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ก 

คํานํา 

 สํานักการระบายน้ํา ในฐานะหนวยงานหลักของกรุงเทพมหานคร มีภารกิจในการปฏิบัติการกํากับ
ปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม และการจัดการคุณภาพน้ําในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร โดยดําเนินการวางแผน
กํากับ ควบคุม และติดตามผลการดําเนินการเก่ียวกับการระบายน้ํา การบํารุงรักษาทางระบายน้ํา การปองกัน
น้ําทวม และการจัดการคุณภาพน้ํา ตลอดจนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือใหเปนมหานครแหงเอเซีย 

 การปฏิบัติราชการของสํานักการระบายน้ํา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดมุงเนนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปองกันน้ําทวมเนื่องจากน้ําหลากและน้ําหนุน การเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ําฝน จาก
ถนนสายหลักใหรวดเร็วยิ่งข้ึน การพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการปองกันน้ําทวมและการระบายน้ําอยาง
เปนระบบและตอเนื่อง เปนการแกไขปญหาน้ําทวมใหครอบคลุมพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร มุงสูการเปนมหานครท่ี
ปลอดภัยจากภัยพิบัติน้ําทวม ควบคูกับการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ําเพ่ือเสริมสราง
สภาพแวดลอมท่ีดีใหกับกรุงเทพมหานคร มุงสูการเปนมหานครท่ีปลอดภัยจากมลพิษน้ําเสีย โดยมีความ
สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ. 2562 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป 

 ดังนั้น สํานักการระบายน้ํา จะใชแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2562 เปนเครื่องมือในการ
บริหารจัดการโครงการ/กิจกรรม ใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนชาว
กรุงเทพมหานครไดอยูในสภาพแวดลอมท่ีดี ปลอดภัยพิบัติจากน้ําทวม และปลอดมลพิษจากน้ําเสีย มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน 
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สารบัญ 

หนา 
คํานํา ก 
สารบัญ ข 
สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําป 1 - 4 

o ขอมูลท่ัวไป/สถานการณ 
o วิสัยทัศน 
o พันธกิจ 
o เปาหมาย 
o ผลการดําเนินงานหลัก 

มาตรการและโครงการ/กิจกรรม 5 - 25 
o สวนท่ี 1 การบริการสาธารณะ 
o สวนท่ี 2 การบริหารจัดการ 
o สรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 

การนําแผนฯ ไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 26 - 92 
 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2562 
 - มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ  27 - 92 

o ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร 
o ตาราง ข. แสดงภารกิจงานประจํา 
o ตาราง ค. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ประจําป พ.ศ.2562 
 - มิติท่ี 2 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  93 - 93 

o ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนภารกิจในมิติท่ี 2 
- มิติท่ี 3 ดานคุณภาพในการปฏิบัติราชการ 94 - 94 
o ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนภารกิจในมิติท่ี 3 

- มิติท่ี 4 ดานการพัฒนาองคกร 95 - 95 
o ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนภารกิจในมิติท่ี 4 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 96 - 120 
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สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําป 2562 

ขอมูลท่ัวไป/สถานการณของพ้ืนท่ี 

 สํานักการระบายน้ํา เปนหนวยงานหลักของกรุงเทพมหานคร มีหนาท่ีรับผิดชอบ ดําเนินการปองกัน
แกไขปญหาน้ําทวมในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ตลอดจนดูแลบํารุงรักษาทางระบายน้ําตางๆ รวมท้ังรับผิดชอบ
ดําเนินการในการจัดการคุณภาพน้ําใหอยูใน เกณฑมาตรฐาน โดยมีอํานาจหนาท่ีปรากฏตามพระราชบัญญัติ 
ขอบัญญัติตางๆ มีคณะผูบริหารกรุงเทพมหานครเปนผูอํานวยการ ควบคุมสั่งการ และติดตามผล มีสวนราชการ
ระดับสํานักงาน และระดับกอง รวม 8 สวนราชการ ไดแก สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํา กองพัฒนาระบบหลัก 
กองระบบคลอง กองระบบทอระบายน้ํา กองระบบอาคารบังคับน้ํา กองสารสนเทศระบายน้ํา กองเครื่องจักรกล และ
สํานักงานเลขานุการ มีกรอบอัตรากําลังประกอบดวยขาราชการ จํานวน 6 29 อัตรา ลูกจางประจํา จํานวน 
2,753 อัตรา ลูกจางชั่วคราวและลูกจางเฉพาะกิจ จํานวน 2,2 74 อัตรา (ตุลาคม 2561) ไดรับการจัดสรร
งบประมาณประจําปงบประมาณกรุงเทพมหานคร 25๖๑ จํานวน ๔ ,8๒1.๕๓๒ ลานบาท ปงบประมาณ
กรงุเทพมหานคร 256๒ จํานวน 4,๗๔๙.๖๑๑ ลานบาท 

 สํานักการระบายน้ํา มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการปองกันแกไขปญหาน้ําทวมในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร และการดําเนินการจัดการคุณภาพน้ํา ซ่ึงท่ีผานมาสามารถดําเนินการปองกันและแกไข 
ปญหาน้ําทวม อันมีสาเหตุจากน้ําฝน น้ําหลาก และน้ําหนุน โดยสามารถแกไขปญหาน้ําทวมถนนสายหลัก 
(กรณีฝนตกตอเนื่อง 1 ชั่วโมง ปริมาณฝนตกไมเกิน 60 มิลลิเมตร) โดยใชเวลาเฉลี่ยประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาที 
และสามารถปองกันน้ําทวมอันมีสาเหตุจากน้ําหลากและน้ําทะเลหนุนสูง โดยการกอสรางคันปองกันน้ําทวม
ดานตะวันออกตามแนวพระราชดําริตามแนวถนนบริเวณดานตะวันออกของกรุงเทพมหานคร เพ่ือปองกัน
น้ําไหลบาจากพ้ืนท่ีดานเหนือและดานตะวันออก ไดท่ีระดับ +250 ม.รทก. ถึง +3.00 ม.รทก. และกอสราง
แนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ําเจาพระยาคลองบางกอกนอยและคลองมหาสวัสดิ์ เพ่ือปองกันระดับน้ําสูงสุดใน
แมน้ําเจาพระยาจากเหตุการณน้ําทวมใหญเม่ือ พ.ศ. 2554 โดยไดปรับปรุงเสริมระดับคันปองกันน้ําทวมให
สูงข้ึนท่ีระดับ +2.80 ม.รทก. ถึง +3.5 ม.รทก. สามารถรองรับปริมาณน้ําหลากในแมน้ําเจาพระยาได
ประมาณ 3,000 - 3,500 ลูกบาศกเมตรตอวินาที 

 สาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนในกรุงเทพมหานครสวนใหญจะเปนภัยท่ีมีลักษณะปจจุบันทันดวน เชน อุทกภัย
อันเกิดจากการไมสามารถระบายน้ําไดทันในฤดูฝน และความเสี่ยงภัยท่ีกอตัวข้ึนอยางชาๆ แตมีผลกระทบเปน
วงกวาง ไดแก การกัดเซาะชายฝงและการทรุดตัวของพ้ืนดิน ทําใหงานสาธารณภัยขยายวงกวางมากข้ึน
โดยเฉพาะเหตุการณมหาอุทกภัย ท่ีเกิดข้ึนในป พ.ศ. 2554 ทําใหกรุงเทพมหานครจําเปนตองมุงเนนการลด
ความเสี่ยงจากอุทกภัยและการกัดเซาะชายฝง ท้ังท่ีใชเชิงโครงสรางและท่ีไมใชโครงสราง 

 สวนการดําเนินงานดานการจัดการคุณภาพน้ํา ไดดําเนินการเดินระบบบําบัดน้ําเสียขนาดใหญ 
จํานวน 8 แหง ไดแก โรงควบคุมคุณภาพน้ําสี่พระยา รัตนโกสินทร ชองนนทรี หนองแขม ทุงครุ ดินแดง 
จตุจักร และศูนยการศึกษาและอนุรักษสิ่งแวดลอมบางซ่ือกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพ้ืนท่ีบริการบําบัดน้ําเสีย 
212.40 ตารางกิโลเมตร มีขีดความสามารถในการบําบัดน้ําเสีย รวม 1,112,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน 
ระบบบําบัดน้ําเสียท่ีรับโอนจาก การเคหะแหงชาติ จํานวน 12 แหง ไดแก โรงควบคุมคุณภาพน้ําทุงสองหอง1 
และทุงสองหอง2 บางบัว รามอินทรา หวยขวาง  ทาทราย บางนา บอนไก คลองเตย คลองจั่น หัวหมาก และ
รมเกลา มีขีดความสามารถในการบําบัดน้ําเสียรวม  24,800 ลูกบาศกเมตรตอวัน คิดเปนขีดความสามารถใน
การบําบัดน้ําเสียรวมท้ังสิ้น 1,136,800 ลูกบาศกเมตรตอวัน ตลอดท้ังมีการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย โดยวิธี
ธรรมชาติหรือก่ึงธรรมชาติ 2 แหง คือ โรงควบคุมคุณภาพน้ําพระราม 9 และการหมุนเวียนตามธรรมชาติและ
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ระบบการใชพืชน้ําของสวนลุมพินี สําหรับโครงการบําบัดน้ําเสียท่ีจะดําเนินการในอนาตตระยะสั้น จํานวน  
4 โครงการ คือ โครงการบําบัดน้ําเสียมีนบุรี ธนบุรี คลองเตย และบึงหนองบอน 

 ดังนั้น ในปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ สํานักการระบายน้ํา จึงไดกําหนดแผนการปฏิบัติราชการในการ
ปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร อยางเปนระบบและตอเนื่องจากปท่ีผานมา รวมท้ัง
ดําเนินการจัดการคุณภาพน้ําอยางมีประสิทธิภาพใหเกิดสภาพแวดลอมท่ีดี สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 256๒ นโยบายของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ือมุงสูการเปนมหานครท่ีมีความ
สะดวกสบาย ประหยัด และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และเปนมหานครสําหรับทุกคน ไมวาจะเปนชาวกรุงเทพฯ 
หรือผูมาเยือน ไมวาจะเปนมหาเศรษฐีหรือยากจน ผูดอยโอกาส 

วิสัยทัศน 

 กรุงเทพมหานคร มีสิ่งแวดลอมดานการระบายน้ําและการจัดการคุณภาพน้ําท่ีดี ประชาชนมีสวนรวม
ในการพัฒนาเมือง มุงสูความเปนมหานครท่ีนาอยูอยางยั่งยืน 

พันธกิจ 

 1. พัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐานดานการปองกันน้ําทวมและการระบายน้ํา รองรับการเจริญเติบโต
ของเมืองเปนเมืองท่ีนาอยูอยางปลอดภัย ปลอดภัยพิบัติ เพ่ือเปนมหานครแหงความปลอดภัย 

 2. พัฒนาสิ่งแวดลอมดานการจัดการคุณภาพน้ํา บนพ้ืนฐานของความนาอยูอยางยั่งยืน ปลอดมลพิษ  
 3.พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรของสํานักการระบายน้ํา  

เปาหมาย 

 ดานท่ี 1 มหานครปลอดภัย  
  มิติท่ี 1.1 ปลอดมลพิษ  
  เปาหมายท่ี 1.1.1 แหลงน้ําสาธารณะท้ังแมน้ําสายหลักและคูคลองตางๆ มี 
  คุณภาพน้ําอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพผิวดินประเภทท่ี 4  
 เปาประสงคท่ี 1.1.1.1 คุณภาพแหลงน้ําธรรมชาติในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร

มีคุณภาพดีข้ึน 
  มิติท่ี 1.4 ปลอดภัยพิบัติ  
  เปาหมายท่ี 1.4.1 กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟนคืนจากภัยพิบัติ  
   เปาประสงคท่ี 1.4.1.1 กรุงเทพมหานครมีความพรอมในการรับมือกับอุทกภัย

ท้ังจากน้ําฝน น้ําหนุน และน้ําหลาก เสริมสรางศักยภาพ
และความสามารถดานบุคลากรและเครื่องมือในการ
จัดการสาธารณภัย โดยเฉพาะอุทกภัย 

   เปาประสงคท่ี 1.4.1.2 ฟนฟูสภาพปาชายเลนใหมีความอุดมสมบูรณมากยิ่งข้ึน  
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ผลการดําเนินงานหลัก (ตัวช้ีวัดตามภารกิจงานยุทธศาสตร) 

 1. รอยละของปริมาณน้ําเสียชุมชนท่ีระบบบําบัดน้ําเสียสามารถรองรับได ( ผลลัพธ )  
  คาเปาหมาย รอยละ 45  
 2.* รอยละของจุดตรวจวัดของน้ําคลองและแมน้ําเจาพระยามีคาเฉลี่ยของคาออกซิเจนละลายน้ํา (DO) 
ไมนอยกวา 2 มิลลิกรัมตอลิตร( ผลลัพธ ) 
  คาเปาหมาย รอยละ 51  
 3.* รอยละของจุดตรวจวัดของน้ําคลองและแมน้ําเจาพระยามีคาเฉลี่ยของคาปริมาณความสกปรก
ในรูปสารอินทรีย (BOD) ไมเกิน 4 มิลลิกรัมตอลิตร( ผลลัพธ ) 
  คาเปาหมาย รอยละ 2  
 4. รอยละของจุดตรวจวัดของน้ําคลองและแมน้ําเจาพระยามีคาเฉลี่ยของคาแอมโมเนียไนโตรเจน 
(NH3N) ไมเกิน 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร 
  คาเปาหมาย รอยละ 2 
 5.* รอยละของปริมาณน้ําท่ีผานการบําบัดถูกนํากลับมาใชประโยชน( ผลลัพธ )  
  คาเปาหมาย รอยละ 6.2  
 6.* จํานวนผลงานการศึกษาวิจัยเพ่ือสงเสริมนวัตกรรมการจัดการคุณภาพน้ํา( ผลลัพธ )  
  คาเปาหมาย 1 เรื่อง  
 7. ปริมาณน้ําเสียเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีลดลงเม่ือเทียบกับปฐาน 1 

  คาเปาหมาย ไมเกินรอยละ 2.72  
 ๘*. ความสามารถรองรับปริมาณน้ําหลากและน้ําหนุนท่ีความสูง +3.000 ม.รทก  ( ผลลัพธ) 
  คาเปาหมาย รอยละ ๙0ของพ้ืนท่ี 
 ๙*. ความสามารถระบายน้ําทวมขังในถนนสายหลัก กรณีฝนตก 100 มิลลิเมตรตอชั่วโมง (ผลลัพธ) 
  คาเปาหมาย ไมเกิน 210 นาที 
 ๑๐*. ความยาวคลองท่ีไดรับการฟนฟูใหสามารถรองรับและระบายน้ําไดดี (ผลผลิต)  
  คาเปาหมาย 32 กิโลเมตร 
 ๑๑*. จํานวนคลองหลักท่ีมีการจัดการสิ่งปลูกสรางรุกล้ําและปกแนวเขตลําคลองสาธารณะ 
(ผลผลิต) 
  คาเปาหมาย 2 คลอง  
 ๑๒*. ความสามารถในการจัดหาพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนาฟนฟูใหเปนแหลงรองรับน้ําฝนและน้ําหลากหรือ
พ้ืนท่ีชะลอน้ํา (แกมลงิ (ผลผลิต) 
  คาเปาหมาย ๑ แหง  
 ๑๓*. รอยละความสําเร็จในการเตรียมการแกไขปญหาน้ําทวมในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร (ผลผลิต) 
  คาเปาหมาย รอยละ ๑๐๐  
 ๑๔. รอยละของการกอสรางแนวคันหิน ( Groins) ปองกันการกัดเซาะชายฝง 
  คาเปาหมาย รอยละ  -  
 
 
 
หมายเหตุ
มาตรการดําเนินการ 

 *ตัวชี้วัดท่ีใชตอรองในป 2562 
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มิติท่ี 1.1 ปลอดมลพิษ 
เปาประสงคท่ี 1.1.1.1 คุณภาพแหลงน้ําธรรมชาติในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีข้ึน 
 มาตรการท่ี ๑ กอสรางระบบบําบัดน้ําเสียรวมของกรุงเทพมหานคร และเพ่ิมประสิทธิภาพการ

บําบัดน้ําเสีย  
 มาตรการท่ี ๒ เฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบดูแลสภาพน้ําคลองสายหลักและแมน้ําเจาพระยา 

และจัดการระบบไหลเวียนน้ํา  
 มาตรการท่ี ๓  สนับสนุนการนําน้ําผลผลิตจากการบําบัดน้ําเสียกลับไปใชประโยชน 
 มาตรการท่ี ๔  ศึกษา วิจัย และพัฒนาเพ่ือสงเสริมนวัตกรรมการจัดการคุณภาพน้ํา 
 มาตรการท่ี ๕  ลดน้ําเสียจากแหลงกําเนิดและสงเสริมการประหยัดน้ํา 
 มาตรการท่ี 6 เดินระบบ บํารุงรักษา และบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย (มาตรการหนวยงาน) 

มิติท่ี 1.4 ปลอดภัยพิบัติ 
เปาประสงคท่ี 1.4.1.1 กรุงเทพมหานครมีความพรอมในการรับมือกับอุทกภัยท้ังจากน้ําฝน น้ําหนุน และน้ํา

หลากเสริมสรางศักยภาพและความสามารถดานบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการ
สารธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัย 

 มาตรการท่ี ๑  เพ่ิมความสามารถในการปองกันน้ําทวมจากน้ําหลากและน้ําหนุน 
 มาตรการท่ี ๒  เพ่ิมความสามารถและประสิทธิภาพในการรองรับและระบายน้ําทวมขัง 
 มาตรการท่ี ๓  ฟนฟูคลองใหสามารถรองรับและระบายน้ําไดดี 
 มาตรการท่ี ๔  จัดการสิ่งปลูกสรางรุกล้ําคลองหลัก และปกแนวเขตคลองสาธารณะ 
 มาตรการท่ี ๕  กอสรางและปรับปรุงแกมลิง 
 มาตรการท่ี ๖ การเตรียมการแกไขปญหาน้ําทวมในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  
 มาตรการท่ี ๗  พัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากรดานการปองกันน้ําทวม 
เปาประสงค 1.4.1.2 ฟนฟูสภาพปาชายเลนใหมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน  
 มาตรการท่ี 1 สรางแนวปองกันการกัดเซาะชายฝงถาวร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการและโครงการ/กิจกรรม 
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ลําดับท่ี 

สวนท่ี ๑ การบริการสาธารณะ 
ดานท่ี 1 มหานครปลอดภัย 
มิติท่ี 1.1 ปลอดมลพิษ 
เปาประสงคท่ี 1.1.1.1 คุณภาพแหลงน้ําธรรมชาติในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีข้ึน 

ตัวช้ีวัดเปาประสงค 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 รอยละของปริมาณน้ําเสียชุมชนท่ีระบบบําบัดน้ําเสียสามารถรองรับได รอยละ 45 

2* รอยละของจุดตรวจวัดของน้ําคลองและแมน้ําเจาพระยา 

มีคาเฉลี่ยของคาออกซิเจนละลายน้ํา (DO) ไมนอยกวา 2.0 มิลลิกรัมตอลิตร 

รอยละ 51 

3* รอยละของจุดตรวจวัดของน้ําคลองและแมน้ําเจาพระยา 
มีคาเฉลี่ยของคาปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย (BOD) ไมเกิน 4.0 
มิลลิกรัมตอลิตร 

รอยละ 2 

4 รอยละของจุดตรวจวัดของน้ําคลองและแมน้ําเจาพระยา 
มีคาเฉลี่ยของคาแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3N) ไมเกิน 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร 

รอยละ 2 

5* รอยละของปริมาณน้ําท่ีผานการบําบัดถูกนํากลับมาใชประโยชน รอยละ 6.2 
6* จํานวนผลงานการศึกษาวิจัยเพ่ือสงเสริมนวัตกรรม 

การจัดการคุณภาพน้ํา 
1 เรื่อง 

7 ปริมาณน้ําเสียเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีลดเม่ือเทียบกับปฐาน 0

1 
 

ไมเกินรอยละ 
2.72 

หมายเหตุ

                                                           
1วิธีการคํานวณ คือ ปริมาณน้ําเสีย/การใชน้ําประปาในเขต กทม. ปปจจุบัน ลบดวยปริมาณน้ําเสีย/การใชน้ําประปาในเขต กทม. ปที่ผานมา คูณ 100
หารดวยปริมาณน้ําเสีย/การใชน้ําประปาในเขต กทม. ปที่ผานมา โดยปริมาณน้ําเสีย/การใชน้ําประปาในเขต กทม. ปฐานที่ใชเทียบ คือ ป พ.ศ. 2555 
จํานวน 2,419,981 ลูกบาศกเมตรตอวัน และป พ.ศ. 2556 จํานวน 2,485,771 ลูกบาศกเมตรตอวัน หรือเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 2.72 
 

* ตัวชี้วัดจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 



6 

มาตรการที่ 1 กอสรางระบบบําบัดน้ําเสียรวมของกรุงเทพมหานคร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสีย  
ตัวช้ีวัดมาตรการ 
ลําดับท่ี ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1 รอยละของปริมาณน้ําเสียชุมชนท่ีระบบบําบัดน้ําเสีย
สามารถรองรับได (ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร) 

รอยละ 45 

2 รอยละของปริมาณน้ําเสียท่ีเขาระบบบําบัดน้ําเสีย 
ของโรงควบคุมคุณภาพน้ําเทียบกับขีดความสามารถ 
ท่ีออกแบบไว (ตัวชี้วัดงานประจํา) 

รอยละ 72 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1 โครงการกอสรางศูนยการศึกษาและอนุรักษสิ่งแวดลอม
บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 

23,397,382 สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา 

2 โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัด
น้ําเสียมีนบุรี ระยะท่ี 1  

- สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา 

3 โครงการจางท่ีปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการ
กอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสียมีน
บุรี ระยะท่ี 1  

4,000,000 สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา 

4 โครงการจางท่ีปรึกษาสํารวจและออกแบบรายละเอียด 
ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสียมีนบุรี ระยะท่ี 
2 

4,300,000 สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา 

5 โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัด
น้ําเสียธนบุรี  

- สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา 

6 โครงการจางที่ปรึกษาสํารวจและออกแบบระบบรวบรวม
น้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสียธนบุรี 

- สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา 

7 โครงการจางท่ีปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการ
กอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสียธนบุรี 

- สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา 

8 โครงการจางท่ีปรึกษาศึกษาความเปนไปไดในการใหเอกชน
รวมลงทุนและดําเนินโครงการบําบัดน้ําเสียคลองเตย 

- สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา 

9 โครงการจางท่ีปรึกษาศึกษาความเปนไปไดในการใหเอกชน
รวมลงทุนและดําเนินโครงการบําบัดน้ําเสียบึงหนองบอน 

- สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา 

10 โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสีย (เพ่ิมเติม)  
พ้ืนท่ีเขตหวยขวางเขาโรงควบคุมคุณภาพน้ําดินแดง 

- สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา 

11 โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียจากพ้ืนท่ีรับน้ํา 
คลองลาดโตนด 

- สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา 

12 งานกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสีย (เพ่ิมเติม) รมิคลอง
แสนแสบชวงถนนวิทยุ-คลองตันเขาโรงควบคุมคุณภาพน้ํา
ดินแดง 

- สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา 

 
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรมประจํา งบประมาณ สวนราชการ 
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1 โครงการจัดหาทดแทนเครื่องจักรและอุปกรณโรงควบคุม
คุณภาพน้ําชองนนทรี 

5,000,000 สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา 

2 โครงการปรับปรุงโรงควบคุมคุณภาพน้ําหวยขวาง 7,200,000 สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา 

3 กิจกรรมทําความสะอาดทอรวบรวมน้ําเสียเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการรวบรวมน้ําเสียเขาสูระบบ 

- สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา 

มาตรการที่ 2 เฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบดูแลสภาพน้ําคลองสายหลักและแมน้ําเจาพระยา และจัดการ
ระบบไหลเวียนน้ํา 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
ลําดับท่ี ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1 รอยละของจุดตรวจวัดของน้ําคลองและแมน้ําเจาพระยา
มีคาเฉลี่ยของคาออกซิเจนละลายน้ํา (DO) ไมนอยกวา 
2.0 มิลลิกรัมตอลิตร ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร) 

