินการกอสราง 50 50             
               

รวม  6 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 100             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 14  รอยละความสําเร็จในการกอสรางแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ําเจาพระยาเพ่ือรองรับปริมาณน้ําหลากและน้ําหนุน  (ผลผลิต) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 7  งานกอสรางแนวปองกันน้ําทวมริมคลองชักพระบริเวณปากคลองวัดเจาอาม (กพล.)  
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ออกแบบและรายการ 20 20             
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10 10             
3. จัดทํา TOR 10 10             
4. จัดหาผูรับจาง 5 5             
5. ขออนุมัติจาง 5 5             
6. ดําเนินการกอสราง 50 50             
               

รวม  6 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 100             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 14  รอยละความสําเร็จในการกอสรางแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ําเจาพระยาเพ่ือรองรับปริมาณน้ําหลากและน้ําหนุน  (ผลผลิต) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 8  โครงการกอสรางแนวปองกันน้ําทวมริมคลองบางกอกนอยชวงหมูบานพันธศักดิ์ถึงวัดสุวรรณคีรีและปากคลองบางขุนนนท (กพล.)  
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ออกแบบและรายการ 20 20             
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10 10             
3. จัดทํา TOR 10 10             
4. จัดหาผูรับจาง 5 5             
5. ขออนุมัติจาง 5 5             
6. ดําเนินการกอสราง 50 50             
               

รวม  6 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 100             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 15  รอยละความสําเร็จของการพัฒนาศูนยควบคุมระบบปองกัน น้ําทวมกรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 1  โครงการพัฒนาปรับปรุงศูนยควบคุมระบบปองกันน้ําทวมกรุงเทพมหานคร (กสน.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ขออนุมัติโครงการ 15 15             
2. จัดทํา TOR 15 15             
3. จัดหาผูรับจาง 15 10             
4. ขออนุมัติจาง 10 10             
5. ดําเนินการโครงการ 50 50             
               
               

รวม  5 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 100             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 15  รอยละความสําเร็จของการพัฒนาศูนยควบคุมระบบปองกัน น้ําทวมกรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 2  โครงการจัดหาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้ํา (กสน.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ขออนุมัติโครงการ 15 -             
2. จัดทํา TOR 15 -             
3. จัดหาผูรับจาง 15 -             
4. ขออนุมัติจาง 10 -             
5. ดําเนินการโครงการ 50 -             
               
               

รวม  5 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 -             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 16  รอยละความสําเร็จของการบํารุงรักษาศูนยควบคุมระบบปองกันน้ําทวมกรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 1  โครงการบํารุงรักษาศูนยควบคุมระบบปองกันน้ําทวมกรุงเทพมหานคร (กสน.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ขออนุมัติโครงการ 15 15             
2. จัดทํา TOR 15 15             
3. จัดหาผูรับจาง 15 15             
4. ขออนุมัติจาง 10 10             
5. ดําเนินการโครงการ 50 40             
               
               

รวม  5 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 90             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 16  รอยละความสําเร็จของการบํารุงรักษาศูนยควบคุมระบบปองกันน้ําทวมกรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 2  โครงการบํารุงรักษาศูนยขอมูลสํานักการระบายน้ํา (กสน.) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ขออนุมัติโครงการ 15 15             
2. จัดทํา TOR 15 15             
3. จัดหาผูรับจาง 15 10             
4. ขออนุมัติจาง 10 10             
5. ดําเนินการโครงการ 50 40             
               
               

รวม  5 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 90             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 17  รอยละของน้ําเสียชุมชนท่ีผานการบําบัดกอนปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ (ผลลัพธ)         
ช่ือโครงการท่ี 1 โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสียมีนบุรี (สจน.) 

 

 
ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องานของ
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา 
ของโครงการ  

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ  

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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 (ครั้งท่ี 3) ๑๐ ๑๐             

๓ จัดหาผูรับจาง ๑๐ ๑๐             

๔ ขออนุมัติจาง ๑๐ ๑๐             

๕ ดําเนินการตามสัญญา ๕๐ ๕๐             

รวม ๕ ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 17  รอยละของน้ําเสียชุมชนท่ีผานการบําบัดกอนปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ (ผลลัพธ)         
ช่ือโครงการท่ี 2  โครงการจางท่ีปรึกษาควบคุมงานกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสียมีนบุรี (สจน.)   