รอยละ 51 

2 รอยละของจุดตรวจวัดของน้ําคลองและแมน้ําเจาพระยา
มีคาเฉลี่ยของคาปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย 
(BOD) ไมเกิน 4.0 มิลลิกรัมตอลิตร (ตัวชี้วัดงาน
ยุทธศาสตร) 

รอยละ 2 

3 รอยละของจุดตรวจวัดของน้ําคลองและแมน้ําเจาพระยา
มีคาเฉลี่ยของคาแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3N) ไมเกิน 
0.5 มิลลิกรัมตอลิตร (ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร) 

รอยละ 2 

4 จํานวนของจุดตรวจวัดน้ําคลองและแมน้ําเจาพระยาท่ีได
เฝาระวัง ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพน้ําเพ่ิมข้ึน 
(ตัวชี้วัดงานประจํา) 

305 จุด 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1 โครงการจัดระบบไหลเวียนน้ําและฟนฟูคุณภาพน้ําคลอง
สายหลักตามศาสตรพระราชา (น้ําดีไลน้ําเสีย)  

- สํานักงานระบบ
ควบคุมน้ํา 

2 โครงการบํารุงรักษาคลองสายหลัก  - กองระบบคลอง 

3 งานวิเคราะหคุณภาพน้ําคลองและแมน้ําเจาพระยา  - สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา 

 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรมประจํา งบประมาณ สวนราชการ 
1 โครงการประเมินสภาพคุณภาพแหลงน้ําธรรมชาติ และ

จัดลําดับความสําคัญของแหลงน้ําท่ีตองไดรับการฟนฟู
คุณภาพน้ํา 

- สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา 

มาตรการที่ 3 สนับสนุนการนําน้ําและผลผลิตจากการบําบัดน้ําเสียกลับไปใชประโยชน  
ตัวช้ีวัดมาตรการ 
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ลําดับท่ี ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1 รอยละของปริมาณน้ําท่ีผานการบําบัดถูกนํากลับมาใช
ประโยชน (ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร) 

รอยละ 6.2  

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1 โครงการนําน้ําท่ีผานการบําบัดกลับมาใชประโยชน - สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา 

2 รายงานสถิติการแจกจายปุยหมักจากตะกอนน้ําเสีย 
เพ่ือการนําไปใชประโยชนของหนวยงาน 

- สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา 

3 กิจกรรมการศึกษาเกณฑและมาตรฐานการนําน้ํากลับมาใช
ประโยชนของกรุงเทพมหานคร 

- สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา 

มาตรการที่ 4 ศึกษา วิจัย และพัฒนาเพ่ือสงเสริมนวัตกรรมการจัดการคุณภาพน้ํา  
ตัวช้ีวัดมาตรการ 
ลําดับท่ี ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1 จํานวนผลงานการศึกษาวิจัยเพ่ือสงเสริมนวัตกรรม 
การจัดการคุณภาพน้ํา (ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร) 

1 เรื่อง 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1 โครงการศึกษาวิจัยพัฒนาและสงเสริมนวัตกรรมการ
จัดการคุณภาพน้ํา 

- สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา 

มาตรการที่ 5 ลดน้ําเสียจากแหลงกําเนิดและสงเสริมการประหยัดน้ํา 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 
ลําดับท่ี ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1 ปริมาณน้ําเสียเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีลดลงเม่ือเทียบกับปฐาน 
(ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร) 

ไมเกินรอยละ 2.72 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1 โครงการสํารวจขอมูลระบบบําบัดน้ําเสียของสถาน
ประกอบการ 

- สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา 

2 โครงการจัดนิทรรศการใหความรูเก่ียวกับการจัดการ
คุณภาพน้ํา 

- สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา 

3 โครงการบริหารจัดการเพ่ือการจัดเก็บคาธรรมเนียม 
บําบัดน้ําเสีย 

- สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา 

4 โครงการจางทําระบบงานเพ่ือการจัดเก็บคาธรรมเนียม
บําบัดน้ําเสีย 

- สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา 

5 โครงการจางท่ีปรึกษาเพ่ือสํารวจความคิดเห็นของ - สํานักงานจัดการ
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ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

ประชาชนตอรางพระราชบัญญัติเรื่องการจัดเก็บ
คาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย(ฉบบัท่ี..) พ.ศ. .... 

คุณภาพน้ํา 

มาตรการที่ 6 เดินระบบ บํารุงรักษา และบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย (มาตรการท่ีหนวยงานกําหนดข้ึน
เอง) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 
ลําดับท่ี ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1 คาเฉลี่ยความเขมขนของ BOD ท่ีปลอยออกสูแหลงน้ํา 
ผิวดินในพ้ืนท่ีบริการบําบัดน้ําเสียลดลง (ตัวชี้วัดงาน
ประจํา) 

ไมเกิน 10 มิลลิกรัมตอลิตร 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1 โครงการจางเดินระบบบํารุงรักษาและบริหารจัดการ 
โรงควบคุมคุณภาพน้ําหนองแขม-ทุงครุ ระยะท่ี 3 

174,093,629 สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา 

2 โครงการจางเดินระบบบํารุงรักษาและบริหารจัดการ 
โรงควบคุมคุณภาพน้ําหนองแขม-ทุงครุ ระยะท่ี 4  

87,200,000 สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา 

3 โครงการจางเดินระบบบํารุงรักษาและบริหารจัดการ 
โรงควบคุมคุณภาพน้ําชองนนทรี ระยะท่ี 3 

200,619,158 สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา 

4 โครงการจางเดินระบบบํารุงรักษาและบริหารจัดการ 
โรงควบคุมคุณภาพน้ําชองนนทรี ระยะท่ี 4 

22,000,000 สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา 

5 โครงการจางเดินระบบบํารุงรักษาและบริหารจัดการ 
โรงควบคุมคุณภาพน้ําจตุจักร ระยะท่ี 3 

110,800,000 สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา 

6 โครงการจางเดินระบบบํารุงรักษาและบริหารจัดการ 
โรงควบคุมคุณภาพน้ําดินแดง ระยะท่ี 3 

198,800,000 สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา 

7 โครงการจางเดินระบบบํารุงรักษาและบริหารจัดการ 
ศูนยการศึกษาและอนุรักษสิ่งแวดลอมบางซ่ือ 

96,781,372 สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา 

8 โครงการจางเดินระบบบํารุงรักษาและบริหารจัดการ 
ศูนยการศึกษาและอนุรักษสิ่งแวดลอมบางซ่ือ ระยะท่ี 2  

36,980,000 สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา 

9 งานเดินระบบบําบัดน้ําเสียและบํารุงรักษาของ 
โรงควบคุมคุณภาพน้ํารัตนโกสินทร 

15,000,000 สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา 

10  งานเดินระบบบําบัดน้ําเสียและบํารุงรักษาของ 
โรงควบคุมคุณภาพน้ําสี่พระยา 

10,000,000 สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา 

11 งานเดินระบบและบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสียและระบบ
รวบรวมน้ําเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ําขนาดเล็กท่ีรับ

- สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา 
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ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

โอนจากการเคหะแหงชาติ จํานวน 12 แหง คือ โรง
ควบคุมคุณภาพน้ําคลองจั่น รมเกลา ทุงสองหอง1 ทุงสอง
หอง2 หัวหมาก ทาทราย บางนา คลองเตย              
รามอินทรา บอนไก หวยขวาง และบางบัว 

12 งานเดินระบบบําบัดน้ําเสียแบบหมุนเวียนตามธรรมชาติ 
และระบบการใชพืชน้ําของสวนลุมพินี 

- สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา 

13 งานเดินระบบบําบัดน้ําเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ํา
พระราม 9 

- สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา 

14 งานเดินระบบบําบัดน้ําเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ําบึง
มักกะสนั 

- สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สรุปโครงการและงบประมาณที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

โครงการยุทธศาสตรตามลําดับความสําคัญ 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการยุทธศาสตร 
งบประมาณ 

(ลานบาท) 

ความสอดคลองกับ
แผนปฏิบัติราชการ
กรงุเทพมหานคร
ประจําป พ.ศ. 

2562 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ 
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อยูใน
แผน 

ไมอยูใน
แผน 

1 โครงการกอสรางศูนยการศึกษาและอนุรักษ
สิ่งแวดลอมบางซ่ือกรุงเทพมหานคร (ม. 1) 

23,397,382   สํานักงาน
จัดการ

คุณภาพน้ํา 
2 โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียและ

ระบบบําบัดน้ําเสียมีนบุรี ระยะท่ี 1 (ม. 1) 
-   สํานักงาน

จัดการ
คุณภาพน้ํา 

3 โครงการจางท่ีปรึกษาบริหารและควบคุม
งานโครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสีย
และระบบบําบัดน้ําเสียมีนบุรี ระยะท่ี 1 (ม. 
1) 

4,000,000   สํานักงาน
จัดการ

คุณภาพน้ํา 

4 โครงการจางท่ีปรึกษาสํารวจและออกแบบ
รายละเอียดระบบรวบรวมน้ําเสียและ 
ระบบบําบัดน้ําเสียมีนบุรี ระยะท่ี 2 (ม. 1) 

4,300,000   สํานักงาน
จัดการ

คุณภาพน้ํา 
5 โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียและ

ระบบบําบัดน้ําเสียธนบุรี (ม. 1) 
-   สํานักงาน

จัดการ
คุณภาพน้ํา 

6 โครงการจางท่ีปรึกษาสํารวจและออกแบบ
ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ํา
เสียธนบุรี (ม. 1) 

-   สํานักงาน
จัดการ

คุณภาพน้ํา 
7 โครงการจางท่ีปรึกษาบริหารและควบคุม

งานโครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสีย
และระบบบําบัดน้ําเสียธนบุรี (ม. 1) 

-   สํานักงาน
จัดการ

คุณภาพน้ํา 
8 โครงการจางท่ีปรึกษาศึกษาความเปนไปได

ในการใหเอกชนรวมลงทุนและดําเนิน
โครงการบําบัดน้ําเสียคลองเตย (ม. 1) 

-   สํานักงาน
จัดการ

คุณภาพน้ํา 
9 โครงการจางท่ีปรึกษาศึกษาความเปนไปได

ในการใหเอกชนรวมลงทุนและดําเนิน
โครงการบําบัดน้ําเสียบึงหนองบอน (ม. 1) 

-   สํานักงาน
จัดการ

คุณภาพน้ํา 
10 โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสีย 

(เพ่ิมเติม) พ้ืนท่ีเขตหวยขวางเขา 
โรงควบคุมคุณภาพน้ําดินแดง (ม. 1) 

-   สํานักงาน
จัดการ

คุณภาพน้ํา 
11 โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียจาก

พ้ืนท่ีรับน้ําคลองลาดโตนด (ม. 1) 
-   สํานักงาน

จัดการ
คุณภาพน้ํา 

12 งานกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสีย (เพ่ิมเติม) 
รมิคลองแสนแสบชวงถนนวทิยุ-คลองตัน
เขาโรงควบคุมคุณภาพน้ําดินแดง (ม. 1) 

-   สํานักงาน
จัดการ

คุณภาพน้ํา 
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการยุทธศาสตร 
งบประมาณ 

(ลานบาท) 

ความสอดคลองกับ
แผนปฏิบัติราชการ
กรงุเทพมหานคร
ประจําป พ.ศ. 

2562 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ 

อยูใน
แผน 

ไมอยูใน
แผน 

13 โครงการจัดระบบไหลเวียนน้ําและฟนฟู
คุณภาพน้ําคลองสายหลักตามศาสตร
พระราชา (น้ําดีไลน้ําเสีย) (ม. 2) 

-   สํานักงาน
ระบบ

ควบคุมน้ํา 
14 โครงการบํารุงรักษาคลองสายหลัก (ม. 2) 

 
-   กองระบบ

คลอง 
15 งานวิเคราะหคุณภาพน้ําคลองและแมน้ํา 

เจาพระยา (ม. 2) 
-   สํานักงาน

จัดการ
คุณภาพน้ํา 

16 โครงการนําน้ําท่ีผานการบําบัดกลับมา 
ใชประโยชน (ม. 3) 

-   สํานักงาน
จัดการ

คุณภาพน้ํา 
17 รายงานสถิติการแจกจายปุยหมักจาก

ตะกอนน้ําเสียเพ่ือการนําไปใชประโยชน
ของหนวยงาน (ม. 3) 

-   สํานักงาน
จัดการ

คุณภาพน้ํา 
18 กิจกรรมการศึกษาเกณฑและมาตรฐาน 

การนําน้ํากลับมาใชประโยชนของ
กรงุเทพมหานคร (ม. 3) 

-   สํานักงาน
จัดการ

คุณภาพน้ํา 
19 โครงการศึกษาวิจัยพัฒนาและสงเสริม

นวัตกรรมการจัดการคุณภาพน้ํา (ม. 4) 
-   สํานักงาน

จัดการ
คุณภาพน้ํา 

20 โครงการสํารวจขอมูลระบบบําบัดน้ําเสีย
ของสถานประกอบการ (ม. 5) 

-   สํานักงาน
จัดการ

คุณภาพน้ํา 
21 โครงการจัดนิทรรศการใหความรูเก่ียวกับ

การจัดการคุณภาพน้ํา (ม.5) 
-   สํานักงาน

จัดการ
คุณภาพน้ํา 

22 โครงการบริหารจัดการเพ่ือการจัดเก็บ 
คาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย (ม. 5) 

-   สํานักงาน
จัดการ

คุณภาพน้ํา 
23 โครงการจางทําระบบงานเพ่ือการจัดเก็บ

คาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย (ม. 5) 
-   สํานักงาน

จัดการ
คุณภาพน้ํา 
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการยุทธศาสตร 
งบประมาณ 

(ลานบาท) 

ความสอดคลองกับ
แผนปฏิบัติราชการ
กรงุเทพมหานคร
ประจําป พ.ศ. 

2562 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ 

อยูใน
แผน 

ไมอยูใน
แผน 

24 โครงการจางท่ีปรึกษาเพ่ือสํารวจความ
คิดเห็นของประชาชนตอราง
พระราชบัญญัติเรื่องการจัดเก็บ
คาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย 
(ฉบบัท่ี..) พ.ศ. .... (ม. 5) 

-   สํานักงาน

จัดการ

คุณภาพน้ํา 

รวม 31,697,382    

รวมโครงการ 24 โครงการรวมจํานวนเงิน 31,697,382 ลานบาท 
อยูในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562จํานวน 24 โครงการจํานวนเงิน 31,697,382 ลานบาท 

ไมอยูในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 จํานวน - โครงการ   จํานวนเงิน - บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรมประจํา  

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
(เรียงลําดับหมายเลขมาตรการหลังโครงการ) 

งบประมาณ 

แหลง
งบประมาณ 

กทม./รัฐบาล/
อ่ืนๆ 

สวนราชการ 
ท่ีรับผิดชอบ 

1 โครงการจัดหาทดแทนเครื่องจักรและ
อุปกรณโรงควบคุมคุณภาพน้ําชองนนทรี  
(ม. 1) 

5,000,000 กทม. สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา 

2 โครงการปรับปรุงโรงควบคุมคุณภาพน้ํา 
หวยขวาง (ม. 1) 

7,200,000 กทม. สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา 

3 กิจกรรมทําความสะอาดทอรวบรวมน้ํา
เสียเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการรวบรวมน้ํา

- - สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา 
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
(เรียงลําดับหมายเลขมาตรการหลังโครงการ) 

งบประมาณ 

แหลง
งบประมาณ 

กทม./รัฐบาล/
อ่ืนๆ 

สวนราชการ 
ท่ีรับผิดชอบ 

เสียเขาสูระบบ (ม. 1) 
4 โครงการประเมินสภาพคุณภาพแหลงน้ํา

ธรรมชาติ และจัดลําดับความสําคัญของ 
แหลงน้ําท่ีตองไดรับการฟนฟูคุณภาพน้ํา  
(ม. 2) 

- - สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา 

5 โครงการจางเดินระบบบํารุงรักษาและ 
บริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ํา 
หนองแขม-ทุงครุ ระยะท่ี 3 (มน. 6) 

174,093,629 กทม. สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา 

6 โครงการจางเดินระบบบํารุงรักษาและ 
บริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ํา 
หนองแขม-ทุงครุ ระยะท่ี 4 (มน. 6) 

87,200,000 กทม. สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา 

7 โครงการจางเดินระบบบํารุงรักษาและ 
บริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ํา 
ชองนนทรี ระยะที่ 3 (มน. 6) 

200,619,158 กทม. สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา 

8 โครงการจางเดินระบบบํารุงรักษาและ 
บริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ํา 
ชองนนทรี ระยะที่ 4 (มน. 6) 

22,000,000 กทม. สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา 

9 โครงการจางเดินระบบบํารุงรักษาและ 
บริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ํา 
จตุจักร ระยะท่ี 3 (มน. 6) 

110,800,000 กทม. สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา 

10 โครงการจางเดินระบบบํารุงรักษาและ 
บริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ํา 
ดินแดง ระยะท่ี 3 (มน. 6) 

198,800,000 กทม. สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา 

11 โครงการจางเดินระบบบํารุงรักษาและ 
บริหารจัดการศูนยการศึกษาและอนุรักษ
สิ่งแวดลอมบางซ่ือ (มน. 6) 

96,781,372 กทม. สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา 

12 โครงการจางเดินระบบบํารุงรักษาและ 
บริหารจัดการศูนยการศึกษาและอนุรักษ
สิ่งแวดลอมบางซ่ือ ระยะท่ี 2 (มน. 6) 

36,980,000 กทม. สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา 

13 งานเดินระบบบําบัดน้ําเสียและ
บํารุงรักษาของโรงควบคุมคุณภาพน้ํา
รัตนโกสินทร (มน. 6) 

15,000,000 กทม. สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา 

14 งานเดินระบบบําบัดน้ําเสียและ
บํารุงรักษาของโรงควบคุมคุณภาพน้ําสี่
พระยา(มน. 6) 

10,000,000 
 

กทม. สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา 
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
(เรียงลําดับหมายเลขมาตรการหลังโครงการ) 

งบประมาณ 

แหลง
งบประมาณ 

กทม./รัฐบาล/
อ่ืนๆ 

สวนราชการ 
ท่ีรับผิดชอบ 

15 งานเดินระบบและบํารุงรักษาระบบบําบัด 
น้ําเสียและระบบรวบรวมน้ําเสียของ 
โรงควบคุมคุณภาพน้ําขนาดเล็กท่ีไดรับ
โอนจากการเคหะแหงชาติ จํานวน 12 แหง 
คือ โรงควบคุมคุณภาพน้ําคลองจั่น รม
เกลา ทุงสองหอง 1 ทุงสองหอง 2 
หัวหมาก ทาทราย บางนา คลองเตย ราม
อินทรา บอนไก หวยขวาง และบางบัว 
(มน. 6) 

- กทม. สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา 

16 งานเดินระบบบําบัดน้ําเสียแบบหมุนเวียน
ตามธรรมชาติและระบบการใชพืชน้ําของ 
สวนลุมพินี (มน. 6) 

- กทม. สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา 

17 งานเดินระบบบําบัดน้ําเสียของโรงควบคุม 
คุณภาพน้ําพระราม 9 (มน. 6) 

- กทม. สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา 

18 งานเดินระบบบําบัดน้ําเสียของโรงควบคุม 
คุณภาพน้ําบึงมักกะสัน (มน. 6) 

- กทม. สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 964,474,159   

รวมโครงการ 18 โครงการรวมจํานวนเงิน964,474,159ลานบาท 
อยูในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562จํานวน 18 โครงการจํานวนเงิน964,474,159ลานบาท 

ไมอยูในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 จํานวน - โครงการ   จํานวนเงิน – บาท 
 
 

 

 

 

ดานท่ี 1 มหานครปลอดภัย 
มิติท่ี 1.4 ปลอดภัยพิบัติ 
เปาประสงคท่ี1.4.1.1  กรุงเทพมหานครมีความพรอมในการรับมือกับอุทกภัยท้ังจากน้ําฝน น้ําหนุน และ

น้ําหลากเสริมสรางศักยภาพและความสามารถดานบุคลากรและเครื่องมือในการ
จัดการสารธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัย  

ตัวช้ีวัดเปาประสงค 
ลําดับท่ี ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1 ความสามารถรองรับน้ําหลากและ น้ําหนุน ท่ีความสูง  รอยละ 90 ของพ้ืนท่ี 
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+3.00 ม.รทก.*  
2 ความสามารถระบายน้ําทวมขังในถนนสายหลัก กรณี

ฝนตก 80-100 มม.ตอชั่วโมง *  
210 นาที 

3 ความยาวของคลองท่ีไดรับการฟนฟูใหสามารถรองรับ
และระบายน้ําไดดี * 

32 กม. 

4 จํานวนคลองหลักท่ีมีการจัดการสิ่งปลูกสรางรุกล้ําและ
ปกแนวเขตลําคลองสาธารณะ *  

2 คลอง 

5 ความสามารถในการจัดหาพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนาฟนฟูใหเปน
แหลงรองรับ น้ําฝนและน้ําหลากหรือพ้ืนท่ีชะลอน้ํา 
(แกมลงิ) * 

๑ แหง 

6 รอยละความสําเร็จในการเตรียมการแกไขปญหาน้ําทวม
ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร * 

รอยละ ๑๐๐ 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
มาตรการที่ 1 เพ่ิมความสามารถในการปองกันน้ําทวมจากน้ําหลากและน้ําหนุน  
ตัวช้ีวัดมาตรการ 
ลําดับท่ี ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1 ความสามารถรองรับน้ําหลากและ น้ําหนุน ท่ีความสูง  
+3.00 ม.รทก.* 

รอยละ 90 ของพ้ืนท่ี 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1 กอสรางแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ําเจาพระยา บริเวณ
ชุมชนดาวคะนอง 

67,000,000.00 สพน. 
(วศิวกรรม 3) 

2 ปรับปรุงแนวปองกันน้ําทวมริมคลองบางกอกนอย ชวง
คลองครามถึงคลองน้ําตาล 

35,100,000.00 สพน. 
(วศิวกรรม 3) 

3 ปรับปรุงแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ําเจาพระยา บริเวณ
สถานทูตโปรตุเกส จากซอยเจริญกรุง 32  ถึงทาเรือสี่
พระยา 

35,800,000.00 สพน. 
(วศิวกรรม 1) 

4 ปรับปรุงแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ําเจาพระยาบริเวณ
ชวงคลองบางเขนเกาถึงคลองบางเขนใหม 

63,060,000.00 สพน. 
(วศิวกรรม 2) 

5 กอสรางแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ําเจาพระยา บริเวณ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ถนนเจริญกรุง 

25,000,000.00 สพน. 
(วศิวกรรม 1) 

6 ปรับปรุงแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ําเจาพระยาบริเวณ
กรมสรรพาวุธทหารเรือบางนา 

8,170,000.00 สพน. 
(วศิวกรรม 1) 

7 รายการปรับปรุงแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ําเจาพระยา 
บริเวณปากคลองบางลําพูชุมชนวัดสังเวช 

37,170,000.00 สพน. 
(วศิวกรรม 2) 

8 โครงการกอสรางแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ําเจาพระยา 
ชวงบริเวณรานอาหารครัวระฆังทองถึงโรงเรียนสตรีวัด
ระฆัง  

15,000,000.00 
(เพ่ิมเติม 62) 

สพน. 
(วศิวกรรม 3) 
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ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

9 โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพแนวปองกันน้ําทะเลหนุน
ของสถานีสูบน้ําคลองสนามชัย 

57,428,203.00 
(เพ่ิมเติม 62) 

สพน. 

มาตรการที่ ๒ เพ่ิมความสามารถและประสิทธิภาพในการรองรับและระบายน้ําทวมขัง 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
ลําดับท่ี ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

๒. ความสามารถระบายน้ําทวมขังในถนนสายหลัก กรณี
ฝนตก 100 มม.ตอชั่วโมง *  

๒๑๐ นาที 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1 กอสรางบอสูบน้ําถนนบางขุนเทียน จากถนนพระรามท่ี 2 
ถึงบรเิวณคลองสะแกงาม 

19,500,000.00 กรท. 

2 กอสรางบอสูบน้ําถนนเอกชัย ตอนลงคลองราชมนตรี 15,000,000.00 กรท. 

3 กอสรางบอสูบน้ําถนนศรีนครินทร ตอนลงคลองหัวหมาก 
(ฝงทิศตะวันตก) 

24,900,000.00 กรท. 

4 กอสรางระบบระบายน้ําซอยอิสรภาพ 44 จากถนน
อิสรภาพถึงคลองบานขม้ิน 

29,900,000.00 กรท. 

5 ปรับปรุงบอสูบน้ําถนนงามวงศวาน (ฝงขาออก) ตอน
คลองประปา 

14,500,000.00 กรท. 

6 กอสรางบอสูบน้ําคลองขุนจันทร ดานถนนบรมราชชนนี 
(ฝงขาออก) 

24,500,000.00 กรท. 

7 ปรับปรุงระบบระบายน้ําถนนรามคําแหง (ฝงขาออก) ชวง
จากทางรถไฟถึงคลองกะจะ 

18,000,000.00 กรท. 

8 โครงการกอสรางสถานีสูบน้ําและประตูระบายน้ําคลอง
หลุมไผ ตอนคลองลาดพราว 

10,500,000.00 สพน. 
(วศิวกรรม 2) 

9 ปรับปรุงแกมลิงบึงพิบูลยวัฒนา 25,000,000.00 สพน. 
(วศิวกรรม 2) 

10 โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพสถานีสูบน้ําหนา สน.
หัวหมาก 

4,900,000.00 สคน. 

11 โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพสถานีสูบน้ําคลองหวย
ขวาง 

5,000,000.00 สคน. 

12 โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพสถานีสูบน้ําคลองบาง
นางจีน 

4,500,000.00 สคน. 

13 ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีสูบน้ําคลองบางซ่ือขาเขา (ฝง
ใต) ถนนวิภาวดีรังสิต 

30,000,000.00 
(เพ่ิมเติม 62) 

สคน. 
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ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

14 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําดานใตคลองภาษีเจริญ
ถึงคลองสนามชยั (กอสรางสถานีสูบน้ําและเข่ือน ค.ส.ล. 
คลองระหาญ) 

60,000,000.00 สพน. 
(วศิวกรรม 3) 

15 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําดานใตคลองภาษีเจริญ
ถึงคลองสนามชยั (กอสรางเข่ือน ค.ส.ล. คลองพระยาราช
มนตรี ตอนท่ี 1) 

62,722,502.00 สพน. 
(วศิวกรรม 3) 

16 โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ําจากบึงหนองบอนลงสู
แมน้ําเจาพระยา 

56,680,000.00 สพน. 
(วศิวกรรม 1) 

17 โครงการจางท่ีปรึกษาควบคุมการกอสรางโครงการ
กอสรางอุโมงคระบายน้ําจากบึงหนองบอนลงสูแมน้ํา
เจาพระยา 

25,200,000.00 สพน. 
(วศิวกรรม 1) 

18 โครงการเดินระบบบํารุงรักษาและบริหารจัดการอุโมงค
ระบายน้ําจากบึงมักกะสันลงสูแมน้ําเจาพระยา (ระยะท่ี 2) 

90,550,000.00 
(เพ่ิมเติม 62) 

 

19 โครงการกอสรางระบบระบายน้ําเพ่ือแกไขปญหาน้ําทวม
ถนนจันทน 

16,632,000.00 กรท. 

20 โครงการกอสรางระบบระบายน้ําเพ่ือแกไขปญหาน้ําทวม
ถนนสุวินทวงศ 

6,595,200.00 กรท. 

21 ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพสถานีสูบน้ําคลองกะจะ 50,000,000.00  

22 งานกอสรางบอหนวงน้ําใตดินบริเวณสวนสาธารณะใต
สะพานขามแยกถนนรัชดาภิเษกตัดถนนวิภาวดี 

165,000,000.00 
(งบกลางฯ) 

สพน. 

 

 

 

 

 

มาตรการที่ 3 ฟนฟูคลองใหสามารถรองรับและระบายน้ําไดดี 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
ลําดับท่ี ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

๓ ความยาวของคลองท่ีไดรับการฟนฟูใหสามารถรองรับ
และระบายน้ําไดดี 

32 กม. 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 
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ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1 ขุดลอกคลองสามเสนจากคลองแยกเขาบึงมักกะสัน ถึง
สถานีสูบน้ําคลองสามเสนตอนคลองแสนแสบ 

8,783,000.00 กรบ. 

2 ขุดลอกคลองบางโคลัด จากคลองวัดสิงห ถึงคลองราง
ข้ีเหล็ก 

4,956,000.00 กรบ. 

3 ขุดลอกบึงเอกมัย 280,000.00 กรบ. 

4 ขุดลอกคลองเจาคุณสิงห จากบริเวณซอยลาดพราว 87 
ถึงทางเขาหมูบานธารารมณ 

2,450,000.00 กรบ. 

5 ขุดลอกคลองขุนศรีบุรีรักษ จากคลองมหาสวัสดิ์ ถึงคลอง
บางพรม 

1,866,000.00 กรบ. 

6 ขุดลอกบึงแอนเน็กซ และคูระบายน้ําซอยแอนเน็กซ  1,600,000.00 กรบ. 

7 ขุดลอกคลองลําเจียรดับ จากคลองแสนแสบถึงคลองลํา
ตนไทร 

2,080,000.00 กรบ. 

8 ขุดลอกคลองบุปผาราม จากคลองบางกอกใหญ ถึงคลอง
สมเด็จเจาพระยา 

1,481,000.00 กรบ. 

9 ขุดลอกคลองจรเขขบ จากคลองประเวศบรุรีมยถงึคลอง      
มะขามเทศ 

855,000.00 กรบ. 

10 ขุดลอกคลองซอย จากคลองมหาสวัสดิ์ ถึงคลองบางพรม 1,801,000.00 กรบ. 

11 ขุดลอกคลองเสาหิน จากถนนพระราม 3 ถึงสุดระยะท่ี
กําหนดให 

2,031,000.00 กรบ. 

12 ขุดลอกคลองวังเดิม จากคลองมอญ ถึงคลองบางกอก
ใหญ 

1,641,000.00 กรบ. 

13 ขุดลอกคลองตาหนัง จากคลองลําเจียกถึงคลองแสนแสบ 4,600,000.00 กรบ. 

14 ขุดลอกคลองบางคูเวียง จากคลองขุนศรีบุรีรักษ ถึงคลอง
ทวีวัฒนา 

1,763,000.00 กรบ. 

15 ขุดลอกคลองปกหลกั จากคลองจรเขขบถึงคลองอาจารย
พร 

784,000.00 กรบ. 

16 ขุดลอกคลองมอญ จากแมน้ําเจาพระยา ถึงคลองบางกอก
ใหญ 

2,475,000.00 กรบ. 

17 โครงการปรับปรุงเข่ือน ค.ส.ล.คลองน้ําแกว จากคลอง
พญาเวิกถึงคลองลาดพราว 

20,000,000.00 
(เพ่ิมเติม 62) 

กรบ. 

18 โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. และสถานีสูบน้ํา คลอง
มหาศร จากบริเวณคลองบางไผถึงบริเวณคลองภาษีเจริญ 

10,000,000.00 กรบ. 
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ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

19 โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. (ดาดทองคลอง) คลองบาง
ออ จากบริเวณถนนโรงงานไมอัดไทยไปทางประตูระบาย
น้ําคลองบางออ 

4,950,000.00 กรบ. 

20 กอสรางเข่ือน ค.ส.ล. คลองพระราชมนตรี บริเวณจุดตัด
คลองบางบอน 

18,700,000.00 
(เพ่ิมเติม 62) 

สพน. 
(วศิวกรรม 3) 

มาตรการที่ ๔ จัดการสิ่งปลูกสรางรุกล้ําคลองหลัก และปกแนวเขตคลองสาธารณะ 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
ลําดับท่ี ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

๔ จํานวนคลองหลักท่ีมีการจัดการสิ่งปลูกสรางรุกล้ําและ
ปกแนวเขตลําคลองสาธารณะ 

2 คลอง 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1 โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. คลองบานหลาย จากเข่ือน
เดิมบริเวณคลองขวางลางถึงเข่ือนเดิมบริเวณซอยวชิร
ธรรมสาธิต 55 (ครั้งท่ี 2) 

11,286,000.00 กรบ. 

2 โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. ลํารางสาธารณะ 17 จาก
ถนนลาดพราวถึงคลองตาหนัง  (ครั้งท่ี 2) 

10,550,000.00 
(เพ่ิมเติม 62) 

กรบ. 

3 โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. พรอมทางเดนิคลองแสนแสบ
จากบริเวณถนนกาญจนาภิเษกถึงประตูระบายน้ํามีนบุรี 

112,472,509.00 กรบ. 

 

 

 

 

 

 

มาตรการที่ ๕ กอสรางและปรับปรุงแกมลิง 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
ลําดับท่ี ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

๕ ความสามารถในการจัดหาพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนาฟนฟูใหเปน
แหลงรองรับน้ําฝนและน้ําหลากหรือพ้ืนท่ีชะลอน้ํา  
(แกมลงิ) 

๑ แหง 
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โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1 โครงการกอสรางแกมลิงสวนเบญจกิติ  15,000,000.00 สพน. 

มาตรการที่ ๖ การเตรียมการแกไขปญหาน้ําทวมในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  
ตัวช้ีวัดมาตรการ 
ลําดับท่ี ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

๖ รอยละความสําเร็จในการเตรียมการแกไขปญหาน้ําทวม
ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

รอยละ ๑๐๐ 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

- - - - 

 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรมประจํา งบประมาณ สวนราชการ 

1 การขุดลอกคู – คลอง และเปดทางน้ําไหล - กรบ. 

2 การทําความสะอาด/ลอกทอระบายน้ํา บูรณะซอมแซมฝา
บอพักตะแกรงรับน้ํา และคันหิน 

- กรท. 

3 การติดตั้งและตรวจสอบเครื่องสูบน้ําและเครื่องผลักดัน
น้ําตามแผนการติดตั้งและตรวจสอบประจําป 

- กคจ. 

4 การสนับสนุนเครื่องสูบน้ําแกสํานักงานเขต - กคจ. 

5 การซอมและบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ํา เครื่องผลักดันน้ํา 
และเครื่องจักรกล 

- กคจ. 

 

 

 

 
เปาประสงค 1.4.1.2 ฟนฟูสภาพปาชายเลนใหมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน  

ตัวช้ีวัดเปาประสงค 
ลําดับท่ี ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

๑ รอยละของการกอสรางแนวคันหิน (Groins) ปองกันการ
กัดเซาะชายฝง 

เริ่มกอสราง 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
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มาตรการที่ 1 สรางแนวปองกันการกัดเซาะชายฝงถาวร 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
ลําดับท่ี ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1 รอยละของการกอสรางแนวคันหิน (Groins) ปองกันการ
กัดเซาะชายฝง 

เริ่มกอสราง 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1 โครงการปองกันและแกไขการกัดเซาะชายฝงทะเลบางขุน
เทียน และศูนยสํารวจและเฝาระวังชายฝง 

- สพน. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปโครงการและงบประมาณที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

โครงการยุทธศาสตรตามลําดับความสําคัญ 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
(เรียงลําดับหมายเลขมาตรการหลังโครงกา 

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ความสอดคลองกับ
แผนปฏิบัติราชการ
กรงุเทพมหานคร

ประจําป พ.ศ. 2562 

สวนราชการ 
ท่ีรับผิดชอบ 
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อยูในแผน ไมอยูใน
แผน 

1 กอสรางแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ํา
เจาพระยา บริเวณชุมชนดาวคะนอง 

67,000,000.00   สพน. 
(วศิวกรรม 3) 

2 ปรับปรุงแนวปองกันน้ําทวมริมคลอง
บางกอกนอย ชวงคลองครามถึงคลอง
น้ําตาล 

35,100,000.00   สพน. 
(วศิวกรรม 3) 

3 ปรับปรุงแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ํา
เจาพระยา บริเวณสถานทูตโปรตุเกส 
จากซอยเจริญกรุง 32  ถึงทาเรือสี่พระยา 

35,800,000.00   สพน. 
(วศิวกรรม 1) 

4 ปรับปรุงแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ํา
เจาพระยาบริเวณชวงคลองบางเขนเกา
ถึงคลองบางเขนใหม 

63,060,000.00   สพน. 
(วศิวกรรม 2) 

5 กอสรางแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ํา
เจาพระยา บริเวณบรษิทั กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ถนน
เจริญกรุง  

25,000,000.00   สพน. 
(วศิวกรรม 1) 

6 ปรับปรุงแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ํา
เจาพระยาบริเวณกรมสรรพาวุธทหารเรือ
บางนา 

8,170,000.00   สพน. 
(วศิวกรรม 1) 

7 รายการปรับปรุงแนวปองกันน้ําทวมริม
แมน้ําเจาพระยา บริเวณปากคลอง
บางลําพูชุมชนวัดสังเวช 

37,170,000.00   สพน. 
(วศิวกรรม 2) 

8 โครงการกอสรางแนวปองกันน้ําทวมริม
แมน้ําเจาพระยา ชวงบริเวณรานอาหาร
ครัวระฆังทองถึงโรงเรียนสตรีวัดระฆัง  

15,000,000.00 
(เพ่ิมเติม 62) 

  สพน. 
(วศิวกรรม 3) 

9 โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพแนว
ปองกันน้ําทะเลหนุนของสถานีสูบน้ําคลอง
สนามชัย 

57,428,203.00 
(เพ่ิมเติม 62) 

  สพน. 

10 กอสรางบอสูบน้ําถนนบางขุนเทียน จาก
ถนนพระรามท่ี 2 ถึงบรเิวณคลองสะแกงาม 

19,500,000.00   กรท. 

11 กอสรางบอสูบน้ําถนนเอกชัย ตอนลง
คลองราชมนตรี 

15,000,000.00   กรท. 

12 กอสรางบอสูบน้ําถนนศรีนครินทร ตอน
ลงคลองหวัหมาก (ฝงทิศตะวันตก) 

24,900,000.00   กรท. 

13 กอสรางระบบระบายน้ําซอยอิสรภาพ 44 
จากถนนอิสรภาพถึงคลองบานขม้ิน 

29,900,000.00   กรท. 
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
(เรียงลําดับหมายเลขมาตรการหลังโครงกา 

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ความสอดคลองกับ
แผนปฏิบัติราชการ
กรงุเทพมหานคร

ประจําป พ.ศ. 2562 
สวนราชการ 
ท่ีรับผิดชอบ 

อยูในแผน ไมอยูใน
แผน 

14 ปรับปรุงบอสูบน้ําถนนงามวงศวาน 
(ฝงขาออก)  ตอนคลองประปา 

14,500,000.00   กรท. 

15 กอสรางบอสูบน้ําคลองขุนจันทร ดาน
ถนนบรมราชชนนี (ฝงขาออก) 

24,500,000.00   กรท. 

16 ปรับปรุงระบบระบายน้ําถนนรามคําแหง 
(ฝงขาออก) ชวงจากทางรถไฟถึงคลองกะจะ 

18,000,000.00   กรท. 

17 งานกอสรางบอหนวงน้ําใตดินบริเวณ
สวนสาธารณะใตสะพานขามแยกถนน
รัชดาภิเษกตัดถนนวิภาวดี 

165,000,000.00   สพน. 
(นวัตกรรมฯ) 

18 โครงการกอสรางสถานีสูบน้ําและประตู
ระบายน้ําคลองหลุมไผ ตอนคลอง
ลาดพราว 

10,500,000.00   สพน. 
(วศิวกรรม 2) 

19 ปรับปรุงแกมลิงบึงพิบูลยวัฒนา 25,000,000.00   สพน. 
(วศิวกรรม 2) 

20 โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพสถานี
สูบน้ําหนา  สน. หัวหมาก 

4,900,000.00   สคน. 

21 โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพสถานี
สูบน้ําคลองหวยขวาง 

5,000,000.00   สคน. 

22 โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพสถานี
สูบน้ําคลองบางนางจีน 

4,500,000.00   สคน. 

23 ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีสูบน้ําคลอง
บางซ่ือขาเขา (ฝงใต) ถนนวิภาวดีรังสิต 

30,000,000.00 
(เพ่ิมเติม 62) 

  สคน. 

24 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําดานใต
คลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย 
(กอสรางสถานีสูบน้ําและเข่ือน ค.ส.ล. 
คลองระหาญ) 

60,000,000.00   สพน. 
(วศิวกรรม 3) 

25 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําดานใต
คลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย 
(กอสรางเข่ือน ค.ส.ล. คลองพระยาราช
มนตรี ตอนท่ี 1) 

62,722,502.00   สพน. 
(วศิวกรรม 3) 

26 โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ําจาก
บึงหนองบอนลงสูแมน้ําเจาพระยา 

56,680,000.00   สพน. 
(วศิวกรรม 1) 
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
(เรียงลําดับหมายเลขมาตรการหลังโครงกา 

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ความสอดคลองกับ
แผนปฏิบัติราชการ
กรงุเทพมหานคร

ประจําป พ.ศ. 2562 
สวนราชการ 
ท่ีรับผิดชอบ 

อยูในแผน ไมอยูใน
แผน 

27 โครงการจางท่ีปรึกษาควบคุมการ
กอสรางโครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ํา
จากบึงหนองบอนลงสูแมน้ําเจาพระยา 

25,200,000.00   สพน. 
(วศิวกรรม 1) 

28 โครงการเดินระบบบํารุงรักษาและ
บริหารจัดการอุโมงคระบายน้ําจากบึง
มักกะสันลงสูแมน้ําเจาพระยา (ระยะท่ี 2) 

90,550,000.00 
(เพ่ิมเติม 62) 

   

29 โครงการกอสรางระบบระบายน้ําเพ่ือแกไข
ปญหาน้ําทวมถนนจันทน 

16,632,000.00   กรท. 

30 โครงการกอสรางระบบระบายน้ําเพ่ือแกไข
ปญหาน้ําทวมถนนสุวินทวงศ 

6,595,200.00   กรท. 

31 ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพสถานีสูบน้ํา
คลองกะจะ 

50,000,000.00    

32 ขุดลอกคลองสามเสนจากคลองแยกเขา
บึงมักกะสัน ถึงสถานีสูบน้ําคลองสามเสน
ตอนคลองแสนแสบ 

8,783,000.00   กรบ. 

33 ขุดลอกคลองบางโคลัด จากคลองวัดสิงห 
ถึงคลองรางข้ีเหล็ก 

4,956,000.00   กรบ. 

34 ขุดลอกบึงเอกมัย 280,000.00   กรบ. 

35 ขุดลอกคลองเจาคุณสิงห จากบริเวณซอย
ลาดพราว 87 ถึงทางเขาหมูบานธารารมณ 

2,450,000.00   กรบ. 

36 ขุดลอกคลองขุนศรบีรุรีกัษ จากคลอง
มหาสวัสดิ์ ถึงคลองบางพรม 

1,866,000.00   กรบ. 

37 ขุดลอกบึงแอนเน็กซ และคูระบายน้ํา
ซอยแอนเน็กซ 

1,600,000.00   กรบ. 

38 ขุดลอกคลองลําเจียรดับ จากคลองแสน
แสบถึงคลองลําตนไทร 

2,080,000.00   กรบ. 

39 ขุดลอกคลองบุปผาราม จากคลอง
บางกอกใหญ ถึงคลองสมเด็จเจาพระยา 

1,481,000.00   กรบ. 

40 ขุดลอกคลองจรเขขบ จากคลองประเวศ
บรุรีมยถึงคลองมะขามเทศ 

855,000.00   กรบ. 
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
(เรียงลําดับหมายเลขมาตรการหลังโครงกา 

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ความสอดคลองกับ
แผนปฏิบัติราชการ
กรงุเทพมหานคร

ประจําป พ.ศ. 2562 
สวนราชการ 
ท่ีรับผิดชอบ 

อยูในแผน ไมอยูใน
แผน 

41 ขุดลอกคลองซอย จากคลองมหาสวัสดิ์ 
ถึงคลองบางพรม 

1,801,000.00   กรบ. 

42 ขุดลอกคลองเสาหิน จากถนนพระราม 3 
ถึงสุดระยะท่ีกําหนดให 

2,031,000.00   กรบ. 

43 ขุดลอกคลองวังเดิม จากคลองมอญ ถึง
คลองบางกอกใหญ 

1,641,000.00   กรบ. 

44 ขุดลอกคลองตาหนัง จากคลองลําเจียก
ถึงคลองแสนแสบ 

4,600,000.00   กรบ. 

45 ขุดลอกคลองบางคูเวยีง จากคลองขุนศรี
บุรีรักษ ถึงคลองทวีวัฒนา 

1,763,000.00   กรบ. 

46 ขุดลอกคลองปกหลกั จากคลองจรเขขบ
ถึงคลองอาจารยพร 

784,000.00   กรบ. 

47 ขุดลอกคลองมอญ จากแมน้ําเจาพระยา 
ถึงคลองบางกอกใหญ 

2,475,000.00   กรบ. 

48 โครงการปรับปรุงเข่ือน ค.ส.ล.คลองน้ําแกว 
จากคลองพญาเวิกถึงคลองลาดพราว 

20,000,000.00 
(เพ่ิมเติม 62) 

  กรบ. 

49 โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. และสถานี
สูบน้ํา คลองมหาศร จากบริเวณคลอง
บางไผถึงบริเวณคลองภาษีเจริญ 

10,000,000.00   กรบ. 

50 โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. (ดาดทอง
คลอง) คลองบางออ จากบริเวณถนน
โรงงานไมอัดไทยไปทางประตูระบายน้ํา
คลองบางออ 

4,950,000.00   กรบ. 

51 กอสรางเข่ือน ค.ส.ล. คลองพระราช
มนตรี บริเวณจุดตัดคลองบางบอน 

18,700,000.00 
(เพ่ิมเติม 62) 

  สพน. 
(วศิวกรรม 3) 

52 โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. คลองบาน
หลาย จากเข่ือนเดิมบริเวณคลองขวาง
ลางถึงเข่ือนเดิมบริเวณซอย วชิรธรรม
สาธิต 55 (ครั้งท่ี 2) 

11,286,000.00   กรบ. 

53 โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. ลําราง
สาธารณะ 17 จากถนนลาดพราวถึง
คลองตาหนัง  (ครั้งท่ี 2) 

10,550,000.00 
(เพ่ิมเติม 62) 

  กรบ. 
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
(เรียงลําดับหมายเลขมาตรการหลังโครงกา 

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ความสอดคลองกับ
แผนปฏิบัติราชการ
กรงุเทพมหานคร

ประจําป พ.ศ. 2562 
สวนราชการ 
ท่ีรับผิดชอบ 

อยูในแผน ไมอยูใน
แผน 

54 โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. พรอม
ทางเดนิคลองแสนแสบจากบริเวณถนน
กาญจนาภิเษกถึงประตูระบายน้ํามีนบุรี 

112,472,509.00   กรบ. 

55 โครงการกอสรางแกมลิงสวนเบญจกิติ  15,000,000.00   สพน. 

56 การขุดลอกคู – คลอง และเปดทางน้ําไหล -   กรบ. 

57 การทําความสะอาด/ลอกทอระบายน้ํา 
บูรณะซอมแซมฝาบอพักตะแกรงรับน้ํา 
และคันหิน 

-   กรท. 

58 การติดตั้งและตรวจสอบเครื่องสูบน้ําและ
เครื่องผลักดันน้ําตามแผนการติดตั้งและ
ตรวจสอบประจําป 

-   กคจ. 

59 การสนับสนุนเครื่องสูบน้ําแกสํานักงานเขต -   กคจ. 

60 การซอมและบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ํา 
เครื่องผลักดันน้ํา และเครื่องจักรกล 

-   กคจ. 