       

 
ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องานของ
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา 
ของโครงการ  

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ  

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
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 จัดหาผูรับจาง ๑๐ ๑๐             

๔ ขออนุมัติจาง ๑๐ ๑๐             

๕ ดําเนินการตามสัญญา ๕๐ ๕๐             

รวม ๕ ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐             

หมายเหต ุ ท่ีปรึกษาจะเริ่มงานพรอมกับผูรับจาง 

 

 



 

189 
 

 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 17  รอยละของน้ําเสียชุมชนท่ีผานการบําบัดกอนปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ (ผลลัพธ)         
ช่ือโครงการท่ี 3 โครงการจางที่ปรึกษาสํารวจและออกแบบระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสียธนบุรี (สจน.)         

 

 
ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องานของ
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา 
ของโครงการ  

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ  

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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 จัดหาผูรับจาง ๑๐ ๑๐             

๔ ขออนุมัติจาง ๑๐ ๑๐             

๕ ดําเนินการตามสัญญา ๕๐ ๕๐             

รวม ๕ ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐             

หมายเหต ุ เหลือระยะเวลาตามสัญญา 6 เดือน (ปจจุบันอยูระหวางหยุดสัญญาชั่วคราว) 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 17  รอยละของน้ําเสียชุมชนท่ีผานการบําบัดกอนปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ (ผลลัพธ)         
ช่ือโครงการท่ี 4 โครงการบําบัดน้ําเสียบึงหนองบอน (สจน.)         

 

 
ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องานของ
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา 
ของโครงการ  

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ  
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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 จัดหาผูรับจาง ๑๐ ๑๐             

๔ ขออนุมัติจาง ๑๐ ๑๐             

๕ ดําเนินการตามสัญญา ๕๐ ๕๐             

รวม ๕ ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 17  รอยละของน้ําเสียชุมชนท่ีผานการบําบัดกอนปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ (ผลลัพธ)         
ช่ือโครงการท่ี 5  โครงการบําบัดน้ําเสียคลองเตย (สจน.)  

 

 
ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องานของ
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา 
ของโครงการ  

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ  
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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 จัดหาผูรับจาง ๑๐ ๑๐             

๔ ขออนุมัติจาง ๑๐ ๑๐             

๕ ดําเนินการตามสัญญา ๕๐ ๕๐             

รวม ๕ ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 18 รอยละของปริมาณน้ําเสียท่ีเขาระบบบําบัดน้ําเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ําเทียบกับขีดความสามารถท่ีออกแบบไว (ผลลัพธ) 
ช่ือโครงการท่ี 6 โครงการจางที่ปรึกษาสํารวจ ออกแบบระบบรวบรวมน้ําเสีย (เพ่ิมเติม) พ้ืนท่ีเขตหวยขวางเขาโรงควบคุมคุณภาพน้ําดินแดง (สจน.)  

 

 
ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องานของ
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา 
ของโครงการ  

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ  
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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 จัดหาผูรับจาง ๑๐ ๑๐             

๔ ขออนุมัติจาง ๑๐ ๑๐             

๕ ดําเนินการตามสัญญา ๕๐ ๕๐             

รวม ๕ ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 18 รอยละของปริมาณน้ําเสียท่ีเขาระบบบําบัดน้ําเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ําเทียบกับขีดความสามารถท่ีออกแบบไว (ผลลัพธ) 
ช่ือโครงการท่ี 7 งานกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสีย (เพ่ิมเติม) รมิคลองแสนแสบชวงถนนวทิยุ-คลองตันเขาโรงควบคุมคุณภาพน้ําดินแดง (สจน.) 

 

 
ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องานของ
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา 
ของโครงการ  

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ  
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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 ขอจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม ๒๐ ๒๐             

๒ จัดทํา TOR (ครั้งท่ี 3) ๑๐ ๑๐             

๓ จัดหาผูรับจาง ๑๐ ๑๐             

๔ ขออนุมัติจาง ๑๐ ๑๐             

๕ ดําเนินการตามสัญญา ๕๐ ๕๐             

รวม ๕ ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 18 รอยละของปริมาณน้ําเสียท่ีเขาระบบบําบัดน้ําเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ําเทียบกับขีดความสามารถท่ีออกแบบไว (ผลลัพธ) 
ช่ือโครงการท่ี 8  งานกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสีย (เพ่ิมเติม) พ้ืนท่ีเขตหวยขวาง เขาโรงควบคุมคุณภาพน้ําดินแดง  (สจน.) 
 