61 โครงการปองกันและแกไขการกัดเซาะ
ชายฝงทะเลบางขุนเทียน และศูนย
สํารวจและเฝาระวังชายฝง 

-   สพน. 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 1,360,712,414.00 
   

รวมโครงการ 61 โครงการ รวมจํานวนเงิน 1,360,712,414.00บาท 
อยูในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562  จํานวน 61 โครงการ  จํานวนเงิน 1,360,712,414.00บาท 

ไมอยูในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 จํานวน - โครงการ   จํานวนเงิน - ลานบาท 
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แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๖2 

มิติท่ี ๑ ประสิทธิผลตามพันธกิจ 
ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร 
ดานท่ี 1 มหานครปลอดภัย 
มิติท่ี 1.1 ปลอดมลพิษ 
เปาประสงคท่ี 1.1.1.1 คุณภาพแหลงน้ําธรรมชาติในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีข้ึน 

ลําดับท่ี ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1 รอยละของปริมาณน้ําเสียชุมชนท่ีระบบบําบัดน้ําเสียสามารถรองรับได รอยละ 45 

2 รอยละของจุดตรวจวัดของน้ําคลองและแมน้ําเจาพระยามีคาเฉลี่ยของคา 
ออกซิเจนละลายน้ํา (DO) ไมนอยกวา 2.0 มิลลิกรัมตอลิตร 

รอยละ 51 

3 รอยละของจุดตรวจวัดของน้ําคลองและแมน้ําเจาพระยามีคาเฉลี่ยของคา 
ปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย (BOD) ไมเกิน 4.0 มิลลิกรัมตอลิตร 

รอยละ 2 

4 รอยละของจุดตรวจวัดของน้ําคลองและแมน้ําเจาพระยามีคาเฉลี่ยของคา 
แอมโมเนียไนโตรเจน (NH3N) ไมเกิน 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร 

รอยละ 2 

5 รอยละของปริมาณน้ําท่ีผานการบําบัดถูกนํากลับมาใชประโยชน รอยละ 6.2 

6 จํานวนผลงานการศึกษาวิจัยเพ่ือสงเสริมนวัตกรรมการจัดการคุณภาพน้ํา 1 เรื่อง 

7 ปริมาณน้ําเสียเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีลดลงเม่ือเทียบกับปฐาน 1

2 ไมเกินรอยละ 2.72 

 
 
 
 

                                                           
2 วิธีการคํานวณ คือ ปริมาณน้ําเสีย/การใชน้ําประปาในเขต กทม. ปปจจุบัน ลบดวยปริมาณน้ําเสีย/การใชน้ําประปาในเขต กทม. ปที่ผานมา คูณ 100 หารดวยปริมาณน้ําเสีย/การใชน้ําประปาในเขต กทม. ปที่ผานมา โดย
ปริมาณน้ําเสีย/การใชน้ําประปาในเขต กทม. ปฐานที่ใชเทียบ คือ ป พ.ศ. 2555 จํานวน 2,419,981 ลูกบาศกเมตรตอวัน และป พ.ศ. 2556 จํานวน 2,485,771 ลูกบาศกเมตรตอวัน หรือเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 2.72 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

กอสรางระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
ของกรุงเทพมหานคร และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสีย 
(ม. 1) 
 
 
 

1. รอยละของปริมาณน้ําเสีย
ชุมชนท่ีระบบบําบัดน้ําเสีย
สามารถรองรับได (ผลลัพธ) 

นยิาม/คําอธิบาย 
ปริมาณน้ําเสียชุมชนท่ีระบบบําบัดน้ําเสีย
สามารถรองรับได หมายถึง ขีดความสามารถ
ในการบําบัดน้ําเสียตามท่ีออกแบบของ 
โรงควบคุมคุณภาพน้ําของกรุงเทพมหานคร
ขนาดใหญ 8 แหง และขนาดชมุชน 12 แหง 
เทียบกับปริมาณน้ําเสียชุมชนท้ังหมดในพ้ืนท่ี
กรงุเทพมหานคร (ปริมาณการใชน้ําประปา)   

คาเปาหมาย 
รอยละ 45 

วิธีการคํานวณ 
ขีดความสามารถในการบําบัดน้ําเสียของ 
ระบบบําบัดน้ําเสียขนาดใหญและขนาด 
ชุมชนตามท่ีออกแบบ (ลบ.ม./วัน) คูณ 100  
หารดวยปริมาณน้ําเสียชุมชนท้ังหมดพ้ืนท่ี
กรงุเทพมหานคร (ปริมาณการใชน้ําประปา) 
(ลบ.ม./วัน) 

 

1. โครงการกอสรางศูนยการศึกษาและ
อนุรักษสิ่งแวดลอมบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 

งบประมาณ 23,397,382 บาท (ลงทุน) 

2. โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสีย
และระบบบําบัดน้ําเสียมีนบุรี ระยะท่ี 1 

3. โครงการจางท่ีปรึกษาบริหารและ 
ควบคุมงานโครงการกอสรางระบบ 
รวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย 
มีนบุรี ระยะท่ี 1 

งบประมาณ 4,000,000 บาท (ลงทุน) 

4. โครงการจางท่ีปรึกษาสํารวจและ
ออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมน้ําเสีย
และระบบบําบัดน้ําเสียมีนบุรี ระยะท่ี 2 

งบประมาณ 4,300,000 บาท (ลงทุน) 

5. โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสีย
และระบบบําบัดน้ําเสียธนบุรี 

6. โครงการจางท่ีปรึกษาสํารวจและ
ออกแบบระบบรวบรวมน้ําเสียและ 
ระบบบําบัดน้ําเสียธนบุรี 
7. โครงการจางท่ีปรึกษาบริหารและควบคุม
งานโครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสีย
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

และระบบบําบัดน้ําเสียธนบุรี 

8. โครงการจางท่ีปรึกษาศึกษาความเปนไป
ไดในการใหเอกชนรวมลงทุนและดําเนิน
โครงการบําบัดน้ําเสียคลองเตย 

9. โครงการจางท่ีปรึกษาศึกษาความเปนไป
ไดในการใหเอกชนรวมลงทุนและดําเนิน
โครงการบําบัดน้ําเสียบึงหนองบอน 

10. โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสีย 
(เพ่ิมเติม) พ้ืนท่ีเขตหวยขวางเขาโรงควบคุม
คุณภาพน้ําดินแดง 

11. โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสีย
จากพ้ืนท่ีรับน้ําคลองลาดโตนด   

12. งานกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสีย 
(เพ่ิมเติม) รมิคลองแสนแสบชวงถนนวทิยุ-
คลองตันเขาโรงควบคุมคุณภาพน้ําดินแดง 

 

 

 

 
เฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบ 
ดูแลสภาพน้ําคลองสายหลักและ 

2. รอยละของจุดตรวจวัดของ 
น้ําคลองและแมน้ําเจาพระยา 

นยิาม/คําอธิบาย 
- จุดตรวจวัด หมายถึง จุดท่ีกําหนดให 

1. โครงการจัดระบบไหลเวียนน้ําและฟนฟู
คุณภาพน้ําคลองสายหลักตามศาสตรพระราชา 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

แมน้ําเจาพระยา และจัดการ 
ระบบไหลเวียนน้ํา 
(ม. 2) 

มีคาเฉลี่ยของคาออกซิเจน 
ละลายน้ํา (DO) ไมนอยกวา  
2.0 มิลลิกรัมตอลิตร (ผลลัพธ) 

เฝาระวังสถานการณคุณภาพน้ําในคลองและ
แมน้ําเจาพระยาโดยทําการเก็บตัวอยางน้ําเพ่ือ
วิเคราะหคุณภาพน้ําประจําทุกเดือน 
- คาออกซิเจนละลายน้ํา (DO) หมายถึง 
ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้ํา ถาคา DO 
ต่ําแสดงวาแหลงน้ํานั้นมีความสกปรกสูง  
โดยน้ําท่ีมีความเหมาะสมตอการใช
ประโยชน จะตองมีคา DO ไมนอยกวา  
2 มิลลิกรัมตอลิตร ตามเกณฑมาตรฐาน
คุณภาพน้ําผิวดินประเภทท่ี 4 

คาเปาหมาย 
รอยละ 51 

วิธีการคํานวณ 
จํานวนจุดตรวจวัดท่ีมีผลการตรวจวัด
คุณภาพน้ํามีคาเฉลี่ยรายปผานเกณฑ
มาตรฐานในรูปของคา DO ≥ 2.0  
มิลลิกรัมตอลิตร คูณ 100 หารดวยจํานวน 
จุดตรวจวัดท้ังหมด (ปรากฏตามภาคผนวก) 
 
 
 

(น้ําดีไลน้ําเสีย) (สคน.) 
(สําหรับ DO ไมนอยกวา 2 มิลลิกรัม/ลิตร)  

2. โครงการบํารุงรักษาคลองสายหลัก(กรบ.) 
(สําหรับ DO ไมนอยกวา ๒ มิลลิกรัม/ลิตร) 

3. งานวิเคราะหคุณภาพน้ําคลองและ 
แมน้ําเจาพระยา (สจน.)  
(สําหรับ DO ไมนอยกวา 2 มิลลิกรัม/ลิตร) 

เฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบ 
ดูแลสภาพน้ําคลองสายหลักและ 

3. รอยละของจุดตรวจวัดของ 
น้ําคลองและแมน้ําเจาพระยามี

นยิาม/คําอธิบาย 
- จุดตรวจวัด หมายถึง จุดท่ีกําหนดให 

1. โครงการจัดระบบไหลเวียนน้ําและฟนฟู
คุณภาพน้ําคลองสายหลักตามศาสตรพระราชา 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

แมน้ําเจาพระยา และจัดการ 
ระบบไหลเวียนน้ํา 
(ม. 2) 
 

คาเฉลี่ยของคาปริมาณความ
สกปรกในรูปสารอินทรีย (BOD) 
ไมเกิน 4.0 มิลลิกรัมตอลิตร 
(ผลลัพธ) 

เฝาระวังสถานการณคุณภาพน้ําในคลองและ
แมน้ําเจาพระยาโดยทําการเก็บตัวอยางน้ําเพ่ือ
วิเคราะหคุณภาพน้ําประจําทุกเดือน 
- คาปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย 

(BOD) หมายถึง ปริมาณออกซิเจนท่ี

จุลินทรียใชในการ ยอยสลายสารอินทรีย 

ในน้ํา ถาคา BOD สงูแสดงวาแหลงน้ํานั้น 

มีความสกปรกสูง โดยน้ําท่ีมีความเหมาะสม

ตอการใชประโยชน จะตองมีคา BOD 

ไมเกิน 4 มิลลิกรัมตอลิตร ตามเกณฑ

มาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินประเภทท่ี 4 

คาเปาหมาย 
รอยละ 2 

วิธีการคํานวณ 
จํานวนจุดตรวจวัดท่ีมีผลการตรวจวัด

คุณภาพน้ํามีคาเฉลี่ยรายปผานเกณฑ

มาตรฐานในรูปของคา BOD ≤ 4.0  

มิลลิกรัมตอลิตร คูณ 100 หารดวยจํานวน

จุดตรวจวัดท้ังหมด (ปรากฏตามภาคผนวก) 

(น้ําดีไลน้ําเสีย) (สคน.) 
(สําหรับ BOD ไมเกิน 4 มิลลิกรัม/ลิตร)  

2. โครงการบํารุงรักษาคลองสายหลัก(กรบ.) 
(สําหรับ BOD ไมเกิน 4 มิลลิกรัม/ลิตร) 
3. งานวิเคราะหคุณภาพน้ําคลองและ 
แมน้ําเจาพระยา (สจน.) 
(สําหรับ BOD ไมเกิน 4 มิลลิกรัม/ลิตร)  
 
 

เฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบ 
ดูแลสภาพน้ําคลองสายหลักและ 

4. รอยละของจุดตรวจวัดของ 
น้ําคลองและแมน้ําเจาพระยา 

นยิาม/คําอธิบาย 
- จุดตรวจวัด หมายถึง จุดท่ีกําหนดให 

1. โครงการจัดระบบไหลเวียนน้ําและฟนฟู
คุณภาพน้ําคลองสายหลักตามศาสตรพระราชา 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

แมน้ําเจาพระยา และจัดการ 
ระบบไหลเวียนน้ํา 
(ม. 2) 
 

มีคาเฉลี่ยของคาแอมโมเนีย
ไนโตรเจน (NH3N) ไมเกิน  
0.5 มิลลิกรัมตอลิตร 
(ผลลัพธ) 
 

เฝาระวังสถานการณคุณภาพน้ําในคลองและ
แมน้ําเจาพระยาโดยทําการเก็บตัวอยางน้ําเพ่ือ
วิเคราะหคุณภาพน้ําประจําทุกเดือน 
- คาแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3N) หมายถึง  
ไนโตรเจนท้ังหมดท่ีอยูในรูปแอมโมเนียและ
แอมโมเนยีไอออน ถาคา NH3N สงูแสดงวา
แหลงน้ํานั้นมีความสกปรกสูง โดยน้ําท่ีมีความ
เหมาะสมตอการใชประโยชน จะตองมีคา 
NH3N ไมเกิน 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร ตาม
เกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินประเภทท่ี 4 

คาเปาหมาย 
รอยละ 2 

วิธีการคํานวณ 
จํานวนจุดตรวจวัดท่ีมีผลการตรวจวัด
คุณภาพน้ํามีคาเฉลี่ยรายปผานเกณฑ
มาตรฐานในรูปของคา NH3N ≤ 0.5 
มิลลิกรัมตอลิตร คูณ 100 หารดวยจํานวน
จุดตรวจวัดท้ังหมด 

(น้ําดีไลน้ําเสีย) (สคน.) 
(สําหรับ NH3N ไมเกิน 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร)  

2. โครงการบํารุงรักษาคลองสายหลัก(กรบ.)
(สําหรับ NH3N ไมเกิน 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร) 
3. งานวิเคราะหคุณภาพน้ําคลองและแมน้ํา
เจาพระยา (สจน.)  
(สําหรับ NH3N ไมเกิน 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร)  
 
 

สนับสนุนการนําน้ําและผลผลิตจาก 
การบําบัดน้ําเสียกลับไปใชประโยชน 
(ม. 3) 
 
 

5. รอยละของปริมาณน้ําท่ี 
ผานการบําบัดถูกนํากลับมาใช
ประโยชน (ผลลัพธ) 

นยิาม/คําอธิบาย 
ปริมาณน้ําท่ีผานการบําบัดถูกนํากลับมาใช
ประโยชน หมายถึง ปริมาณน้ําผานการบําบัด
จากโรงควบคุมคุณภาพน้ําขนาดใหญของ
กรุงเทพมหานครท่ีเปดดําเนินการ จํานวน8 

1. โครงการนําน้ําท่ีผานการบําบัดกลับมาใช
ประโยชน 

2. รายงานสถิติการแจกจายปุยหมักจาก
ตะกอนน้ําเสียเพ่ือการนําไปใชประโยชน 
ของหนวยงาน 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

 แหง และมีการนําน้ํากลับมาใชประโยชนเชน 
นําไปลางทอ ลางถนน รดน้ําตนไมรวมถึงการ
แปรรูปกากตะกอนน้ําเสียกลับมาไปใช
ประโยชน เชน ผลิตปุยหมัก เชื้อเพลิง วัสดุ
กอสราง เปนตน 

คาเปาหมาย 
รอยละ 6.2 
 

วิธีการคํานวณ 
ปริมาณน้ําท่ีผานการบําบัดและนํากลับมาใช
ประโยชน คูณ 100 หารดวย ปริมาณน้ําท่ีผาน
การบําบัดแลวท้ังหมดของโรงควบคุมคุณภาพ
น้ําขนาดใหญ ๘ แหง 
 
 
 
 
 

3. กิจกรรมการศึกษาเกณฑและมาตรฐาน
การนําน้ํากลับมาใชประโยชนของ
กรงุเทพมหานคร 
 
 

ศึกษา วิจัย และพัฒนาเพ่ือสงเสริม
นวัตกรรมการจัดการคุณภาพน้ํา 
(ม. 4) 
 
 

6. จํานวนผลงานการศึกษาวิจัย
เพ่ือสงเสริมนวัตกรรมการจัดการ
คุณภาพน้ํา (ผลผลิต) 

นยิาม/คําอธิบาย 
ผลงานการศึกษาวิจัยเพ่ือสงเสริมนวัตกรรม
การจัดการคุณภาพน้ํา หมายถึง ผลงานทาง
วิชาการท่ีไดศึกษาคนควาอยางเปนระบบ 
ท่ีแสดงถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีหรือนํา

1. โครงการศึกษาวิจัยพัฒนาและสงเสริม
นวัตกรรมการจัดการคุณภาพน้ํา 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

 วิธีการใหม ๆ มาใชพัฒนาการแกไขปญหา
มลพิษทางน้ํา หรือสงเสริมการดําเนินงาน 
ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม หรืออ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวของ 

คาเปาหมาย 
1 เรื่อง 

วิธีการคํานวณ 
นับจากจํานวนผลงานการศึกษาวิจัยท่ีแลว
เสร็จ และนําไปประยุกตใชในการปรับปรุง
พัฒนาการบําบัดน้ําเสีย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลดน้ําเสียจากแหลงกําเนิดและ
สงเสริมการประหยัดน้ํา 
(ม. 5) 
 
 

7. ปริมาณน้ําเสียเพ่ิมข้ึนใน 
อัตราท่ีลดลงเม่ือเทียบกับปฐาน 
(ผลลัพธ) 

นยิาม/คําอธิบาย 
- ปริมาณน้ําเสีย หมายถึง ปริมาณน้ําเสีย
ชุมชนจากการใชน้ําประปาในเขตพ้ืนท่ี
กรงุเทพมหานคร 
- ปฐาน หมายถึง อัตราการเพ่ิมข้ึนของ

1. โครงการสํารวจขอมูลระบบบําบัดน้ําเสีย
ของสถานประกอบการ 

2. โครงการจัดนิทรรศการใหความรูเก่ียวกับ
การจัดการคุณภาพน้ํา 

3. โครงการบริหารจัดการเพ่ือการจัดเก็บ 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

 ปริมาณน้ําเสียท่ีเกิดจากการใชน้ําประปาในป 
2556 จํานวน 2,485,771 ลูกบาศกเมตร
ตอวัน เม่ือเทียบกับในป 2555 จํานวน 
2,419,981 ลูกบาศกเมตรตอวัน ซ่ึงเปน
ชวงท่ีมีอัตราปริมาณน้ําเสียเพ่ิมข้ึนสูงสุดใน
รอบ 5 ป ระหวางป 2556-2560  
โดยเพ่ิมข้ึนในอัตรารอยละ 2.72 

คาเปาหมาย 
ไมเกินรอยละ 2.72 

วิธีการคํานวณ 
ปริมาณน้ําเสีย/การใชน้ําประปาในเขต กทม. 
ปปจจุบัน ลบดวยปริมาณน้ําเสีย/การใช
น้ําประปาในเขต กทม. ปท่ีผานมา คูณ 100 
หารดวยปริมาณน้ําเสีย/การใชน้ําประปาใน
เขต กทม. ปท่ีผานมา 
 
 
 

คาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย  
4. โครงการจางทําระบบงานเพ่ือการจัดเก็บ
คาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย 

5. โครงการจางท่ีปรึกษาเพ่ือสํารวจความ
คิดเห็นของประชาชนตอรางพระราชบัญญัติ
เรื่องการจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย 
(ฉบบัท่ี..) พ.ศ. ....  

 

ตาราง ข. แสดงภารกิจงานประจาํ 
ดานท่ี 1 มหานครปลอดภัย 
มิติท่ี 1.1 ปลอดมลพิษ 
เปาประสงคท่ี 1.1.1.1 คุณภาพแหลงน้ําธรรมชาติในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีข้ึน 

ลําดับท่ี ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
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1 คาเฉลี่ยความเขมขนของ BOD ท่ีปลอยออกสูแหลงน้ําผิวดินในพ้ืนท่ีใหบริการบําบัด 
น้ําเสียลดลง (ผลลัพธ) 

ไมเกิน 10 มิลลิกรัมตอลิตร 

2 รอยละของปริมาณน้ําเสียท่ีเขาระบบบําบัดน้ําเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ําเทียบกับขีด
ความสามารถท่ีออกแบบไว (ผลลัพธ) 

รอยละ 72 

3 จํานวนของจุดตรวจวัดน้ําคลองและแมน้ําเจาพระยาท่ีไดเฝาระวัง ติดตามและตรวจสอบ
คุณภาพน้ําเพ่ิมข้ึน (ผลผลิต) 

305 จุด 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

เดินระบบ บํารุงรักษา และบริหาร
จัดการระบบบําบัดน้ําเสีย(มน. 6) 
 
 
 

1. คาเฉลี่ยความเขมขนของ BOD 
ท่ีปลอยออกสูแหลงน้ําผิวดินใน
พ้ืนท่ีใหบริการบําบัดน้ําเสียลดลง 
(ผลลัพธ) 

นยิาม/คําอธิบาย 
คาเฉลี่ยความเขมขนของ BOD ท่ีปลอยออกสู
แหลงน้ําผิวดินในพ้ืนท่ีบริการบําบัดน้ําเสีย 
หมายถึง คา BOD ของน้ําท่ีผานการบําบัด  
ณ โรงควบคุมคุณภาพน้ําท่ีเปดดําเนินการ 
ไดแก โรงควบคุมคุณภาพน้ําขนาดใหญ 8 
แหง ใตจุดปลอยน้ําระยะ 100 เมตร โดย
จัดเก็บผลการตรวจสอบ BOD ทุกเดือน และ
โรงควบคุมคุณภาพน้ําขนาดชุมชน 12 แหง 
และระบบบําบัดน้ําเสียดวยวิธี 
 

/ธรรมชาติ ... 
ธรรมชาติและก่ึงธรรมชาติ 3 แหง ณ จุด
ปลอยน้ําท้ิง โดยจัดเก็บผลการตรวจสอบ 
BOD ทุกเดือน และจัดเก็บเปนรายโรง
ควบคุมคุณภาพน้ํา 

คาเปาหมาย 

1. โครงการจางเดินระบบบํารุงรักษา 
และบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ํา 
หนองแขม-ทุงครุ ระยะท่ี 3 
งบประมาณ 174,093,629 บาท (ดําเนินการ) 

2. โครงการจางเดินระบบบํารุงรักษา 
และบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ํา
หนองแขม-ทุงครุ ระยะท่ี 4 
งบประมาณ 87,200,000 บาท (ดําเนินการ) 

 
3. โครงการจางเดินระบบบํารุงรักษา 
และบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ํา 
ชองนนทรี ระยะที่ 3 
งบประมาณ 200,619,158 บาท (ดําเนินการ) 

4. โครงการจางเดินระบบบํารุงรักษา 
และบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ํา 
ชองนนทรี ระยะที่ 4 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

ไมเกิน 10 มิลลิกรัมตอลิตร 

วิธีการคํานวณ 
ผลรวมของคาเฉลี่ย BOD รายปในแหลงน้ํา 
ผิวดินของแตละโรงควบคุมคุณภาพน้ําท่ี 
เปดดําเนินการหารดวยจํานวนโรงควบคุม
คุณภาพน้ําท่ีเปดดําเนินการท้ังหมด  

งบประมาณ 22,000,000 บาท (ดําเนินการ) 

5. โครงการจางเดินระบบบํารุงรักษา 
และบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ํา
จตุจักร ระยะท่ี 3 
งบประมาณ 110,800,000 บาท (ดําเนินการ) 

6. โครงการจางเดินระบบบํารุงรักษาและ
บริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ําดินแดง 
ระยะท่ี 3 
งบประมาณ 198,800,000 บาท 
(ดําเนินการ) 
 
 
 
 
7. โครงการจางเดินระบบบํารุงรักษาและ
บริหารจัดการศูนยการศึกษาและอนุรักษ
สิ่งแวดลอมบางซ่ือ 
งบประมาณ 96,781,372 บาท 
(ดําเนินการ) 

8. โครงการจางเดินระบบบํารุงรักษาและ
บริหารจัดการศูนยการศึกษาและอนุรักษ
สิ่งแวดลอมบางซ่ือ ระยะท่ี 2 
งบประมาณ 36,980,000 บาท 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

(ดําเนินการ) 

9. งานเดินระบบบําบัดน้ําเสียและ
บํารุงรักษาของโรงควบคุมคุณภาพน้ํา
รัตนโกสินทร 
งบประมาณ 15,000,000 บาท 
(ดําเนินการ) 

10. งานเดินระบบบําบัดน้ําเสียและ
บํารุงรักษาของโรงควบคุมคุณภาพน้ําสี่พระยา 
งบประมาณ 10,000,000 บาท 
(ดําเนินการ) 
 
 
 
 
11. งานเดินระบบและบํารุงรักษาระบบ
บําบัดน้ําเสียและระบบรวบรวมน้ําเสียของ
โรงควบคุมคุณภาพน้ําขนาดเล็กท่ีไดรับโอน
จากการเคหะแหงชาติ จํานวน ๑2 แหง คือ 
โรงควบคุมคุณภาพน้ําคลองจั่น รมเกลา ทุง
สองหอง ๑ ทุงสองหอง ๒ หัวหมาก ทาทราย 
บางนา คลองเตย รามอินทรา บอนไก หวย
ขวาง และบางบวั 

12. งานเดินระบบบําบัดน้ําเสียแบบ
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

หมุนเวียนตามธรรมชาติและระบบการใชพืช
น้ําของสวนลุมพินี 

๑3. งานเดินระบบบําบัดน้ําเสียของโรง
ควบคุมคุณภาพน้ําพระราม ๙ 

๑4. งานเดินระบบบําบัดน้ําเสียของโรง
ควบคุมคุณภาพน้ําบึงมักกะสัน 

 

 

 

 

 

 
กอสรางระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
ของกรุงเทพมหานคร และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสีย 
(ม. 1) 

2. รอยละของปริมาณน้ําเสีย 
ท่ีเขาระบบบําบัดน้ําเสียของ 
โรงควบคุมคุณภาพน้ําเทียบกับ 
ขีดความสามารถท่ีออกแบบไว 
(ผลลัพธ)  

นยิาม/คําอธิบาย 
น้ําเสียท่ีเขาระบบ หมายถึง น้ําเสียท่ีเขา
ระบบจริงและผานการบําบัดจากระบบ 
บําบัดน้ําเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ํา 
ขนาดใหญ 8 แหง และขนาดชมุชน  
12 แหง ของกรงุเทพมหานคร 

คาเปาหมาย 
รอยละ 72 

วิธีการคํานวณ 

1. โครงการจัดหาทดแทนเครื่องจักรและ 
อุปกรณโรงควบคุมคุณภาพน้ําชองนนทรี 
งบประมาณ 5,000,000 บาท (ลงทุน) 

2. โครงการปรับปรุงโรงควบคุมคุณภาพน้ํา
หวยขวาง 
งบประมาณ 7,200,000 บาท (ลงทุน) 

3. กิจกรรมทําความสะอาดทอรวบรวม 
น้ําเสียเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการรวบรวม 
น้ําเสียเขาสูระบบ 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

ปริมาณน้ําเสียท่ีเขาระบบ (ลบ.ม./วัน) คูณ 
100 หารดวยขีดความสามารถในการบําบัด
น้ําเสียของระบบบําบัดน้ําเสียขนาดชุมชน
และขนาดใหญตามท่ีออกแบบ (ลบ.ม./วัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบดูแล
สภาพน้ําคลองสายหลักและแมน้ํา
เจาพระยา และจัดการระบบ 
ไหลเวียนน้ํา 
(ม. 2) 
 
 
 

3. จํานวนของจุดตรวจวัด 
น้ําคลองและแมน้ําเจาพระยา 
ท่ีไดเฝาระวัง ติดตาม และ
ตรวจสอบคุณภาพน้ําเพ่ิมข้ึน 
(ผลผลิต) 

นยิาม/คําอธิบาย 
- จุดตรวจวัด หมายถึง จุดท่ีกําหนดให 
เฝาระวังสถานการณคุณภาพน้ําในคลองและ
แมน้ําเจาพระยาโดยทําการเก็บตัวอยางน้ําเพ่ือ
วิเคราะหคุณภาพน้ําประจําทุกเดือน 
- การเฝาระวัง ติดตาม และตรวจสอบ
คุณภาพน้ํา หมายถึง การตรวจสอบคุณภาพ
น้ําภาคสนาม และการเก็บตัวอยางน้ํามา
ตรวจวิเคราะหในหองปฏิบัติการ ตามดัชนี 
บงชี้คุณภาพน้ํา  

1. โครงการประเมินสภาพคุณภาพแหลงน้ํา
ธรรมชาติ และจัดลําดับความสําคัญของ
แหลงน้ําท่ีตองไดรับการฟนฟูคุณภาพน้ํา 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

คาเปาหมาย 
305 จุด 

วิธีการคํานวณ 
นับจากจํานวนจุดตรวจวัดน้ําในคลองและ
แมน้ําเจาพระยาท่ีไดรับการตรวจสอบ
คุณภาพน้ําเปนประจําทุกเดือน 
 
 
 
 
 
 
 

ตาราง ค. แสดงตัวช้ีวัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2562 
ดานท่ี 1 มหานครปลอดภัย 
มิติท่ี 1.1 ปลอดมลพิษ 
เปาหมายท่ี 1.1.1 แหลงน้ําสาธารณะท้ังแมน้ําสายหลักและคูคลองตาง ๆ มีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินประเภทท่ี 4 
เปาประสงคท่ี 1.1.1.1 คุณภาพแหลงน้ําธรรมชาติในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีข้ึน 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ 
เช่ือมโยงกับ
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม 
สวนราชการ/ 

ฝายท่ีรับผิดชอบ 
1. รอยละของจุด
ตรวจวัดของน้ําคลอง
และแมน้ําเจาพระยามี

รอยละ 51 นยิาม 
- จุดตรวจวัด หมายถึง จุดท่ีกําหนดให 
เฝาระวังสถานการณคุณภาพน้ําในคลองและแมน้ํา

เฝาระวัง ติดตาม 
ตรวจสอบดูแล
สภาพน้ําคลอง

1. โครงการจัดระบบไหลเวียน
น้ําและฟนฟูคุณภาพน้ําคลอง
สายหลักตามศาสตรพระราชา 

สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา/
สํานักงานระบบ
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ 
เช่ือมโยงกับ
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม 
สวนราชการ/ 

ฝายท่ีรับผิดชอบ 
คาเฉลี่ยของคา
ออกซิเจนละลายน้ํา 
(DO) ไมนอยกวา 2.0 
มิลลิกรัมตอลิตร 
(ผลลัพธ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจาพระยาโดยทําการเก็บตัวอยางน้ําเพ่ือวิเคราะห
คุณภาพน้ําประจําทุกเดือน 
- คาออกซิเจนละลายน้ํา (DO) หมายถึง ปริมาณ
ออกซิเจนท่ีละลายในน้ํา ถาคา DO ต่ําแสดงวา
แหลงน้ํานั้นมีความสกปรกสูง โดยน้ําท่ีมีความ
เหมาะสมตอการใชประโยชน จะตองมีคา DO 
ไมนอยกวา 2 มิลลิกรัมตอลิตร ตามเกณฑ
มาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินประเภทท่ี 4 

วิธีการคํานวณ 
จํานวนจุดตรวจวัดท่ีมีผลการตรวจวัดคุณภาพน้ํา
มีคาเฉลี่ยรายปผานเกณฑมาตรฐานในรูปของคา 
DO ≥ 2.0  
มิลลิกรัมตอลิตร คูณ 100 หารดวยจํานวนจุด
ตรวจวัดท้ังหมด (ปรากฏตามภาคผนวก) 

สายหลักและ
แมน้ําเจาพระยา 
และจัดการระบบ
ไหลเวียนน้ํา 

(น้ําดีไลน้ําเสีย) (สคน.) (สําหรับ 
DO ไมนอยกวา 2 มิลลิกรัม/
ลิตร)  

2. โครงการบํารุงรักษาคลอง
สายหลัก (กรบ.) (สําหรับ DO 
ไมนอยกวา ๒ มิลลิกรัม/ลิตร) 

3. งานวิเคราะหคุณภาพน้ํา
คลองและแมน้ําเจาพระยา 
(สจน.) (สําหรับ DO ไมนอย
กวา 2 มิลลิกรัม/ลิตร) 
 

ควบคุมน้ํา/ 
กองระบบคลอง 

2. รอยละของจุด
ตรวจวัดของน้ําคลอง
และแมน้ําเจาพระยามี
คาเฉลี่ยของคาปริมาณ
ความสกปรกในรูป
สารอินทรีย (BOD) ไม
เกิน 4.0 มิลลิกรัมตอ
ลิตร 
(ผลลัพธ) 

รอยละ 2 นยิาม 
- จุดตรวจวัด หมายถึง จุดท่ีกําหนดให 
เฝาระวังสถานการณคุณภาพน้ําในคลองและแมน้ํา
เจาพระยาโดยทําการเก็บตัวอยางน้ําเพ่ือวิเคราะห
คุณภาพน้ําประจําทุกเดือน 
- คาปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย 
(BOD) หมายถึง ปริมาณออกซิเจนท่ีจุลินทรียใช
ในการยอยสลายสารอินทรีย 
ในน้ํา ถาคา BOD สงูแสดงวาแหลงน้ํานั้น 

เฝาระวัง ติดตาม 
ตรวจสอบดูแล
สภาพน้ําคลอง
สายหลักและ
แมน้ําเจาพระยา 
และจัดการระบบ
ไหลเวียนน้ํา 

1. โครงการจัดระบบไหลเวียน
น้ําและฟนฟูคุณภาพน้ําคลอง
สายหลักตามศาสตรพระราชา 
(น้ําดีไลน้ําเสีย) (สคน.) (สําหรับ 
BOD ไมเกิน 4 มิลลิกรัม/ลิตร)  

2. โครงการบํารุงรักษาคลอง
สายหลัก (กรบ.) (สําหรับ BOD 
ไมเกิน 4 มิลลิกรัม/ลิตร) 

สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา/
สํานักงานระบบ
ควบคุมน้ํา/ 
กองระบบคลอง 
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ 
เช่ือมโยงกับ
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม 
สวนราชการ/ 

ฝายท่ีรับผิดชอบ 
มีความสกปรกสูง โดยน้ําท่ีมีความเหมาะสมตอ
การใชประโยชน จะตองมีคา BOD ไมเกิน 4 
มิลลิกรัมตอลิตร ตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ํา
ผิวดินประเภทท่ี 4 

วิธีการคํานวณ 
จํานวนจุดตรวจวัดท่ีมีผลการตรวจวัดคุณภาพน้ํา
มีคาเฉลี่ยรายปผานเกณฑมาตรฐานในรูปของคา 
BOD ≤ 4.0  
มิลลิกรัมตอลิตร คูณ 100 หารดวยจํานวนจุด
ตรวจวัดท้ังหมด (ปรากฏตามภาคผนวก) 

3. งานวิเคราะหคุณภาพน้ํา
คลองและแมน้ําเจาพระยา 
(สจน.) (สําหรับ BOD ไมเกิน  
4 มิลลิกรัม/ลิตร)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
3. รอยละของปริมาณ
น้ําท่ีผานการบําบัดถูก
นํากลับมาใชประโยชน 
(ผลลัพธ) 

รอยละ 6.2 นยิาม 
ปริมาณน้ําท่ีผานการบําบัดถูกนํากลับมาใช
ประโยชน หมายถึง ปริมาณน้ําผานการบําบัด
จากโรงควบคุมคุณภาพน้ําขนาดใหญของ
กรุงเทพมหานครท่ีเปดดําเนินการ จํานวน        
8 แหง และมีการนําน้ํากลับมาใชประโยชน เชน 
นําไปลางทอ ลางถนนรดน้ําตนไม รวมถึงการ
แปรรูปกากตะกอนน้ําเสียกลับมาไปใชประโยชน 

สนับสนุนการนํา
น้ําและผลผลิต
จากการบําบัดน้ํา
เสียกลับไปใช
ประโยชน 
 

1. โครงการนําน้ําท่ีผานการ
บําบัดกลับมาใชประโยชน 

2. รายงานสถิติการแจกจาย 
ปุยหมักจากตะกอนน้ําเสีย 
เพ่ือการนําไปใชประโยชน 
ของหนวยงาน 

3. กิจกรรมการศึกษาเกณฑ
และมาตรฐานการนําน้ํา 

สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา 
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ 
เช่ือมโยงกับ
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม 
สวนราชการ/ 

ฝายท่ีรับผิดชอบ 
เชน ผลิตปุยหมัก เชื้อเพลิง วัสดุกอสราง เปนตน 

วิธีการคํานวณ 
ปริมาณน้ําท่ีผานการบําบัดและนํากลับมาใช
ประโยชน คูณ 100 หารดวย ปริมาณน้ําท่ีผานการ
บําบัดแลวท้ังหมดของโรงควบคุมคุณภาพน้าํ
ขนาดใหญ ๘ แหง 

กลับมาใชประโยชนของ
กรงุเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. จํานวนผลงานการ
ศึกษาวิจัยเพ่ือสงเสริม
นวัตกรรมการจัดการ
คุณภาพน้ํา (ผลผลิต) 

1 เรื่อง นยิาม 
ผลงานการศึกษาวิจัยเพ่ือสงเสริมนวัตกรรมการ
จัดการคุณภาพน้ํา หมายถึง ผลงานทางวิชาการท่ี
ไดศึกษาคนควาอยางเปนระบบ 
ท่ีแสดงถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีหรือนํา
วิธีการใหม ๆ มาใชพัฒนาการแกไขปญหามลพิษ
ทางน้ํา หรือสงเสริมการดําเนินงาน 
ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม หรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

ศึกษา วิจัย และ
พัฒนาเพ่ือ
สงเสริมนวัตกรรม
การจัดการ
คุณภาพน้ํา 

1. โครงการศึกษาวิจัยพัฒนา
และสงเสริมนวัตกรรมการ
จัดการคุณภาพน้ํา 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา 
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ 
เช่ือมโยงกับ
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม 
สวนราชการ/ 

ฝายท่ีรับผิดชอบ 

วิธีการคํานวณ 
นับจากจํานวนผลงานการศึกษาวิจัยท่ีแลวเสร็จ 
และนําไปประยุกตใชในการปรับปรุงพัฒนาการ
บําบัดน้ําเสีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดานท่ี1  มหานครปลอดภัย  
ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร 

มิติท่ี 1.4  ปลอดภัยพิบัติ  
เปาประสงคท่ี1.4.1.1 กรุงเทพมหานครมีความพรอมในการรับมือกับอุทกภัยท้ังจากน้ําฝน น้ําหนุน น้ําหลาก เสริมสรางศักยภาพและความสามารถดานบุคลากรและ

เครื่องมือในการจัดการสาธารณะภัยโดยเฉพาะอุทกภัย 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

๕.* ความสามารถรองรับปริมาณน้ําหลากและน้ําหนุนท่ีความสูง +3.00 ม.รทก. (ผลลัพธ) รอยละ 90 ของพ้ืนท่ี 
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มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

เพ่ิมความสามารถในการปองกันน้ํา
ทวมจากน้ําหลากและน้ําหนุน 

(ม. 1.4.1.1.1) 

ความสามารถรองรับปริมาณน้ํา
หลากและน้ําหนุนท่ีความสูง 
+3.00 ม.รทก. (ผลลัพธ) 

นยิาม 

ปริมาณน้ําหลาก หมายถึง ปริมาณน้ําทุงและ
น้ําเหนือท่ีไหลบาผานกรุงเทพมหานครสงผล
กระทบใหแมน้ําเจาพระยามีระดับสูง ซ่ึง
ขนาดของแมน้ําเจาพระยาบริเวณ
กรุงเทพมหานคร สามารถรองรับไดประมาณ 
2,500 - 3,000 ลบ.ม.ตอวินาที   โดยไมมี
น้ําลนตลิ่ง 
ปริมาณน้ําหนุน

 

 หมายถึง ระดับน้ําทะเล
เคลื่อนไหวข้ึนและลงโดยธรรมชาติจะ   
สงผลกระทบใหระดับน้ําในแมน้ําเจาพระยา
บริเวณกรุงเทพมหานครมีการข้ึน - ลง   
คลอยตามกัน  

 
ความสามารถรองรับปริมาณน้ําหลากและน้ํา
หนุนท่ีความสูง +3.00 ม.รทก.

๑. กอสรางแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ํา
เจาพระยา บริเวณชุมชนดาวคะนอง 

 หมายถึง 
การวัดความสามารถของระบบปองกันน้ํา
ทวม โดยการสรางคันก้ันน้ําปดลอมพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครเพ่ือปองกันน้ําทวมจากน้ํา
หลากและน้ําทะเลหนุนท่ีระดับความสูง 
+3.00 ม.รทก. แบงเปน 2 พ้ืนท่ี ดังนี้  

งบประมาณ ๖๗,๐๐0,000 บาท 

สวนราชการ สพน.(วศิวกรรม 3) 

๒. ปรับปรุงแนวปองกันน้ําทวมริมคลอง
บางกอกนอย ชวงคลองครามถึงคลองน้ําตาล 

งบประมาณ ๓5,๑00,000 บาท 

สวนราชการ สพน. (วศิวกรรม 3) 

๓. ปรับปรุงแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ํา
เจาพระยา บริเวณสถานทูตโปรตุเกส จากซอย
เจริญกรุง 32  ถึงทาเรือสี่พระยา 

งบประมาณ ๓5,๘00,000 บาท 

สวนราชการ สพน. (วศิวกรรม 1) 

๔. ปรับปรุงแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ํา
เจาพระยาบริเวณชวงคลองบางเขนเกาถึงคลอง
บางเขนใหม 

งบประมาณ ๖๓,0๖0,000 บาท 

สวนราชการ สพน. (วศิวกรรม 2) 

๕. กอสรางแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ํา
เจาพระยา บริเวณบริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน) ถนนเจริญกรุง 



47 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

1. พ้ืนท่ีปดลอมดานตะวันออกของแมน้ํา
เจาพระยาพ้ืนท่ีภายในคันพระราชดําริ  

พ้ืนท่ีประมาณ 650 ตารางกิโลเมตร  
2. พ้ืนท่ีปดลอมดานตะวันตกของแมน้ํา
เจาพระยา (ฝงธนบุรี) พ้ืนท่ีประมาณ 450 
ตารางกิโลเมตร 

วิธีการคํานวณ

รอยละ 100 ของพ้ืนท่ี=  

 :  

(พ้ืนท่ีท่ีสามารถปองกันน้ําทวมท่ีความสงู 
+3.00 ม.รทก. / พ้ืนท่ีปดลอม
กรงุเทพมหานคร) x 100 

 

 

/คําอธิบาย... 

คําอธิบาย

งบประมาณ ๒5,๐00,000 บาท 

  การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ความสามารถในการรองรับปริมาณน้ําหลาก  
และน้ําหนุนท่ีความสูง +3.00 ม.รทก. 
พิจารณาในระดับผลผลิตจากการดําเนินงาน
โครงการกอสราง ปรับปรุง แนวปองกันน้ํา
ทวมในพ้ืนท่ีปดลอมกรุงเทพมหานครท้ัง 2 
พ้ืนท่ี ตามท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณในป 

สวนราชการ สพน. (วศิวกรรม 1) 

๖. ปรับปรุงแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ํา
เจาพระยาบริเวณกรมสรรพาวุธทหารเรือบางนา 

งบประมาณ ๘,๑๗0,000 บาท 

สวนราชการ สพน. (วศิวกรรม 1) 

๗. รายการปรับปรุงแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ํา
เจาพระยา บริเวณปากคลองบางลําพูชุมชนวัด
สังเวช 

งบประมาณ ๓๗,๑๗0,000 บาท 

สวนราชการ สพน. (วศิวกรรม 2) 

 

 

8. โครงการกอสรางแนวปองกันน้ําทวมริม
แมน้ําเจาพระยา ชวงบริเวณรานอาหารครัว
ระฆังทองถึงโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 

งบประมาณ 15,000,000 บาท (เพ่ิมเติม 62) 

สวนราชการ สพน. (วศิวกรรม 3) 

9. โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพแนว
ปองกันน้ําทะเลหนุนของสถานีสูบน้ําคลอง
สนามชัย 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

พ.ศ. 2562 

 วิธีการคํานวณ : แบงสัดสวนการดําเนินการ
ตามข้ันตอนงานกอสรางฯ 

รอยละความสําเร็จ =  

การวัดรอยละความสําเร็จของโครงการ
กอสรางฯ 

รอยละความกาวหนา

 รอยละคาเปาหมาย 

x 100 

รอยละความสําเร็จเฉลี่ย  

= 

Σ จํานวนโครงการ 

Σ รอยละความสําเร็จ 

 

 

งบประมาณ 57,428,203 บาท (เพ่ิมเติม 62) 

สวนราชการ สพน. 

 
ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

๖.* ความสามารถระบายน้ําทวมขังในถนนสายหลัก กรณีฝนตก ๑๐๐ มม.ตอชั่วโมง (ผลลัพธ)    ๒๑๐ นาที 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

เพ่ิมความสามารถและประสิทธิภาพ
ในการรองรับและระบายน้ําทวมขัง 

(ม. 1.4.1.1.2) 

 ความสามารถระบายน้ําทวมขังใน
ถนนสายหลกั กรณีฝนตก ๑๐๐ 
มม.ตอชั่วโมง (ผลลัพธ)   

 

 

นยิาม 
ถนนสายหลัก หมายถึง ถนนท้ังหมดในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครท่ีสํานักการระบายน้ํา
รับผิดชอบดูแลในการแกไขปญหาน้ําทวมขัง
ในพ้ืนผิวถนน  
ความสามารถระบายน้ําทวมขัง หมายถึง 
ความสามารถในการแกไขปญหาน้ําทวมขัง  
ในพ้ืนผิวถนนท่ีปริมาณฝนตก 80 - 100 
มิลลิเมตรตอชั่วโมง ใหสามารถระบาย  น้ํา
ทวมขังเขาสูสภาวะปกติไดในเวลาท่ีกําหนด 
ยกเวนพ้ืนท่ีท่ีมีการกอสรางท่ีสงผลกระทบ
ตอระบบระบายน้ํา 

วิธีการคํานวณ 

ระดับผลลัพธ

 

 : 210 นาที (วัดชวงเวลาน้ํา
ทวมนับจากฝนหยุดตกโดยใชขอมูลสถิติ ท่ี
บันทึกไวจากกองระบบสารสนเทศระบาย
น้ํา)  

คําอธิบาย

๑.กอสรางบอสูบน้ําถนนบางขุนเทียน จาก
ถนนพระรามท่ี 2 ถึงบรเิวณคลองสะแกงาม 

 : การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ความสามารถระบายน้ําทวมขังในถนนสาย
หลกั   กรณีฝนตก 80 - 100 มิลลิเมตรตอ
ชัว่โมง พิจารณาในระดับผลผลิตจากการ
ดําเนินงานโครงการกอสราง ปรับปรุงระบบ

งบประมาณ ๑๙,๕00,000 บาท 

สวนราชการ กรท. 

2.กอสรางบอสูบน้ําถนนเอกชัย ตอนลงคลอง
ราชมนตรี 

งบประมาณ ๑๕,๐00,000 บาท 

สวนราชการ กรท. 

3. กอสรางบอสูบน้ําถนนศรีนครินทร ตอนลง
คลองหวัหมาก (ฝงทิศตะวันตก 

งบประมาณ ๒4,๙00,000 บาท 

สวนราชการ กรท. 

4. กอสรางระบบระบายน้ําซอยอิสรภาพ 44 
จากถนนอิสรภาพถึงคลองบานขม้ิน  

งบประมาณ ๒๙,๙00,000 บาท 

สวนราชการ กรท. 

 
๕. ปรับปรุงบอสูบน้ําถนนงามวงศวาน (ฝงขา
ออก) ตอนคลองประปา 

งบประมาณ ๑๔,๕00,000 บาท 

สวนราชการ กรท. 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

ระบายน้ํา อุโมงคระบายน้ํา สถานีสูบน้ํา เปน
ตน 

 วิธีการคํานวณ : แบงสัดสวนการดําเนินการ
ตามข้ันตอนงานกอสรางฯ 

รอยละความสําเร็จ  

การวัดรอยละความสําเร็จของโครงการ
กอสรางฯ 

= รอยละความกาวหนา

    รอยละคาเปาหมาย 

x 100 

รอยละความสําเร็จเฉลี่ย 

= 

Σ จํานวนโครงการ 

Σ รอยละความสําเร็จ 

 

๖. กอสรางบอสูบน้ําคลองขุนจันทร ดานถนน
บรมราชชนนี (ฝงขาออก) 

งบประมาณ 2๔,๕00,000 บาท 

สวนราชการ กรท. 