 
ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องานของ
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา 
ของโครงการ  

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ  
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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 จัดเตรียมแบบกอสราง ๒๐ ๒๐             

๒ จัดทํา TOR  ๑๐ ๓๐             

๓ จัดหาผูรับจางและขออนุมัติจาง 20 5๐             

๔ ดําเนินการตามสัญญา 50 50             

รวม ๕ ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐             

หมายเหต ุใชแบบกอสรางท่ีไดจากโครงการจางที่ปรึกษาสํารวจ ออกแบบระบบรวบรวมน้ําเสีย (เพ่ิมเติม) พ้ืนท่ีเขตหวยขวางเขาโรงควบคุมคุณภาพน้ําดินแดง 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 18 รอยละของปริมาณน้ําเสียท่ีเขาระบบบําบัดน้ําเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ําเทียบกับขีดความสามารถท่ีออกแบบไว (ผลลัพธ) 
ช่ือโครงการท่ี 9 งานปรับปรุงโรงควบคุมคุณภาพน้ํารัตนโกสินทร (สจน.) 
 

 
ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องานของ
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา 
ของโครงการ  

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ  
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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 (ครั้งท่ี 3) ๑๐ ๑๐             

๓ จัดหาผูรับจาง ๑๐ ๑๐             

๔ ขออนุมัติจาง ๑๐ ๑๐             

๕ ดําเนินการตามสัญญา ๕๐ ๕๐             

รวม ๕ ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 19 รอยละของจุดตรวจวัดมีคาเฉลี่ยของคาออกซิเจนละลายน้ํา (DO) ≥ 2.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ผลลัพธ) 
ช่ือโครงการท่ี 10 แผนปฏิบัติการถายเทน้ําในเขตกรุงเทพมหานครประจําป พ.ศ.2559-2560 (สําหรับ DO ไมนอยกวา 2.0 มิลลิกรัม/ลิตร) (กบน.)       
   

 
ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องานของ
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา 
ของโครงการ  

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ  
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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 จัดทําแผน ๒๐ ๒๐             

๒ ดําเนินการตามแผน ๑๐ ๑๐             

3. รายงานผลการดําเนินงาน ๑๐ ๑๐             

รวม 3 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 19 รอยละของจุดตรวจวัดมีคาเฉลี่ยของคาออกซิเจนละลายน้ํา (DO) ≥ 2.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ผลลัพธ) 
ช่ือโครงการท่ี 11 งานขุดลอกคลอง (สําหรับ DO ไมนอยกวา 2.0 มิลลิกรัม/ลิตร) (กรบ.)         
 

 
ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องานของ
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา 
ของโครงการ  

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ  
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ ๒๐ ๒๐             

๒ ดําเนินการขุดลอกคลอง ๑๐ ๑๐             

3. รายงานผลการดําเนินงาน ๑๐ ๑๐             

รวม 3 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 19 รอยละของจุดตรวจวัดมีคาเฉลี่ยของคาออกซิเจนละลายน้ํา (DO) ≥ 2.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ผลลัพธ) 
ช่ือโครงการท่ี 12 งานวิเคราะหคุณภาพน้ําคลองและแมน้ําเจาพระยา (สําหรับ DO ไมนอยกวา 2.0 มิลลิกรัม/ลิตร) (สจน.)         
 

 
ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องานของ
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา 
ของโครงการ  

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ  

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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 เก็บตัวอยางน้ํา 30 30             

๒ ตรวจวิเคราะห  40 40             

๓ ประเมินผลการวิเคราะห 20 20             

๔ รายงานผล ๑๐ ๑๐             

รวม 4 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 20  รอยละของจุดตรวจวัดมีคาเฉลี่ยของคาความสกปรกในรูปสารอินทรีย (BOD) ≤  15.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ผลลัพธ) 
ช่ือโครงการท่ี 13 แผนปฏิบัติการถายเทน้ําในเขตกรุงเทพมหานครประจําป พ.ศ.2559-2560 (สําหรับ BOD ไมเกิน 15 มิลลิกรัม/ลิตร) (กบน.)      
    