๗. ปรับปรุงระบบระบายน้ําถนนรามคําแหง 
(ฝงขาออก) ชวงจากทางรถไฟถึงคลองกะจะ 

งบประมาณ ๑๘,๐๐๐,๐00 บาท 

สวนราชการ กรท. 

๘. โครงการกอสรางสถานีสูบน้ําและประตู
ระบายน้ําคลองหลุมไผ ตอนคลองลาดพราว 

งบประมาณ 1๐,๕๐๐,๐00บาท 

สวนราชการ สพน.(วศิวกรรม 2) 

๙. ปรับปรุงแกมลิงบึงพิบูลยวัฒนา 

งบประมาณ  ๒๕,๐๐๐,๐00บาท 

สวนราชการ สพน. (วศิวกรรม 2) 

 

 
๑๐. โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพสถานี
สูบน้ําหนา สน. หัวหมาก 

งบประมาณ ๔,๙๐๐,000 บาท 

สวนราชการ สคน. 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

๑๑. โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพสถานี
สูบน้ําคลองหวยขวาง 

งบประมาณ   ๕,๐๐๐,000 บาท 

สวนราชการ สคน. 

๑๒. โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพสถานี
สูบน้ําคลองบางนางจีน 

งบประมาณ  ๔,๕๐๐,000 บาท 

สวนราชการ สคน.  

๑๓. ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีสูบน้ําคลอง
บางซ่ือขาเขา (ฝงใต) ถนนวิภาวดีรังสิต 

งบประมาณ  30,000,000 บาท (เพ่ิมเติม 62) 

สวนราชการ สคน. 

 

 

 

๑๔. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําดานใต
คลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย (กอสราง
สถานีสูบน้ําและเข่ือน ค.ส.ล. คลองระหาญ) 

งบประมาณ 60,000,000บาท 

สวนราชการ สพน. (วศิวกรรม 3) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

๑๕. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําดานใต
คลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย (กอสราง
เข่ือน ค.ส.ล. คลองพระยาราชมนตรี ตอนท่ี 1) 

งบประมาณ62,722,502 บาท 

สวนราชการ สพน. (วศิวกรรม 3) 

๑๖. โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ําจากบึง
หนองบอนลงสูแมน้ําเจาพระยา 

งบประมาณ  56,680,000บาท 

สวนราชการ สพน. (วศิวกรรม 1) 

17. โครงการจางท่ีปรึกษาควบคุมการ
กอสรางโครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ําจาก
บึงหนองบอนลงสูแมน้ําเจาพระยา 

งบประมาณ  25,200,000 บาท 

สวนราชการ สพน. (วศิวกรรม 1) 

 

 

18. โครงการเดินระบบบํารุงรักษาและบริหาร
จัดการอุโมงคระบายน้ําจากบึงมักกะสันลงสู
แมน้ําเจาพระยา (ระยะท่ี 2) 

งบประมาณ  90,550,000บาท (เพ่ิมเติม 62) 

สวนราชการ สพน. (วศิวกรรม 1) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

19. โครงการกอสรางระบบระบายน้ําเพ่ือ
แกไขปญหาน้ําทวมถนนจันทน 

งบประมาณ  16,632,000 บาท 

สวนราชการ กรท. 

20. โครงการกอสรางระบบระบายน้ําเพ่ือ
แกไขปญหาน้ําทวมถนนสุวินทวงศ 

งบประมาณ  6,595,200บาท 

สวนราชการ กรท. 

21. ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพสถานีสูบน้ํา
คลองกะจะ 

งบประมาณ50,000,000บาท 

สวนราชการ 

22. งานกอสรางบอหนวงน้ําใตดินบริเวณ
สวนสาธารณะใตสะพานขามแยกถนน
รัชดาภิเษกตัดถนนวิภาวดี  

งบประมาณ 1,360,712,414 บาท 

สวนราชการ สพน. 

 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

๗.* ความยาวคลองท่ีไดรับการฟนฟูใหสามารถรองรับและระบายน้ําไดดี (ผลผลิต)     ๓๒ กม. 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

ฟนฟูคลองใหสามารถรองรับและ
ระบายน้ําไดดี 

(ม.๑.๔.๑.๑.๓) 

ความยาวคลองท่ีไดรับการฟนฟูให
สามารถรองรับและระบายน้ําไดดี 
(ผลผลิต)   

นยิาม 

ระบบคลอง หมายถึง ทางระบายน้ําหลัก
สําหรับใชลําเอียง และระบายน้ําออกจาก
พ้ืนท่ีในการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม 
รวมท้ังเปนท่ีรองรับน้ําฝนเพ่ือใหระบบคลอง
ตาง ๆ ทําหนาท่ีระบายน้ําไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  

ฟนฟูคู คลอง หมายถึง การบํารุงรักษาคู 
คลอง ใหสามารถระบายน้ําไดสะดวก  
ความยาวคลองท่ีไดรับการฟนฟู หมายถึง 
ความยาวของคลองท่ีไดรับบํารุงรักษาให
สามารถระบายน้ําไดสะดวก สามารถแกไข
ปญหานาทวมไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก 
การกอสรางเข่ือนริมคลอง การขุดลอก
คลอง และเปดทางน้ําไหล  
วิธีการคํานวณ

     นับจากความยาวของคลองท่ีดําเนินการ
ฟนฟูฯ เทียบกับคาเปาหมายท่ีกําหนด โดย
แบงเปนการขุดลอกคลอง 40 กิโลเมตร 
และเปดทางน้ําไหล 100 กิโลเมตร  

 : 

คําอธิบาย

๑. ขุดลอกคลองสามเสนจากคลองแยกเขาบึง
มักกะสัน ถึงสถานีสูบน้ําคลองสามเสนตอน
คลองแสนแสบ 

 : การเพ่ิมประสิทธิภาพและฟนฟู
คลองใหสามารถรองรับและระบายน้ําไดดี

งบประมาณ ๘,๗๘๓,๐๐๐ บาท 

สวนราชการ กรบ. 

๒. ขุดลอกคลองบางโคลัด จากคลองวัดสิงห 
ถึงคลองรางข้ีเหล็ก 

งบประมาณ 4,๙๕๖,000 บาท 

สวนราชการ กรบ. 

๓. ขุดลอกบึงเอกมัย 

งบประมาณ ๒๘0,000 บาท 

สวนราชการ กรบ. 

๔. ขุดลอกคลองเจาคุณสิงห จากบริเวณซอย
ลาดพราว 87 ถึงทางเขาหมูบานธารารมณ 

งบประมาณ 2,๔50,000 บาท 

สวนราชการ กรบ. 

 
๕. ขุดลอกคลองขุนศรบีรุรีกัษ จากคลอง   
มหาสวัสดิ์ ถึงคลองบางพรม 

งบประมาณ ๑,๘๖๖,000 บาท 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

พิจารณาในระดับผลผลิตจากการดําเนินงาน
โครงการกอสราง และปรับปรุงเข่ือน ค.ส.ล. 
คลองหลักในความรับผิดชอบของสํานักการ
ระบายน้ํา ตามท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณใน
ป พ.ศ.2562 

 วิธีการคํานวณ : แบงสัดสวนการดําเนินการ
ตามข้ันตอนงานกอสรางฯ 

รอยละความสําเร็จ  

การวัดรอยละความสําเร็จของโครงการ
กอสรางฯ 

= รอยละความกาวหนา
    รอยละคาเปาหมาย 

x 100 

รอยละความสําเร็จเฉลี่ย  

= 

Σ จํานวนโครงการ 

Σ รอยละความสําเร็จ 

สวนราชการ กรบ. 

๖. ขุดลอกบึงแอนเน็กซ และคูระบายน้ําซอย
แอนเน็กซ 

งบประมาณ ๑,๖๐0,000 บาท 

สวนราชการ กรบ. 

๗. ขุดลอกคลองลําเจียรดับ จากคลองแสน
แสบถึงคลองลําตนไทร 

งบประมาณ 2,๐๘0,000 บาท 

สวนราชการ กรบ. 

๘. ขุดลอกคลองบุปผาราม จากคลองบางกอก
ใหญ ถึงคลองสมเด็จเจาพระยา 

งบประมาณ ๑,๔๘๑,000 บาท 

สวนราชการ กรบ. 

๙. ขุดลอกคลองจรเขขบ จากคลองประเวศบรุี
รมยถึงคลองมะขามเทศ 

งบประมาณ ๘55,000 บาท 

สวนราชการ กรบ. 

 
๑๐. ขุดลอกคลองซอย จากคลองมหาสวัสดิ์ 
ถึงคลองบางพรม 

งบประมาณ ๑,๘๐๑,000 บาท 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

สวนราชการ กรบ. 

๑๑. ขุดลอกคลองเสาหิน จากถนน    พระราม 
3 ถึงสุดระยะท่ีกําหนดให 

งบประมาณ ๒,๐๓๑,000 บาท 

สวนราชการ กรบ. 

๑๒. ขุดลอกคลองวังเดิม จากคลองมอญ ถึง
คลองบางกอกใหญ 

งบประมาณ ๑,๖๔๑,000 บาท 

สวนราชการ กรบ. 

๑๓. ขุดลอกคลองตาหนัง จากคลองลําเจียกถึง
คลองแสนแสบ 

งบประมาณ 4,๖๐0,000 บาท 

สวนราชการ กรบ. 

๑๔. ขุดลอกคลองบางคูเวยีง จากคลองขุนศรี
บุรีรักษ ถึงคลองทวีวัฒนา 

งบประมาณ ๑,๗๖๓,000 บาท 

สวนราชการ กรบ. 

 
๑๕. ขุดลอกคลองปกหลกั จากคลองจรเขขบ
ถึงคลองอาจารยพร 

งบประมาณ ๗๘๔,000 บาท 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

สวนราชการ กรบ. 

๑๖. ขุดลอกคลองมอญ จากแมน้ําเจาพระยา 
ถึงคลองบางกอกใหญ 

งบประมาณ ๒,๔๗5,000 บาท 

สวนราชการ กรบ. 

๑๗. โครงการปรับปรุงเข่ือน ค.ส.ล.คลอง      
น้ําแกว จากคลองพญาเวิกถึงคลองลาดพราว 

งบประมาณ 2๐,๐๐0,000 บาท 

สวนราชการ กรบ. 

๑๘. โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. และสถานี
สูบน้ํา คลองมหาศร จากบริเวณคลองบางไผถึง
บริเวณคลองภาษีเจริญ 

งบประมาณ ๑๐,๐๐0,000 บาท 

สวนราชการ กรบ. 

 

 

 

 
๑๙. โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. (ดาดทอง
คลอง) คลองบางออ จากบริเวณถนนโรงงาน
ไมอัดไทยไปทางประตูระบายน้ําคลองบางออ 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 4,๙50,000 บาท 

สวนราชการ กรบ. 

๒๐. กอสรางเข่ือน ค.ส.ล. คลอง              
พระยาราชมนตรี บริเวณจุดตัดคลองบางบอน 

งบประมาณ ๑๘,๗๐0,000 บาท 

สวนราชการ กรบ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

๘.* จํานวนคลองหลักท่ีมีการจัดการสิ่งปลูกสรางรุกล้ําและปกแนงเขตลําคลองสาธารณะ 

(ผลผลิต)  

๒ คลอง 
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มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

จัดการสิ่งปลูกสรางรุกล้ําคลองหลัก 
และปกแนวเขตลําคลองสาธารณะ 

(ม.๑.๔.๑.๑.๔) 

จํานวนคลองหลักท่ีมีการจัดการสิ่ง

ปลูกสรางรุกล้ําและปกแนงเขตลํา

คลองสาธารณะ (ผลผลิต)      

นยิาม 

คลองหลัก หมายถึง คู คลองระบายน้ํา ท่ีอยู
ในความรับผิดชอบของสํานักการระบายน้ํา 
จํานวน 218 คลอง ความยาวโดยรวม
ประมาณ 800 กิโลเมตร 
รุกล้ําคู คลองหมายถึง ประชาชนท่ีปลูกสราง
สิ่งกอสรางรุกล้ําแนวเขต ลําคลองสาธารณะ 
จนทําใหคลองมีขนาดเล็กลง หรือไปกีด
ขวางทางน้ําไหลของน้ํา ทําใหการไหลของน้ํา
ตามธรรมชาติชาลง โดยไมไดรับอนุญาตจาก
พนักงานเจาหนาท่ีท่ีมีหนาดูแลรักษาหรือ
ผูปกครองทองท่ี  
ปกแนวเขตลําคลองสาธารณะ หมายถึง การ
บงชี้ถึงแนวหรือการกําหนดแนวของแมน้ําลํา
คลอง ลําราง ลํากระโดง สาธารณะเพ่ือให
ประชาชนหรือผูอยูอาศัยตลอดแนวเขตริมลํา
คลองท่ีไดทราบถึงแนวเขตท่ีชัดเจนเพ่ือ
ปองกันการบุกรุก 
วิธีการคํานวณ
     นับจากจํานวนคลองท่ีดําเนินการ
กอสราง ปรับปรุงฯ ท่ีไดรับจัดสรร
งบประมาณ  ในป พ.ศ.2562 

 : 

๑.โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. คลองบาน
หลาย จากเข่ือนเดิมบริเวณคลองขวางลางถึง
เข่ือนเดิมบริเวณซอยวชิรธรรมสาธิต 55 (ครั้งท่ี 
2) 

งบประมาณ 1๑,๒๘๖,๐๐๐ บาท 

สวนราชการ กรบ. 

๒.โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. ลําราง
สาธารณะ 17 จากถนนลาดพราวถึงคลองตา
หนัง  (ครั้งท่ี 2) 

งบประมาณ  ๑๐,๕50,000 บาท 

สวนราชการ กรบ. 

3. โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. พรอมทางเดิน
คลองแสนแสบจากบริเวณถนนกาญจนาภิเษ
กถึงประตูระบายน้ํามีนบุรี 

งบประมาณ  112,472,509บาท 

สวนราชการ กรบ. 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

คําอธิบาย

 

 :สํานักการระบายน้ําดําเนินการ
ควบคูไปกับโครงการกอสรางและปรับปรุง
เข่ือน ค.ส.ล. คลองฯ ตามท่ีไดรับจัดสรร
งบประมาณในป พ.ศ.2562 กรณีพบการรุก
ล้ําคู คลองจะตองดําเนินการประสาน
สํานักงานเขตท่ีรับผิดชอบพ้ืนท่ีดําเนินการใน
สวนท่ีรับผิดชอบตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
๙.* ความสามารถในการจัดหาพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนาฟนฟูใหเปนแหลงรองรับน้ําฝนและน้ําหลาก

หรือพ้ืนท่ีชะลอน้ํา(แกมลงิ) (ผลผลิต) 

๑ แหง 
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มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

กอสรางและปรบัปรงแกมลงิ      

(ม.1.4.1.1.5) 

 

ความสามารถในการจัดหาพ้ืนท่ี

เพ่ือพัฒนาฟนฟูใหเปนแหลง

รองรับน้ําฝนและน้ําหลากหรือ

พ้ืนท่ีชะลอน้ํา(แกมลงิ) (ผลผลิต) 

 

 

 

 

นยิาม 

การจัดหาพ้ืนท่ี (แกมลงิ) หมายถึง การ
จัดหาพ้ืนท่ีลุม บึง สระเปนท่ีรองรับน้ําและมี
ระบบตอเชื่อมกับระบบระบายน้ําหลัก 
สามารถรองรับน้ําฝนสวนเกินจากระบบ
ระบายน้ําสาธารณะใหไหลเขามาเก็บกักไว
เปนการชั่วคราวได  

วิธีการคํานวณ

     นับจากจํานวนพ้ืนท่ีชะลอน้ํา (แกมลงิ) 
ตามโครงการท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ในป พ.ศ.2562 

 : 

 

 

 

 

 

คําอธิบาย

๑. โครงการกอสรางแกมลิงสวนเบญจกิติ 
งบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 :การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ความสามารถระบายน้ําทวมขังดวยการจัดหา
พ้ืนท่ีชะลอน้ํา (แกมลงิ) เปนการจัดหาและ
พัฒนา ฟนฟูใหเปนแหลงรองรับน้ําฝนและน้ํา

สวนราชการ สพน. 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

หลาก โดยสํานักการระบายน้ําสามารถ
ดําเนินการตามโครงการท่ีไดรับจัดสรร
งบประมาณในป พ.ศ.2562 

 วิธีการคํานวณ : แบงสัดสวนการดําเนินการ
ตามข้ันตอนงานกอสรางฯ 

รอยละความสําเร็จ 

การวัดรอยละความสําเร็จของโครงการ
กอสรางฯ 

 = รอยละความกาวหนา

     รอยละคาเปาหมาย 

x 100 

รอยละความสําเร็จเฉลี่ย 

= 

Σ จํานวนโครงการ                 

Σ รอยละความสําเร็จ 

 

 

 
เปาประสงคท่ี 1.4.1.2 ฟนฟูสภาพปาชายเลนใหมีความอุดมสมบูรณมากยิ่งข้ึน  

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

๑๑. รอยละของการกอสรางแนวคันหิน ( Groins )ปองกันการกัดเซาะชายฝง (ผลลัพธ) เริ่มกอสราง 
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มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

สรางแนวปองกันการกัดเซาะชายฝง
ถาวร 

 (ม.๑.๔.๑.๒.๓) 

รอยละของการกอสรางแนวคันหิน 
( Groins )ปองกันการกัดเซาะ
ชายฝง (ผลลัพธ) 

   ชายฝงทะเลบางขุนเทียนประสบปญหา
การกัดเซาะอยางรุนแรง ตอมาไดมีการ
กอสรางแนวคันไมไผ ทําใหลดการกัดเซาะ
ไปไดพอสมควร ปจจุบันแนวปองกันชั่วคราว
อยูในสภาพชํารุดไมสามารถปองกันการก
ดัเซาะได เม่ือมีการกอสรางแนวปองกัน
ถาวรจะทําใหลดการกัดเซาะชายฝงได ทําให
เกิดตะกอนดินเลนชายฝงทะเลเพ่ิมข้ึน 

นิยาม/คําอธิบาย 

เริ่มกอสราง 

คาเปาหมาย 

 

 

 

 

๑.โครงการปองกันและแกไขการกัดเซาะ
ชายฝงทะเลบางขุนเทียน และศูนยสํารวจและ
เฝาระวังชายฝง 

งบประมาณ– 

สวนราชการ สพน. 

 

ตาราง ข. แสดงภารกิจงานประจํา   
ดานท่ี1 มหานครปลอดภัย   
มิติท่ี 1.1 ปลอดภัยพิบัติ   
เปาประสงคท่ี 1.4.1.1 กรุงเทพมหานครมีความพรอมในการรับมือกับอุทกภัยท้ังจากน้ําฝน น้ําหนุน และน้ําหลาก เสริมสรางศักยภาพและความสามารถดานบุคลากร 

และเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัย 
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ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

๖.* ความสามารถระบายน้ําทวมขังในถนนสายหลัก กรณีฝนตก ๑๐๐ มม.ตอชั่วโมง 
(ผลลัพธ)   

 ๒๑๐ นาที 

 
มาตรการ 
(ตามแผนฯ 

ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัด
มาตรการ 
(ตามแผนฯ 

ของ
หนวยงาน) 

นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

เพ่ิม
ความสามารถ
และ
ประสิทธิภาพ
ในการรองรับ
และระบายน้ํา
ทวมขัง 

(ม. 
1.4.1.1.2) 

 
ความสามารถ
ระบายน้ํา
ทวมขังใน
ถนนสายหลัก 
กรณีฝนตก 
๑๐๐ มม.ตอ
ชัว่โมง 
(ผลลัพธ)   

 

 

นยิาม 

ถนนสายหลัก หมายถึง ถนนท้ังหมดในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครท่ีสํานักการระบายน้ํารับผิดชอบดูแลในการ
แกไขปญหาน้ําทวมขังในพ้ืนผิวถนน  
ความสามารถระบายน้ําทวมขัง 

 

หมายถึง ความสามารถในการแกไขปญหาน้ําทวมขัง  ในพ้ืนผิวถนนท่ี
ปริมาณฝนตก 80 - 100 มิลลิเมตรตอชั่วโมง ใหสามารถระบาย  น้ําทวมขังเขาสูสภาวะปกติไดในเวลาท่ี
กําหนด ยกเวนพ้ืนท่ีท่ีมีการกอสรางท่ีสงผลกระทบตอระบบระบายน้ํา  

 
 

วิธีการคํานวณ 

ระดับผลลัพธ : 210 นาที (วัดชวงเวลาน้ําทวมนับจากฝนหยุดตกโดยใชขอมูลสถิติ ท่ีบันทึกไวจากกอง
ระบบสารสนเทศระบายน้ํา)  

คําอธิบาย

 

 : การเพ่ิมประสิทธิภาพความสามารถระบายน้ําทวมขังในถนนสายหลัก   กรณีฝนตก 80 - 100 
มิลลิเมตรตอชั่วโมง พิจารณาในระดับผลผลิตจากการดําเนินงานโครงการกอสราง ปรับปรุงระบบระบายน้ํา 
อุโมงคระบายน้ํา สถานีสูบน้ํา เปนตน 

วิธีการคํานวณ

 

 : แบงสัดสวนการดําเนินการตามข้ันตอนงานกอสรางฯ 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ 

ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัด
มาตรการ 
(ตามแผนฯ 

ของ
หนวยงาน) 

นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

รอยละความสําเร็จ 

การวัดรอยละความสําเร็จของโครงการกอสรางฯ 

 = รอยละความกาวหนา
     รอยละคาเปาหมาย 

x 100 

รอยละความสําเร็จเฉลี่ย 

 = 

Σ จํานวนโครงการ 

Σ รอยละความสําเร็จ 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

๑๐.* รอยละความสําเร็จในการเตรียมการแกไขปญหาน้ําทวมในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร (ผลผลิต)  รอยละ ๑๐๐ 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของ
หนวยงาน) 

ตัวช้ีวัด
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของ
หนวยงาน) 

นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/
กิจกรรม 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของ

หนวยงาน) 

ตัวช้ีวัด
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของ
หนวยงาน) 

นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/
กิจกรรม 

การเตรียมการ
แกไขปญหาน้ํา

ทวมในพ้ืนท่ี

กรงุเทพมหานค

ร  

(ม.1.4.1.1.๖) 

 

รอยละ

ความสําเร็จใน

การเตรียมการ

แกไขปญหาน้ํา

ทวมในพ้ืนท่ี

กรงุเทพมหานค

ร (ผลผลิต) 

 

 

 

๑. การเตรียมการแกไขปญหาน้ําทวมในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร หมายถึง การเตรียมการแกไขปญหาน้ําทวมเนื่องจาก
น้ําฝนและน้ําหลากเขาในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครใหสามารถลดระยะเวลาการระบายน้ําทวมขังไดเร็วข้ึน ลดผลกระทบท่ี
จะเกิดแกประชาชนใหนอยลง  

นยิาม 

    ท้ังนี้ การเตรียมการแกไขปญหาน้ําทวมในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักการระบายน้ําตองจัดทําแผนปฏิบัติการ
เตรียมการปองกันปญหาน้ําทวมประจําป ๒๕๖2 โดยมีภารกิจในการเตรียมการ ดังนี้  

     ๑. การขุดลอกคู-คลอง และเปดทางน้ําไหล  

     ๒. การทําความสะอาด/ลอกทอระบายน้ํา บูรณะซอมแซมฝาบอพัก ตะแกรงรับน้ํา และคันหิน 

๒. ความสําเร็จในการเตรียมการแกไขปญหาน้ําทวม   ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการเตรียมการปองกันปญหาน้ําทวมในพ้ืนท่ีประจําป ๒๕๖2 ท่ีสํานักการระบายน้ําและสํานักงานเขต
กําหนด 

รายละเอียดของการเตรียมการแกไขปญหาน้ําทวมในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ดังนี้  

1. ประเมินผลการดําเนินงานในปท่ีผานมา 

    - วิเคราะห/ประเมินผลการปฏิบัติงานปท่ีผานมา 

    - ประเมินจุดออนหรือปญหาในการปฏิบัติเพ่ือหาปจจัยความสําเร็จและแนวทางแกไขในระยะตอไป  

2. สํารวจความพรอม 
    2.1 ทอระบายน้ํา (สํารวจความยาวทอระบายน้ําท่ีตองลางทําความสะอาด) 
    2.2 คู คลอง (สํารวจคู คลอง ท่ีมีความพรอม และท่ีตองขุดลอก) 

๑.การขุด
ลอกคู – 
คลอง และ
เปดทางน้ํา
ไหล 

งบประมาณ  
– 

สวน
ราชการ 
กรบ. 