 
ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องานของ
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา 
ของโครงการ  

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ  
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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 จัดทําแผน 20 20             

๒ ดําเนินการตามแผน 70 70             

3. รายงานผลการดําเนินงาน 10 10             

รวม 3 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 20  รอยละของจุดตรวจวัดมีคาเฉลี่ยของคาความสกปรกในรูปสารอินทรีย (BOD) ≤  15.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ผลลัพธ) 
ช่ือโครงการท่ี 14 งานขุดลอกคลอง (สําหรับ BOD ไมเกิน 15 มิลลิกรัม/ลิตร) (กรบ.)         
 

 
ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องานของ
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา 
ของโครงการ  

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ  
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ 20 20             

๒ ดําเนินการขุดลอกคลอง 70 70             

3. รายงานผลการดําเนินงาน 10 10             

รวม 3 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 20  รอยละของจุดตรวจวัดมีคาเฉลี่ยของคาความสกปรกในรูปสารอินทรีย (BOD) ≤  15.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ผลลัพธ) 
ช่ือโครงการท่ี 15 งานวิเคราะหคุณภาพน้ําคลองและแมน้ําเจาพระยา (สําหรับ BOD ไมเกิน 15 มิลลิกรัม/ลิตร) (สจน.)         
 

 
ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องานของ
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา 
ของโครงการ  

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ  
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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 เก็บตัวอยางน้ํา 20 20             

๒ ตรวจวิเคราะห  70 70             

๓ ประเมินผลการวิเคราะห 10 10             

๔ รายงานผล 20 20             

รวม 4 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 21  รอยละความสําเร็จในการแกไขปญหาคุณภาพน้ําเบื้องตนตามท่ีไดรับการรองเรียน (ผลลัพธ)  
ช่ือโครงการท่ี 16 โครงการจัดหารถยนตสนับสนุนหนวยปฏิบัติงานแกไขปญหาน้ําเสียพรอมดัดแปลงและใหมีอุปกรณประกอบ  (สจน.) 
 

 
ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องานของ
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา 
ของโครงการ  

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ  
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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 ตรวจรับรถยนตสนับสนุน ๒๐ ๒๐             

๒ สงมอบรถฯใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ  ๑๐ ๑๐             

๓ ปฏิบัติงาน 50 50             

๔ รายงานผลการปฏิบัติงาน 20 20             

รวม 4 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 21  รอยละความสําเร็จในการแกไขปญหาคุณภาพน้ําเบื้องตนตามท่ีไดรับการรองเรียน (ผลลัพธ) 
ช่ือโครงการท่ี 17 งานตรวจสอบมลพิษทางน้ําภาคสนามตามท่ีไดรับการรองเรียน (สจน.) 
 

 
ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องานของ
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา 
ของโครงการ  

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ  
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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 วางแผนการตรวจสอบ ๒๐ ๒๐             

๒ ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียว  ๑๐ ๑๐             

๓ ปฏิบัติงาน 50 50             

๔ รายงานผลการปฏิบัติงาน 20 20             

รวม 4 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐             

หมายเหต ุ การปฏิบัติงานข้ึนอยูกับการรองเรียน 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

 
เปาประสงคท่ี 2.2.1  บําบัดน้ําท้ิงกอนปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 22 คาเฉลี่ยความเขมขนของ BOD ท่ีปลอยออกสูแหลงน้ําผิวดินในพ้ืนท่ีใหบริการบําบัดน้ําเสียลดลง 
ช่ือโครงการท่ี 1 โครงการจางเดินระบบบํารุงรักษาและจัดการบริหารโรงควบคุมคุณภาพน้ําหนองแขม-ทุงครุ ระยะท่ี ๓ (สจน.)   