๒.การทํา
ความ
สะอาด/
ลอกทอ
ระบายน้ํา 
บูรณะ
ซอมแซมฝา
บอพัก
ตะแกรงรบั
น้ํา และคัน
หิน 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของ

หนวยงาน) 

ตัวช้ีวัด
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของ
หนวยงาน) 

นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/
กิจกรรม 

3.จัดทําแผนปฏิบัติการเตรียมการปองกันปญหาน้ําทวมในพ้ืนท่ีประจําป ๒๕๖2 ประกอบดวย  
   แผนการเตรียมการฯ ตามภารกิจ ๒ ภารกิจ ดังนี้ 
   3.1 แผนการทําความสะอาด/ ลอกทอระบายน้ําบูรณะซอมแซมฝาบอพัก ตะแกรงรับน้ําและคันหิน  
   3.2 แผนการการขุดลอกคู-คลอง และเปดทางน้ําไหลพรอมท้ังขอมูลผลการประเมินการดําเนินงานในปท่ีผานมา
ระบุมาในแผนฯ 

4. จัดกิจกรรมรณรงคไมท้ิงขยะลงในคู คลอง 

     โดยใชกระบวนการมีสวนรวมจากภาคประชาชน/เอกชนในพ้ืนท่ี หรือรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ จํานวน 4 ครั้ง/
ป 

 

 

 

 

เกณฑการใหคะแนน

 - พิจารณาจากผลการดําเนินการตามแผนเตรียมการปองกันปญหาน้ําทวมประจําป ๒๕๖2 ของสํานักการระบายน้ํา
และสํานักงานเขตประกอบดวย การเตรียมการตามแผนฯ แบงเปน 2 ภารกิจ 1 กิจกรรม ดังนี้ 

: รอยละ 100 

1. แผนการทําความสะอาด/ลอกทอระบายน้ํา บูรณะซอมแซมฝาบอพัก  

ตะแกรงรับน้ําและคันหิน แบงแผนการดําเนินการ ดังนี้ 
   1.1 แผนงานทําความสะอาด/ลอกทอระบายน้ําฯ โดยใชแรงงาน สนน.  

งบประมาณ  
– 

สวน
ราชการ 
กรท. 

3. การติดตั้ง
และ
ตรวจสอบ
เครื่องสูบน้ํา
และเครื่อง
ผลักดันน้ํา
ตามแผนการ
ติดตั้งและ
ตรวจสอบ
ประจําป 

งบประมาณ  
– 

สวนราชการ 
กคจ. 

4. การ
สนับสนุน
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของ

หนวยงาน) 

ตัวช้ีวัด
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของ
หนวยงาน) 

นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/
กิจกรรม 

   1.2 แผนงานทําความสะอาด/ลอกทอระบายน้ําฯ โดยการจางเหมา หนวยงานอ่ืนตามท่ีไดรับจัดสรรประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
    ท้ังนี้ ใหรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ ผานเว็บไซตของสํานักการระบายน้ํา ตามแบบรายงาน สนน.๐๑ ไม
เกินวันท่ี ๕ ของทุกเดือน  พรอมระบุปญหา/อุปสรรค 
 

/ในการ... 
ในการดําเนินงาน (ถามี) และผลการดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนดตองไดรอยละ 100 ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๖2 (คะแนนรอยละ 45) 

2. แผนการขุดลอกคู คลองและเปดทางน้ําไหล แบงแผนการดําเนินการ ดังนี้ 
   2.1 แผนงานการขุดลอกคู คลองฯ โดยใชแรงงาน สนน.  
   2.2 แผนงานการขุดลอกคู คลองฯ โดยการจางเหมาหนวยงานอ่ืนตามท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562  

ท้ังนี้ ใหรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ ผานเว็บไซตของสํานักการระบายน้ํา ตามแบบ สนน.๐๒ไมเกินวันท่ี ๕ ของ
ทุกเดือน และการรายงานการดําเนินงานตองครบถวน สมบูรณ สมํ่าเสมอ และระบุปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน (ถ
มี) และผลการดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนดตองไดรอยละ 100 ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖2 (คะแนนรอยละ 
45) 

 

3. จัดกิจกรรมรณรงคไมท้ิงขยะลงในคู คลอง 
      โดยใชกระบวนการมีสวนรวมจากภาคประชาชน/เอกชนในพ้ืนท่ีหรือรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ จํานวน 4 ครั้ง/
ป (คะแนนรอยละ 10) 

เครื่องสูบน้ํา
แก
สํานักงาน
เขต 

งบประมาณ  
– 

สวนราชการ 
กคจ. 

5. การซอม
และ
บํารุงรักษา
เครื่องสูบน้ํา 
เครื่อง
ผลักดันน้ํา 
และ
เครื่องจักรก
ล 

งบประมาณ  
– 

สวนราชการ 
กคจ. 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของ

หนวยงาน) 

ตัวช้ีวัด
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของ
หนวยงาน) 

นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/
กิจกรรม 

สูตรการคํานวณ

(คะแนนรอยละ 100) 

 : ผลคะแนนการดําเนินการตามแผนฯ 

รอยละความสําเร็จ = รอยละผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ  
คูณดวย ๑๐๐ หารดวยรอยละความสําเร็จตามแผนปฏิบัติการฯ     
ท่ีสํานักงานเขตกําหนด 

- รอยละ ๑๐๐  เทากับ ๕ คะแนน 
เกณฑการใหคะแนน 

- รอยละ ๙๐–๙๙   เทากับ ๔ คะแนน 
- รอยละ ๘๐-๘๙    เทากับ ๓ คะแนน 
- รอยละ ๗๐-๗๙    เทากับ ๒ คะแนน 
- ต่ํากวารอยละ ๗๐ เทากับ ๑ คะแนน 
(ปดเศษตามหลักคณิตศาสตร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ตาราง ค. แสดงตัวช้ีวัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2562 
ดานท่ี  1. มหานครปลอดภัย  
มิติท่ี   1.4 ปลอดภัยพิบัติ  
เปาประสงคท่ี 1.4.1.1 กรุงเทพมหานครมีความพรอมในการรับมือกับอุทกภัยท้ังจากน้ําฝน น้ําหนุน น้ําหลาก เสริมสรางศักยภาพและความสามารถดานบุคลากรและ

เครื่องมือในการจัดการสาธารณะภัยโดยเฉพาะอุทกภัย 
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ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

๕.* ความสามารถรองรับปริมาณน้ําหลากและน้ําหนุนท่ีความสูง +3.00 ม.รทก. (ผลลัพธ) รอยละ 90 ของพ้ืนท่ี 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

เพ่ิมความสามารถในการปองกันน้ํา
ทวมจากน้ําหลากและน้ําหนุน  
(ม. 1.4.1.1.1) 

ความสามารถรองรับปริมาณน้ํา
หลากและน้ําหนุนท่ีความสูง 
+3.00 ม.รทก. (ผลลัพธ) 

นยิาม 

ปริมาณน้ําหลาก หมายถึง ปริมาณน้ําทุงและ
น้ําเหนือท่ีไหลบาผานกรุงเทพมหานครสงผล
กระทบใหแมน้ําเจาพระยามีระดับสูง ซ่ึง
ขนาดของแมน้ําเจาพระยาบริเวณ
กรุงเทพมหานคร สามารถรองรับไดประมาณ 
2,500 - 3,000 ลบ.ม.ตอวินาที   โดยไมมี
น้ําลนตลิ่ง 

ปริมาณน้ําหนุน

 

 หมายถึง ระดับน้ําทะเล
เคลื่อนไหวข้ึนและลงโดยธรรมชาติจะ   สงผล
กระทบใหระดับน้ําในแมน้ําเจาพระยาบริเวณ
กรุงเทพมหานครมีการข้ึน - ลง   คลอยตาม
กัน 

ความสามารถรองรับปริมาณน้ําหลากและน้ํา
หนุนท่ีความสูง +3.00 ม.รทก.

๑. กอสรางแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ํา
เจาพระยา บริเวณชุมชนดาวคะนอง 

 หมายถึง การ
วัดความสามารถของระบบปองกันน้ําทวม 
โดยการสรางคันก้ันน้ําปดลอมพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครเพ่ือปองกันน้ําทวมจากน้ํา

งบประมาณ ๖๗,๐๐0,000 บาท 

สวนราชการ สพน. (วศิวกรรม 3) 

๒. ปรับปรุงแนวปองกันน้ําทวมริมคลอง
บางกอกนอย ชวงคลองครามถึงคลองน้ําตาล 

งบประมาณ ๓5,๑00,000 บาท 

สวนราชการ สพน. (วศิวกรรม 3) 

๓. ปรับปรุงแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ํา
เจาพระยา บริเวณสถานทูตโปรตุเกส จาก
ซอยเจริญกรุง 32  ถึงทาเรือสี่พระยา 

งบประมาณ ๓5,๘00,000 บาท 

สวนราชการ สพน. (วศิวกรรม 1) 
๔. ปรับปรุงแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ํา
เจาพระยาบริเวณชวงคลองบางเขนเกาถึง
คลองบางเขนใหม 

งบประมาณ ๖๓,0๖0,000 บาท 

สวนราชการ สพน. (วศิวกรรม 2) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

หลากและน้ําทะเลหนุน    ท่ีระดับความสูง 
+3.00 ม.รทก. แบงเปน 2 พ้ืนท่ี ดังนี้  

1. พ้ืนท่ีปดลอมดานตะวันออกของแมน้ํา
เจาพระยาพ้ืนท่ีภายในคันพระราชดําริพ้ืนท่ี
ประมาณ 650 ตารางกิโลเมตร  

2. พ้ืนท่ีปดลอมดานตะวันตกของแมน้ํา
เจาพระยา (ฝงธนบุรี) พ้ืนท่ีประมาณ 450 
ตารางกิโลเมตร 

วิธีการคํานวณ

รอยละ 100 ของพ้ืนท่ี  = 

 :  

(พ้ืนท่ีท่ีสามารถปองกันน้ําทวมท่ีความสงู 
+3.00 ม.รทก. / พ้ืนท่ีปดลอม
กรงุเทพมหานคร) x 100 

 

 

 

คําอธิบาย

๕. กอสรางแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ํา
เจาพระยา บริเวณบริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน) ถนนเจริญกรุง 

  การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ความสามารถในการรองรับปริมาณน้ําหลาก  
และน้ําหนุนท่ีความสูง +3.00 ม.รทก. 
พิจารณาในระดับผลผลิตจากการดําเนินงาน
โครงการกอสราง ปรับปรุง แนวปองกันน้ํา

งบประมาณ ๒5,๐00,000 บาท 

สวนราชการ สพน. (วศิวกรรม 1) 

๖. ปรับปรุงแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ํา
เจาพระยาบริเวณกรมสรรพาวุธทหารเรือบางนา 

งบประมาณ ๘,๑๗0,000 บาท 

สวนราชการ สพน. (วศิวกรรม 1) 

๗. รายการปรับปรุงแนวปองกันน้ําทวมริม
แมน้ําเจาพระยา บริเวณปากคลองบางลําพู
ชุมชนวัดสังเวช 

งบประมาณ ๓๗,๑๗0,000 บาท 

สวนราชการ สพน. (วศิวกรรม 2) 

 

 

8. โครงการกอสรางแนวปองกันน้ําทวมริม
แมน้ําเจาพระยา ชวงบริเวณรานอาหารครัว
ระฆังทองถึงโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 

งบประมาณ 15,000,000 บาท (เพ่ิมเติม 62 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

ทวมในพ้ืนท่ีปดลอมกรุงเทพมหานครท้ัง 2 
พ้ืนท่ี ตามท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณในป 
พ.ศ. 2562 

 วิธีการคํานวณ : แบงสัดสวนการดําเนินการ
ตามข้ันตอนงานกอสรางฯ 

รอยละความสําเร็จ  

การวัดรอยละความสําเร็จของโครงการ
กอสรางฯ 

= รอยละความกาวหนา
   รอยละคาเปาหมาย 

x 100 

รอยละความสําเร็จเฉลี่ย  

= 

Σ จํานวนโครงการ 

Σ รอยละความสําเร็จ 

 

 

 

สวนราชการ สพน. (วศิวกรรม 3) 

9. โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพแนว
ปองกันน้ําทะเลหนุนของสถานีสูบน้ําคลอง
สนามชัย 

งบประมาณ 57,428,203 บาท (เพ่ิมเติม 62) 

สวนราชการ สพน. 

 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

๖.* ความสามารถระบายน้ําทวมขังในถนนสายหลัก กรณีฝนตก ๑๐๐ มม.ตอชั่วโมง (ผลลัพธ)    ๒๑๐ นาที 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ 

ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัด
มาตรการ 
(ตามแผนฯ 

ของ
หนวยงาน) 

นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

เพ่ิม
ความสามารถ
และ
ประสิทธิภาพ
ในการรองรับ
และระบายน้ํา
ทวมขัง 

(ม. 
1.4.1.1.2) 

 
ความสามารถ
ระบายน้ํา
ทวมขังใน
ถนนสายหลัก 
กรณีฝนตก 
๑๐๐ มม.ตอ
ชัว่โมง 
(ผลลัพธ)   

 

 

นยิาม 

ถนนสายหลัก หมายถึง ถนนท้ังหมดในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครท่ีสํานักการระบายน้ํารับผิดชอบดูแลในการ
แกไขปญหาน้ําทวมขังในพ้ืนผิวถนน  

ความสามารถระบายน้ําทวมขัง หมายถึง ความสามารถในการแกไขปญหาน้ําทวมขัง  ในพ้ืนผิวถนนท่ี
ปริมาณฝนตก 80 - 100 มิลลิเมตรตอชั่วโมง ใหสามารถระบาย  น้ําทวมขังเขาสูสภาวะปกติไดในเวลาท่ี
กําหนด ยกเวนพ้ืนท่ีท่ีมีการกอสรางท่ีสงผลกระทบตอระบบระบายน้ํา  

วิธีการคํานวณ 

ระดับผลลัพธ

 

 : 210 นาที (วัดชวงเวลาน้ําทวมนับจากฝนหยุดตกโดยใชขอมูลสถิติ ท่ีบันทึกไวจากกอง
ระบบสารสนเทศระบายน้ํา)  

 

คําอธิบาย

 

 : การเพ่ิมประสิทธิภาพความสามารถระบายน้ําทวมขังในถนนสายหลัก   กรณีฝนตก 80 - 100 
มิลลิเมตรตอชั่วโมง พิจารณาในระดับผลผลิตจากการดําเนินงานโครงการกอสราง ปรับปรุงระบบระบายน้ํา 
อุโมงคระบายน้ํา สถานีสูบน้ํา เปนตน 

วิธีการคํานวณ : แบงสัดสวนการดําเนินการตามข้ันตอนงานกอสรางฯ 

รอยละความสําเร็จ  

การวัดรอยละความสําเร็จของโครงการกอสรางฯ 

= รอยละความกาวหนา

๑.กอสรางบอสูบน้ํา
ถนนบางขุนเทียน จาก
ถนนพระรามท่ี 2 ถึง
บรเิวณคลองสะแกงาม 

x 100 

งบประมาณ ๑๙,๕
00,000 บาท 

สวนราชการ กรท. 

2.กอสรางบอสูบน้ํา
ถนนเอกชัย ตอนลง
คลองราชมนตรี 

งบประมาณ ๑๕,๐
00,000 บาท 

สวนราชการ กรท. 

3. กอสรางบอสูบน้ํา
ถนนศรีนครินทร ตอน
ลงคลองหวัหมาก (ฝง
ทิศตะวันตก 

งบประมาณ ๒4,๙
00,000 บาท 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ 

ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัด
มาตรการ 
(ตามแผนฯ 

ของ
หนวยงาน) 

นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

   รอยละคาเปาหมาย 

รอยละความสําเร็จเฉลี่ย 

= 

Σ จํานวนโครงการ 

Σ รอยละความสําเร็จ 

 

สวนราชการ กรท. 

4. กอสรางระบบ
ระบายน้ําซอย
อิสรภาพ 44 จาก
ถนนอิสรภาพถึงคลอง
บานขม้ิน  

งบประมาณ ๒๙,๙
00,000 บาท 

สวนราชการ กรท. 

 

๕. ปรับปรุงบอสูบน้ํา
ถนนงามวงศวาน (ฝง
ขาออก) ตอนคลอง
ประปา 

งบประมาณ ๑๔,๕
00,000 บาท 

สวนราชการ กรท. 

๖. กอสรางบอสูบน้ํา
คลองขุนจันทร ดาน
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ 

ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัด
มาตรการ 
(ตามแผนฯ 

ของ
หนวยงาน) 

นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

ถนนบรมราชชนนี (ฝง
ขาออก) 

งบประมาณ 2๔,๕
00,000 บาท 

สวนราชการ กรท. 

๗. ปรับปรุงระบบ
ระบายน้ําถนน
รามคําแหง (ฝงขา
ออก) ชวงจากทาง
รถไฟถึงคลองกะจะ 

งบประมาณ 
๑๘,๐๐๐,๐00 บาท 

สวนราชการ กรท. 

๘. โครงการกอสราง
สถานีสูบน้ําและประตู
ระบายน้ําคลองหลุมไผ 
ตอนคลองลาดพราว 

งบประมาณ 1
๐,๕๐๐,๐00บาท 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ 

ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัด
มาตรการ 
(ตามแผนฯ 

ของ
หนวยงาน) 

นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

สวนราชการ สพน.
(วศิวกรรม 2) 

๙. ปรับปรุงแกมลิงบึง
พิบูลยวัฒนา 

งบประมาณ  
๒๕,๐๐๐,๐00บาท 

สวนราขการ สพน. 
(วศิวกรรม 2) 

๑๐. โครงการปรับปรุง
เพ่ิมประสิทธิภาพ
สถานีสูบน้ําหนา สน. 
หัวหมาก 

งบประมาณ ๔,๙๐๐,
000 บาท 

สวนราชการ สคน. 

๑๑. โครงการปรับปรุง
เพ่ิมประสิทธิภาพ
สถานีสูบน้ําคลองหวย
ขวาง 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ 

ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัด
มาตรการ 
(ตามแผนฯ 

ของ
หนวยงาน) 

นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ   
๕,๐๐๐,000 บาท 

สวนราชการ สคน. 

๑๒. โครงการปรับปรุง
เพ่ิมประสิทธิภาพ
สถานีสูบน้ําคลองบาง
นางจีน 

งบประมาณ  ๔,๕๐๐,
000 บาท 

สวนราชการ สคน.  

๑๓. ปรับปรุง
ประสิทธิภาพสถานีสูบ
น้ําคลองบางซ่ือขาเขา 
(ฝงใต) ถนนวิภาวดี
รังสิต 

งบประมาณ  
30,000,000 บาท 
(เพ่ิมเติม 62) 

สวนราชการ สคน. 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ 

ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัด
มาตรการ 
(ตามแผนฯ 

ของ
หนวยงาน) 

นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

 

 

 

 

๑๔. โครงการปรับปรุง
ระบบระบายน้ําดานใต
คลองภาษีเจริญถึง
คลองสนามชยั 
(กอสรางสถานีสูบน้ํา
และเข่ือน ค.ส.ล. 
คลองระหาญ) 

งบประมาณ 
60,000,000 บาท 

สวนราชการ สพน. 
(วศิวกรรม 3) 

๑๕. โครงการปรับปรุง
ระบบระบายน้ําดานใต
คลองภาษีเจริญถึง
คลองสนามชยั 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ 

ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัด
มาตรการ 
(ตามแผนฯ 

ของ
หนวยงาน) 

นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

(กอสรางเข่ือน ค.ส.ล. 
คลองพระยาราชมนตรี 
ตอนท่ี 1) 

งบประมาณ  
62,722,502 บาท 

สวนราชการ สพน. 
(วศิวกรรม 3) 

๑๖. โครงการกอสราง
อุโมงคระบายน้ําจาก
บึงหนองบอนลงสู
แมน้ําเจาพระยา 

งบประมาณ  
56,680,000 บาท 

สวนราชการ สพน. 
(วศิวกรรม 1) 

17. โครงการจางท่ี
ปรกึษาควบคุมการ
กอสรางโครงการ
กอสรางอุโมงคระบาย
น้ําจากบึงหนองบอน



80 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ 

ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัด
มาตรการ 
(ตามแผนฯ 

ของ
หนวยงาน) 

นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

ลงสูแมน้ําเจาพระยา 

งบประมาณ  
25,200,000 บาท 

สวนราชการ สพน. 
(วศิวกรรม 1) 

18. โครงการเดิน
ระบบบํารุงรักษาและ
บริหารจัดการอุโมงค
ระบายน้ําจากบึง
มักกะสันลงสูแมน้ํา
เจาพระยา (ระยะท่ี 2) 

งบประมาณ  
90,550,000บาท 
(เพ่ิมเติม 62) 

สวนราชการ สพน. 
(วศิวกรรม 1) 

19. โครงการกอสราง
ระบบระบายน้ําเพ่ือ
แกไขปญหาน้ําทวม
ถนนจันทน 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ 

ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัด
มาตรการ 
(ตามแผนฯ 

ของ
หนวยงาน) 

นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  
16,632,000 บาท 

สวนราชการ กรท. 

20. โครงการกอสราง
ระบบระบายน้ําเพ่ือ
แกไขปญหาน้ําทวม
ถนนสุวินทวงศ 

งบประมาณ  
6,595,200บาท 

สวนราชการ กรท. 

21. ปรับปรุงเพ่ิม
ประสิทธิภาพสถานีสูบ
น้ําคลองกะจะ 

งบประมาณ
50,000,000บาท 

สวนราชการ 

22. งานกอสรางบอ
หนวงน้ําใตดินบริเวณ
สวนสาธารณะใต
สะพานขามแยกถนน
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ 

ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัด
มาตรการ 
(ตามแผนฯ 

ของ
หนวยงาน) 

นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

รัชดาภิเษกตัดถนน
วิภาวดี  

งบประมาณ 
1,360,712,414 
บาท 

สวนราชการ สพน. 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

๗.* ความยาวคลองท่ีไดรับการฟนฟูใหสามารถรองรับและระบายน้ําไดดี (ผลผลิต)     ๓๒ กม. 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

ฟนฟูคลองใหสามารถรองรับและ
ระบายน้ําไดดี 

(ม.๑.๔.๑.๑.๓) 

ความยาวคลองท่ีไดรับการฟนฟู
ใหสามารถรองรับและระบายน้ํา
ไดดี (ผลผลิต)   

นยิาม 

ระบบคลอง หมายถึง ทางระบายน้ําหลัก
สําหรับใชลําเอียง และระบายน้ําออกจาก
พ้ืนท่ีในการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม 
รวมท้ังเปนท่ีรองรับน้ําฝนเพ่ือใหระบบคลอง
ตาง ๆ ทําหนาท่ีระบายน้ําไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  
ฟนฟูคู คลอง หมายถึง การบํารุงรักษาคู 
คลอง ใหสามารถระบายน้ําไดสะดวก  
ความยาวคลองท่ีไดรับการฟนฟู

 

 หมายถึง 
ความยาวของคลองท่ีไดรับบํารุงรักษาให
สามารถระบายน้ําไดสะดวก สามารถแกไข
ปญหานาทวมไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก 
การกอสรางเข่ือนริมคลอง การขุดลอกคลอง 
และเปดทางน้ําไหล  

 
 
 
 

วิธีการคํานวณ

     นับจากความยาวของคลองท่ีดําเนินการ
ฟนฟูฯ เทียบกับคาเปาหมายท่ีกําหนด โดย

 : 

๑. ขุดลอกคลองสามเสนจากคลองแยกเขาบึง
มักกะสัน ถึงสถานีสูบน้ําคลองสามเสนตอน
คลองแสนแสบ 

งบประมาณ ๘,๗๘๓,๐๐๐ บาท 

สวนราชการ กรบ. 

๒. ขุดลอกคลองบางโคลัด จากคลองวัดสิงห ถึง
คลองรางข้ีเหล็ก 

งบประมาณ 4,๙๕๖,000 บาท 

สวนราชการ กรบ. 