       

 
ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องานของ
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา 
ของโครงการ  

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ  

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
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 จัดหาผูรับจาง ๑๐ ๑๐             

๔ ขออนุมัติจาง ๑๐ ๑๐             

๕ ดําเนินการตามสัญญา ๕๐ ๕๐             

รวม 5 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 22 คาเฉลี่ยความเขมขนของ BOD ท่ีปลอยออกสูแหลงน้ําผิวดินในพ้ืนท่ีใหบริการบําบัดน้ําเสียลดลง 
ช่ือโครงการท่ี 2 โครงการจางเดินระบบบํารุงรักษาและจัดการบริหารโรงควบคุมคุณภาพน้ําชองนนทรี ระยะท่ี ๓ (สจน.)              

     

 
ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องานของ
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา 
ของโครงการ  

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ  
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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 จัดหาผูรับจาง ๑๐ ๑๐             

๔ ขออนุมัติจาง ๑๐ ๑๐             

๕ ดําเนินการตามสัญญา ๕๐ ๕๐             

รวม 5 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 22 คาเฉลี่ยความเขมขนของ BOD ท่ีปลอยออกสูแหลงน้ําผิวดินในพ้ืนท่ีใหบริการบําบัดน้ําเสียลดลง 
ช่ือโครงการท่ี 3 โครงการจางเดินระบบบํารุงรักษาและจัดการบริหารโรงควบคุมคุณภาพน้ําจตุจักร ระยะท่ี 3 (สจน.)             
           

 
ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องานของ
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา 
ของโครงการ  

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ  
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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 จัดหาผูรับจาง ๑๐ ๑๐             

๔ ขออนุมัติจาง ๑๐ ๑๐             

๕ ดําเนินการตามสัญญา ๕๐ ๕๐             

รวม 5 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 22 คาเฉลี่ยความเขมขนของ BOD ท่ีปลอยออกสูแหลงน้ําผิวดินในพ้ืนท่ีใหบริการบําบัดน้ําเสียลดลง 
ช่ือโครงการท่ี 4 โครงการจางเดินระบบบํารุงรักษาและจัดการบริหารโรงควบคุมคุณภาพน้ําดินแดง ระยะท่ี 3 (สจน.)    
                    

 
ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องานของ
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา 
ของโครงการ  

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ  
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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 จัดหาผูรับจาง ๑๐ ๑๐             

๔ ขออนุมัติจาง ๑๐ ๑๐             

๕ ดําเนินการตามสัญญา ๕๐ ๕๐             

รวม 5 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 22 คาเฉลี่ยความเขมขนของ BOD ท่ีปลอยออกสูแหลงน้ําผิวดินในพ้ืนท่ีใหบริการบําบัดน้ําเสียลดลง 
ช่ือโครงการท่ี 5 โครงการจางเดินระบบบํารุงรักษาและบริหารจัดการศูนยการศึกษาและอนุรักษสิ่งแวดลอมบางซ่ือ (สจน.)             

    

 
ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องานของ
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา 
ของโครงการ  

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ  
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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 จัดหาผูรับจาง ๑๐ ๑๐             

๔ ขออนุมัติจาง ๑๐ ๑๐             

๕ ดําเนินการตามสัญญา ๕๐ ๕๐             

รวม 5 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 22 คาเฉลี่ยความเขมขนของ BOD ท่ีปลอยออกสูแหลงน้ําผิวดินในพ้ืนท่ีใหบริการบําบัดน้ําเสียลดลง 
ช่ือโครงการท่ี 6 งานเดินระบบบําบัดน้ําเสียและบํารุงรักษาของโรงควบคุมคุณภาพน้ํารัตนโกสินทร (สจน.)  
 

 
ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องานของข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา 
ของโครงการ  

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ  
พ.ศ. ๒๕59 พ.ศ. ๒๕60 

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 จัดทํางบประมาณประจําป ๒๐ ๒๐             

๒ ดําเนินการซอมบํารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณไฟฟาและ
โครงสรางระบบบําบัดน้ําเสีย 

 
๓๐ 

 
๓๐ 

            

๓ ควบคุมการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย ๓๐ ๓๐             

๔ รายงานผลการดําเนินการ ๒๐ ๒๐             

รวม 4 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 22 คาเฉลี่ยความเขมขนของ BOD ท่ีปลอยออกสูแหลงน้ําผิวดินในพ้ืนท่ีใหบริการบําบัดน้ําเสียลดลง 

ช่ือโครงการท่ี 7 งานเดินระบบบําบัดน้ําเสียและบํารุงรักษาของโรงควบคุมคุณภาพน้ําสี่พระยา (สจน.) 
 

 
ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องานของข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา 
ของโครงการ  

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ  
พ.ศ. ๒๕59 พ.ศ. ๒๕60 

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 จัดทํางบประมาณประจําป ๒๐ ๒๐             

๒ ดําเนินการซอมบํารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณไฟฟาและ
โครงสรางระบบบําบัดน้ําเสีย 

 
๓๐ 

 
๓๐ 

            

๓ ควบคุมการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย ๓๐ ๓๐             

๔ รายงานผลการดําเนินการ ๒๐ ๒๐             

รวม 4 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 22 คาเฉลี่ยความเขมขนของ BOD ท่ีปลอยออกสูแหลงน้ําผิวดินในพ้ืนท่ีใหบริการบําบัดน้ําเสียลดลง 
ช่ือโครงการท่ี 8 งานเดินระบบและบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสียและระบบรวบรวมน้ําเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ําขนาดเล็กท่ีไดรับโอนจากการเคหะแหงชาติ จํานวน ๑๑ แหง 
คือ   โรงควบคุมคุณภาพน้ําคลองจั่น รมเกลา ทุงสองหอง๑ ทุงสองหอง๒ หัวหมาก ทาทราย บางนา คลองเตย รามอินทรา บอนไก และหวยขวาง (สจน.) 
 

 
ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องานของข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา 
ของโครงการ  

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ  
พ.ศ. ๒๕59 พ.ศ. ๒๕60 

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 จัดทํางบประมาณประจําป ๒๐ ๒๐             

๒ ดําเนินการซอมบํารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณไฟฟาและ
โครงสรางระบบบําบัดน้ําเสีย 

 
๓๐ 

 
๓๐ 

            

๓ ควบคุมการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย ๓๐ ๓๐             

๔ รายงานผลการดําเนินการ ๒๐ ๒๐             

รวม 4 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 22 คาเฉลี่ยความเขมขนของ BOD ท่ีปลอยออกสูแหลงน้ําผิวดินในพ้ืนท่ีใหบริการบําบัดน้ําเสียลดลง 
ช่ือโครงการท่ี 9 งานเดินระบบบําบัดน้ําเสียแบบหมุนเวียนตามธรรมชาติและระบบการใชพืชน้ําของสวนลุมพินี (สจน.)    

 

 
ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องานของข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา 
ของโครงการ  

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ  

พ.ศ. ๒๕59 พ.ศ. ๒๕60 

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 จัดทํางบประมาณประจําป ๒๐ ๒๐             

๒ ดําเนินการซอมบํารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณไฟฟาและ
โครงสรางระบบบําบัดน้ําเสีย 

 
๓๐ 

 
๓๐ 

            

๓ ควบคุมการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย ๓๐ ๓๐             

๔ รายงานผลการดําเนินการ ๒๐ ๒๐             

รวม 4 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 22 คาเฉลี่ยความเขมขนของ BOD ท่ีปลอยออกสูแหลงน้ําผิวดินในพ้ืนท่ีใหบริการบําบัดน้ําเสียลดลง 
ช่ือโครงการท่ี 10 งานเดินระบบบําบัดน้ําเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ําพระราม ๙ (สจน.)  

 

 
ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องานของ
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา 
ของโครงการ  

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ  
พ.ศ. ๒๕59 พ.ศ. ๒๕60 

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 จัดทํางบประมาณประจําป ๕๐ ๕๐             

๒ ดําเนินการซอมบํารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณไฟฟาและ
โครงสรางระบบบําบัดน้ําเสีย 

๒๐ ๒๐             

๓ ควบคุมการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย ๓๐ ๓๐             

๔ รายงานผลการดําเนินการ ๕๐ ๕๐             

รวม 4 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
 

ตัวช้ีวัดท่ี 23 รอยละของน้ําท่ีผานการบําบัดถูกนํากลับมาใชประโยชน 

ช่ือโครงการท่ี 11 งานรวบรวมสถิติขอมูลการใชน้ําท่ีผานการบําบัดกลับมาใชประโยชนจากโรงควบคุมคุณภาพน้ํา (สจน.)       

                

 
ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องานของข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา 
ของโครงการ  

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ  
พ.ศ. ๒๕59 พ.ศ. ๒๕60 

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 รวบรวมขอมูลจากโรงบําบัดน้ําเสีย ๕๐ ๕๐             

๒ กรอกขอมูล ๒๐ ๒๐ * * * * * * * * * * * * 

๓  รายงานสรุปปลายป ๓๐ ๓๐             

รวม 3 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 24 ปริมาณปุยหมักจากตะกอนน้ําเสียท่ีนํากลับมาใชประโยชน 
ช่ือโครงการท่ี 12 งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพปุยหมักจากตะกอนน้ําเสีย (สจน.) 

 

 
ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องานของ
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา 
ของโครงการ  

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ  
พ.ศ. ๒๕59 พ.ศ. ๒๕60 

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 จัดทําขอตกลง ๒๐ ๒๐             

๒ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ ๓๐ ๓๐             

๓ ควบคุมการทํางานของระบบ ๓๐ ๓๐             

๔ รายงานผลการดําเนินการ ๒๐ ๒๐             

รวม 4 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 24 ปริมาณปุยหมักจากตะกอนน้ําเสียท่ีนํากลับมาใชประโยชน 
ช่ือโครงการท่ี 13 รายงานสถิติการแจกจายปุยหมักจากน้ําท่ีผานการบําบัดเพ่ือการนําไปใชประโยชนของหนวยงานและชุมชน (สจน.)  

 

 
ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องานของ
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา 
ของโครงการ  

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ  
พ.ศ. ๒๕59 พ.ศ. ๒๕60 

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 ผลิตปุยหมักจากตะกอนน้ําเสีย ๔๐ ๔๐             

๒ แจกจายปุยหมักจากตะกอนน้ําเสีย ๓๐ ๓๐             

๓ รวบรวมและบันทึกขอมูล ๑๐ ๑๐             

๔ จัดทํารายงานรายเดือน ๑๐ ๑๐             

๕ จัดทํารายงานรายไตรมาส ๑๐ ๑๐             

รวม 5 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
 
ตัวช้ีวัดท่ี 25 จํานวนโรงควบคุมคุณภาพน้ําท่ีมีการนําผลการศึกษาดานการปรับปรุงพัฒนาระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนไปประยุกตใช 
ช่ือโครงการท่ี 14 โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือบําบัดน้ําเสียชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ) 
 

 
ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องานของ
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา 
ของโครงการ  

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ  
พ.ศ. ๒๕59 พ.ศ. ๒๕60 

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 จัดทําขอตกลงรวม ๒๐ ๒๐             

๒ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ ๓๐ ๓๐             

๓ ควบคุมการทํางานของระบบ ๓๐ ๓๐             

๔ รายงานผลการดําเนินการ ๒๐ ๒๐             

รวม 4 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
 

ตัวช้ีวัดท่ี 26 จํานวนกลุมเปาหมายท่ีเขารวมกิจกรรม 

ช่ือโครงการท่ี 15 โครงการเสริมสรางการมีสวนรวมในการอนุรักษแหลงน้ําและจัดการน้ําทวมอยางบูรณาการ  (สจน.)         

 

 
ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 

เนื้องานของ
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา 
ของโครงการ  

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ  
พ.ศ. ๒๕59 พ.ศ.2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 1. จัดทําและขออนุมัติโครงการ 1๐ 1๐             

 2. จัดทําปายนิทรรศการ 30 30             

 3. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ๑๐ ๑๐             

 4. ดําเนินโครงการ 40 40             

 5. รายงานผลการดําเนินโครงการ 1๐ 1๐             

รวม 5 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 27  ท่ีดินเลนฝงทะเลเพ่ิมข้ึน 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 1 โครงการกอสรางเข่ือนปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเลบางขุนเทียน (กพล.)  
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม เนื้องานราย 
ข้ันตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ออกแบบและรายการ 20 -             
2. ขออนุมัติดําเนินการ 10 -             
3. จัดทํา TOR 10 -             
4. จัดหาผูรับจาง 5 -             
5. ขออนุมัติจาง 5 -             
6. ดําเนินการกอสราง 50 -             
               

รวม  6 ข้ันตอน  คิดเปนรอยละ 100 -             
 หมายเหตุ  อยูระหวางศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) 
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