๓. ขุดลอกบึงเอกมัย 

งบประมาณ ๒๘0,000 บาท 

สวนราชการ กรบ. 

๔. ขุดลอกคลองเจาคุณสิงห จากบริเวณซอย
ลาดพราว 87 ถึงทางเขาหมูบานธารารมณ 

งบประมาณ 2,๔50,000 บาท 

สวนราชการ กรบ. 

 
๕. ขุดลอกคลองขุนศรบีรุรีกัษ จากคลองมหา
สวัสดิ์ ถึงคลองบางพรม 

งบประมาณ ๑,๘๖๖,000 บาท 

สวนราชการ กรบ. 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

แบงเปนการขุดลอกคลอง 40 กิโลเมตร 
และเปดทางน้ําไหล 100 กิโลเมตร  

คําอธิบาย

 

 : การเพ่ิมประสิทธิภาพและฟนฟู
คลองใหสามารถรองรับและระบายน้ําไดดี
พิจารณาในระดับผลผลิตจากการดําเนินงาน
โครงการกอสราง และปรับปรุงเข่ือน ค.ส.ล. 
คลองหลักในความรับผิดชอบของสํานักการ
ระบายน้ํา ตามท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณในป 
พ.ศ.2562 
วิธีการคํานวณ : แบงสัดสวนการดําเนินการ
ตามข้ันตอนงานกอสรางฯ 

รอยละความสําเร็จ  

การวัดรอยละความสําเร็จของโครงการ
กอสรางฯ 

= รอยละความกาวหนา
   รอยละคาเปาหมาย 

x 100 

รอยละความสําเร็จเฉลี่ย  

= 

Σ จํานวนโครงการ 

Σ รอยละความสําเร็จ 

๖. ขุดลอกบึงแอนเน็กซ และคูระบายน้ําซอย
แอนเน็กซ 

งบประมาณ ๑,๖๐0,000 บาท 

สวนราชการ กรบ. 

๗. ขุดลอกคลองลําเจียรดับ จากคลองแสนแสบ
ถึงคลองลําตนไทร 

งบประมาณ 2,๐๘0,000 บาท 

สวนราชการ กรบ. 

๘. ขุดลอกคลองบุปผาราม จากคลองบางกอก
ใหญ ถึงคลองสมเด็จเจาพระยา 

งบประมาณ ๑,๔๘๑,000 บาท 

สวนราชการ กรบ. 

๙. ขุดลอกคลองจรเขขบ จากคลองประเวศบรุี
รมยถึงคลองมะขามเทศ 

งบประมาณ ๘55,000 บาท 

สวนราชการ กรบ. 

๑๐. ขุดลอกคลองซอย จากคลองมหาสวัสดิ์ ถึง
คลองบางพรม 

งบประมาณ ๑,๘๐๑,000 บาท 

สวนราชการ กรบ. 

๑๑. ขุดลอกคลองเสาหิน จากถนนพระราม 3 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

ถึงสุดระยะท่ีกําหนดให 

งบประมาณ ๒,๐๓๑,000 บาท 

สวนราขชการ กรบ. 

๑๒. ขุดลอกคลองวังเดิม จากคลองมอญ ถึง
คลองบางกอกใหญ 

งบประมาณ ๑,๖๔๑,000 บาท 

สวนราชการ กรบ. 

๑๓. ขุดลอกคลองตาหนัง จากคลองลําเจียกถึง
คลองแสนแสบ 

งบประมาณ 4,๖๐0,000 บาท 

สวนราชการ กรบ. 

๑๔. ขุดลอกคลองบางคูเวยีง จากคลองขุนศรี
บุรีรักษ ถึงคลองทวีวัฒนา 

งบประมาณ ๑,๗๖๓,000 บาท 

สวนราชการ กรบ. 
๑๕. ขุดลอกคลองปกหลกั จากคลองจรเขขบ
ถึงคลองอาจารยพร 

งบประมาณ ๗๘๔,000 บาท 

สวนราชการ กรบ. 

๑๖. ขุดลอกคลองมอญ จากแมน้ําเจาพระยา 
ถึงคลองบางกอกใหญ 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ ๒,๔๗5,000 บาท 

สวนราชการ กรบ. 

๑๗. โครงการปรับปรุงเข่ือน ค.ส.ล.คลองน้ํา
แกว จากคลองพญาเวิกถึงคลองลาดพราว 

งบประมาณ 2๐,๐๐0,000 บาท 

สวนราชการ กรบ. 

๑๘. โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. และสถานี
สูบน้ํา คลองมหาศร จากบริเวณคลองบางไผถึง
บริเวณคลองภาษีเจริญ 

งบประมาณ ๑๐,๐๐0,000 บาท 

สวนราชการ กรบ. 

 

 

 

 
๑๙. โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. (ดาดทอง
คลอง) คลองบางออ จากบริเวณถนนโรงงานไม
อัดไทยไปทางประตูระบายน้ําคลองบางออ 

งบประมาณ 4,๙50,000 บาท 

สวนราชการ กรบ. 

๒๐. กอสรางเข่ือน ค.ส.ล. คลองพระราชมนตรี 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

บริเวณจุดตัดคลองบางบอน 

งบประมาณ ๑๘,๗๐0,000 บาท 

สวนราชการ กรบ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

๘.* จํานวนคลองหลักท่ีมีการจัดการสิ่งปลูกสรางรุกล้ําและปกแนงเขตลําคลองสาธารณะ 

(ผลผลิต)                        

๒ คลอง 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

จัดการสิ่งปลูกสรางรุกล้ําคลองหลัก 
และปกแนวเขตลําคลองสาธารณะ 
(ม.๑.๔.๑.๑.๔) 

จํานวนคลองหลักท่ีมีการจัดการ

สิ่งปลูกสรางรุกล้ําและปกแนง

เขตลําคลองสาธารณะ (ผลผลิต)      

นยิาม 
คลองหลัก หมายถึง คู คลองระบายน้ํา ท่ีอยู
ในความรับผิดชอบของสํานักการระบายน้ํา 
จํานวน 218 คลอง ความยาวโดยรวม
ประมาณ 800 กิโลเมตร 
รุกล้ําคู คลองหมายถึง ประชาชนท่ีปลูกสราง
สิ่งกอสรางรุกล้ําแนวเขต ลําคลองสาธารณะ 
จนทําใหคลองมีขนาดเล็กลง หรือไปกีด
ขวางทางน้ําไหลของน้ํา ทําใหการไหลของน้ํา
ตามธรรมชาติชาลง โดยไมไดรับอนุญาตจาก
พนักงานเจาหนาท่ีท่ีมีหนาดูแลรักษาหรือ
ผูปกครองทองท่ี  
ปกแนวเขตลําคลองสาธารณะ

ลําคลอง ลําราง ลํากระโดง สาธารณะเพ่ือให
ประชาชนหรือผูอยูอาศัยตลอดแนวเขต 

 หมายถึง การ
บงชี้ถึงแนวหรือการกําหนดแนวของแมน้ํา 

ริมลําคลองท่ีไดทราบถึงแนวเขตท่ีชัดเจนเพ่ือ
ปองกันการบุกรุก 
 
 
วิธีการคํานวณ
     นับจากจํานวนคลองท่ีดําเนินการ
กอสราง ปรับปรุงฯ ท่ีไดรับจัดสรร
งบประมาณ  ในป พ.ศ.2562 

 : 

๑.โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. คลองบาน
หลาย จากเข่ือนเดิมบริเวณคลองขวางลางถึง
เข่ือนเดิมบริเวณซอยวชิรธรรมสาธิต 55 (ครั้ง
ท่ี 2) 

งบประมาณ 1๑,๒๘๖,๐๐๐ บาท 

สวนราชการ กรบ. 

๒.โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. ลําราง
สาธารณะ 17 จากถนนลาดพราวถึงคลองตา
หนัง  (ครั้งท่ี 2) 

งบประมาณ  ๑๐,๕50,000 บาท 

สวนราชการ กรบ. 

3. โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. พรอม
ทางเดินคลองแสนแสบจากบริเวณถนน
กาญจนาภิเษกถึงประตูระบายน้ํามีนบุรี 

งบประมาณ  112,472,509บาท 

สวนราชการ กรบ. 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

คําอธิบาย

 

 :สํานักการระบายน้ําดําเนินการ
ควบคูไปกับโครงการกอสรางและปรับปรุง
เข่ือน ค.ส.ล. คลองฯ ตามท่ีไดรับจัดสรร
งบประมาณในป พ.ศ.2562 กรณีพบการรุก
ล้ําคู คลองจะตองดําเนินการประสาน
สํานักงานเขตท่ีรับผิดชอบพ้ืนท่ีดําเนินการใน
สวนท่ีรับผิดชอบตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
๙.* ความสามารถในการจัดหาพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนาฟนฟูใหเปนแหลงรองรับน้ําฝนและน้ําหลาก

หรือพ้ืนท่ีชะลอน้ํา(แกมลงิ) (ผลผลิต) 

๑ แหง 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

กอสรางและปรับปรงแกมลิง 

(ม.1.4.1.1.5) 

 

ความสามารถในการจัดหาพ้ืนท่ี

เพ่ือพัฒนาฟนฟูใหเปนแหลง

รองรับน้ําฝนและน้ําหลากหรือ

พ้ืนท่ีชะลอน้ํา(แกมลงิ) (ผลผลิต) 

 

 

 

 

นยิาม 

การจัดหาพ้ืนท่ี (แกมลงิ)

วิธีการคํานวณ : 

 หมายถึง การ
จัดหาพ้ืนท่ีลุม บึง สระเปนท่ีรองรับน้ําและมี
ระบบตอเชื่อมกับระบบระบายน้ําหลัก 
สามารถรองรับน้ําฝนสวนเกินจากระบบ
ระบายน้ําสาธารณะใหไหลเขามาเก็บกักไว
เปนการชั่วคราวได  

     นับจากจํานวนพ้ืนท่ีชะลอน้ํา (แกมลงิ) 
ตามโครงการท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ในป พ.ศ.2562 

คําอธิบาย :การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ความสามารถระบายน้ําทวมขังดวยการจัดหา
พ้ืนท่ีชะลอน้ํา (แกมลงิ) เปนการจัดหาและ
พัฒนา ฟนฟูใหเปนแหลงรองรับน้ําฝนและน้ํา
หลาก โดยสํานักการระบายน้ําสามารถ
ดําเนินการตามโครงการท่ีไดรับจัดสรร
งบประมาณในป พ.ศ.2562 

 วิธีการคํานวณ : แบงสัดสวนการดําเนินการ
ตามข้ันตอนงานกอสรางฯ 

๑. โครงการกอสรางแกมลิงสวนเบญจกิติ 
งบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

การวัดรอยละความสําเร็จของโครงการ
กอสรางฯ 

สวนราชการ สพน. 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

รอยละความสําเร็จ  
= รอยละความกาวหนา
    รอยละคาเปาหมาย 

x 100 

รอยละความสําเร็จเฉลี่ย  

= 

Σ จํานวนโครงการ                 

Σ รอยละความสําเร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

๑๐.* รอยละความสําเร็จในการเตรียมการแกไขปญหาน้ําทวมในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร (ผลผลิต)  รอยละ ๑๐๐ 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของ

หนวยงาน) 

ตัวช้ีวัด
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของ
หนวยงาน) 

นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/
กิจกรรม 

การเตรียมการ
แกไขปญหาน้ํา

ทวมในพ้ืนท่ี

กรงุเทพมหานค

ร  

(ม.1.4.1.1.๖) 

 

รอยละ

ความสําเร็จใน

การเตรียมการ

แกไขปญหาน้ํา

ทวมในพ้ืนท่ี

กรงุเทพมหานค

ร (ผลผลิต) 

 

 

 

๑. การเตรียมการแกไขปญหาน้ําทวมในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร หมายถึง การเตรียมการแกไขปญหาน้ําทวมเนื่องจาก
น้ําฝนและน้ําหลากเขาในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครใหสามารถลดระยะเวลาการระบายน้ําทวมขังไดเร็วข้ึน ลดผลกระทบท่ี
จะเกิดแกประชาชนใหนอยลง  

นยิาม 

    ท้ังนี้ การเตรียมการแกไขปญหาน้ําทวมในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักการระบายน้ําตองจัดทําแผนปฏิบัติการ
เตรียมการปองกันปญหาน้ําทวมประจําป ๒๕๖2 โดยมีภารกิจในการเตรียมการ ดังนี้  

     ๑. การขุดลอกคู-คลอง และเปดทางน้ําไหล  

     ๒. การทําความสะอาด/ลอกทอระบายน้ํา บูรณะซอมแซมฝาบอพัก ตะแกรงรับน้ํา และคันหิน 

๒. ความสําเร็จในการเตรียมการแกไขปญหาน้ําทวม   ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการเตรียมการปองกันปญหาน้ําทวมในพ้ืนท่ีประจําป ๒๕๖2 ท่ีสํานักการระบายน้ําและสํานักงานเขต
กําหนด 

รายละเอียดของการเตรียมการแกไขปญหาน้ําทวมในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ดังนี้  

1. ประเมินผลการดําเนินงานในปท่ีผานมา 

    - วิเคราะห/ประเมินผลการปฏิบัติงานปท่ีผานมา 
    - ประเมินจุดออนหรือปญหาในการปฏิบัติเพ่ือหาปจจัยความสําเร็จและแนวทางแกไขในระยะตอไป  

2. สํารวจความพรอม 

    2.1 ทอระบายน้ํา (สํารวจความยาวทอระบายน้ํา ท่ีตองลางทําความสะอาด) 

    2.2 คู คลอง (สํารวจคู คลอง ท่ีมีความพรอม และท่ีตองขุดลอก) 

๑.การขุด
ลอกคู – 
คลอง และ
เปดทางน้ํา
ไหล 

งบประมาณ  
– 

สวน
ราชการ 
กรบ. 

๒.การทํา
ความ
สะอาด/
ลอกทอ
ระบายน้ํา 
บูรณะ
ซอมแซมฝา
บอพัก
ตะแกรงรบั
น้ํา และคัน
หิน 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของ

หนวยงาน) 

ตัวช้ีวัด
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของ
หนวยงาน) 

นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/
กิจกรรม 

3.จัดทําแผนปฏิบัติการเตรียมการปองกันปญหา 

   น้ําทวมในพ้ืนท่ีประจําป ๒๕๖2 ประกอบดวย แผนการเตรียมการฯ ตามภารกิจ ๒ ภารกิจ ดังนี้ 

   3.1 แผนการทําความสะอาด/ ลอกทอระบายน้ําบูรณะซอมแซมฝาบอพัก ตะแกรงรับน้ําและคันหิน  

   3.2 แผนการการขุดลอกคู-คลอง และเปดทางน้ําไหลพรอมท้ังขอมูลผลการประเมินการดําเนินงานในปท่ีผานมา
ระบุมาในแผนฯ 

4. จัดกิจกรรมรณรงคไมท้ิงขยะลงในคู คลอง 

โดยใชกระบวนการมีสวนรวมจากภาคประชาชน/เอกชนในพ้ืนท่ี หรือรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ จํานวน 4 ครั้ง/ป 

 

 

 

 

เกณฑการใหคะแนน

 - พิจารณาจากผลการดําเนินการตามแผนเตรียมการปองกันปญหาน้ําทวมประจําป ๒๕๖2 ของสํานักการระบายน้ํา
และสํานักงานเขตประกอบดวย การเตรียมการตามแผนฯ แบงเปน 2 ภารกิจ 1 กิจกรรม ดังนี้ 

: รอยละ 100 

1. แผนการทําความสะอาด/ลอกทอระบายน้ํา บูรณะซอมแซมฝาบอพัก  

ตะแกรงรับน้ําและคันหิน แบงแผนการดําเนินการ ดังนี้ 

   1.1 แผนงานทําความสะอาด/ลอกทอระบายน้ําฯ โดยใชแรงงาน สนน.  

งบประมาณ  
– 

สวน
ราชการ 
กรท. 

3. การติดตั้ง
และ
ตรวจสอบ
เครื่องสูบน้ํา
และเครื่อง
ผลักดันน้ํา
ตามแผนการ
ติดตั้งและ
ตรวจสอบ
ประจําป 

งบประมาณ  
– 

สวนราชการ 
กคจ. 

4. การ
สนับสนุน
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของ

หนวยงาน) 

ตัวช้ีวัด
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของ
หนวยงาน) 

นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/
กิจกรรม 

   1.2 แผนงานทําความสะอาด/ลอกทอระบายน้ําฯ โดยการจางเหมา หนวยงานอ่ืนตามท่ีไดรับจัดสรรประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

 

/ท้ังนี้... 

    ท้ังนี้ ใหรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ ผานเว็บไซตของสํานักการระบายน้ํา ตามแบบรายงาน สนน.๐๑ ไม
เกินวันท่ี ๕ ของทุกเดือน  พรอมระบุปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน (ถามี) และผลการดําเนินงานตามแผนท่ี
กําหนดตองไดรอยละ 100 ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖2 (คะแนนรอยละ 45) 

2. แผนการขุดลอกคู คลองและเปดทางน้ําไหล แบงแผนการดําเนินการ ดังนี้ 

   2.1 แผนงานการขุดลอกคู คลองฯ โดยใชแรงงาน สนน.  

   2.2 แผนงานการขุดลอกคู คลองฯ โดยการจางเหมาหนวยงานอ่ืนตามท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562  

ท้ังนี้ ใหรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ ผานเว็บไซตของสํานักการระบายน้ํา ตามแบบ สนน.๐๒ไมเกินวันท่ี ๕ ของ
ทุกเดือน และการรายงานการดําเนินงานตองครบถวน สมบูรณ สมํ่าเสมอ และระบุ 

/ปญหา... 

ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน (ถามี) และผลการดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนดตองไดรอยละ 100 ภายในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖2 (คะแนนรอยละ 45) 

เครื่องสูบน้ํา
แก
สํานักงาน
เขต 

งบประมาณ  
– 

สวนราชการ 
กคจ. 

 

5. การซอม
และ
บํารุงรักษา
เครื่องสูบน้ํา 
เครื่อง
ผลักดันน้ํา 
และ
เครื่องจักรก
ล 

งบประมาณ  
– 

สวนราชการ 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของ

หนวยงาน) 

ตัวช้ีวัด
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของ
หนวยงาน) 

นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/
กิจกรรม 

3. จัดกิจกรรมรณรงคไมท้ิงขยะลงในคู คลอง  โดยใชกระบวนการมีสวนรวมจากภาคประชาชน/เอกชนในพ้ืนท่ีหรือ
รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ จํานวน 4 ครั้ง/ป (คะแนนรอยละ 10) 

สูตรการคํานวณ
(คะแนนรอยละ 100) 

 : ผลคะแนนการดําเนินการตามแผนฯ 

รอยละความสําเร็จ = รอยละผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ  
คูณดวย ๑๐๐ หารดวยรอยละความสําเร็จตามแผนปฏิบัติการฯท่ีสํานักงานเขตกําหนด 

- รอยละ ๑๐๐  เทากับ ๕ คะแนน 
เกณฑการใหคะแนน 

- รอยละ ๙๐–๙๙  เทากับ ๔ คะแนน 
- รอยละ ๘๐-๘๙  เทากับ ๓ คะแนน 
- รอยละ ๗๐-๗๙  เทากับ ๒ คะแนน 
- ต่ํากวารอยละ ๗๐ เทากับ ๑ คะแนน 
(ปดเศษตามหลักคณิตศาสตร) 

กคจ. 

 

มิติท่ี ๒  ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

ตัวช้ีวัด นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรมและสวนราชการท่ีรับผิดชอบ 
มิติท่ี 2.1 รอยละความสําเร็จในการใชจายงบประมาณ 

1. รอยละของความสําเร็จของการกอหนี้ผูกพัน ตามท่ี สงม. กําหนด 1. การดําเนินการกอหนี้ผูกพัน 
คาเปาหมาย : รอยละ 5 
สวนราชการ : สก. และทุกสวนราชการ 
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2. รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณในภาพรวม ตามท่ี สงม. กําหนด 2. การดําเนินการเบิกจายงบประมาณในภาพรวม 
คาเปาหมาย : รอยละ 7 
สวนราชการ : สก. และทุกสวนราชการ 

3. รอยละของเงินกันไวเหลื่อมป ตามท่ี สงม. กําหนด 3. การดําเนินการกันเงินไวเหลื่อมป 
คาเปาหมาย : รอยละ 2 
สวนราชการ : สก. และทุกสวนราชการ 

มิติท่ี 2.2 คะแนนของความสําเร็จในการจัดทํางบการเงิน 

๔. คะแนนของความสําเร็จของการจัดทํางบการเงิน ตามท่ี สนค. กําหนด 4. การดําเนินการจัดทํางบการเงินทันเวลาและถูกตอง 
คาเปาหมาย : รอยละ ๖ 
สวนราชการ : สก. 

มิติท่ี 2.3 รอยละความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

๕. รอยละความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน 

ตามท่ี สตน. กําหนด 6. การจัดระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
คาเปาหมาย : 5 คะแนน 
สวนราชการ : สก. และทุกสวนราชการ 

 
 
 
 
 

มิติท่ี ๓ คุณภาพในการปฏิบัติราชการ 
ตัวช้ีวัด นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรมและสวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

3.1 ระดับความสําเร็จในการแกไขเรื่องท่ีไดรับแจง
จากประชาชน/ผูรับบริการ 

ตามคูมือหลักเกณฑและวิธีการประเมินฯ 1. การดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนจากประชาชน/
ผูรับบริการ 
คาเปาหมาย : รอยละ 7 
สวนราชการ : กสน. 
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3.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการ
ใหบริการท่ีดีท่ีสุด (Best Service) 

ตามคูมือหลักเกณฑและวิธีการประเมินฯ 2. การดําเนินโครงการใหบริการท่ีดีท่ีสุด (Best Service) 
คาเปาหมาย : รอยละ 7 
สวนราชการ : กสน. และ กรท. 

3.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ ตามคูมือหลักเกณฑและวิธีการประเมินฯ 3. การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 
คาเปาหมาย : รอยละ 6 
สวนราชการ : ทุกสวนราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติท่ี ๔ การพัฒนาองคการ 
ตัวช้ีวัด นยิาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรมและสวนราชการท่ีรับผิดชอบ 

4.1 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการเสริมสรางธรรมาภิบาล เพ่ือพัฒนา
ภาพลักษณและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน 

ตามคูมือหลักเกณฑและวิธีการประเมินฯ สวนราชการ : ทุกสวนราชการ 
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4.2 รอยละความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในการทํางาน (Quality of Work Life) 

  

      4.2.1 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการ
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางานของหนวยงาน 

 สวนราชการ : สก. และทุกสวนราชการ 

      4.2.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการ
เสริมสรางคุณภาพของบุคลากรในหนวยงาน 

 สวนราชการ : สก. และทุกสวนราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 1 รอยละของน้ําเสียชุมชนท่ีผานการบําบัดกอนปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ (ผลลัพธ)  
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 1 โครงการกอสรางศูนยการศึกษาและอนุรักษสิ่งแวดลอมบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร (สจน.)  

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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(รอยละ) (รอยละ) 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             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 1 รอยละของน้ําเสียชุมชนท่ีผานการบําบัดกอนปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ (ผลลัพธ) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 2 โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสียมีนบุรี ระยะท่ี 1 (สจน.) 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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(รอยละ) (รอยละ) 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             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 1 รอยละของน้ําเสียชุมชนท่ีผานการบําบัดกอนปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ (ผลลัพธ)  
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 3 โครงการจางท่ีปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสียมีนบุรี ระยะท่ี 1 (สจน.)  

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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(รอยละ) (รอยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ ๒๐ ๒๐             

๒ จัดทํา TOR 3 ๑๐ ๑๐ 
 

           

๓ จัดหาผูรับจาง ๑๐ ๑๐  
 

          

๔ ขออนุมัติจาง ๑๐ ๑๐    
 

        

๕ ดําเนินการตามสัญญา ๕๐ ๕๐      
 

      

รวม ๕ ข้ันตอนคิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 1 รอยละของน้ําเสียชุมชนท่ีผานการบําบัดกอนปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ (ผลลัพธ) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 4 โครงการจางที่ปรึกษาสํารวจและออกแบบระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสียมีนบุรี ระยะท่ี 2 (สจน.) 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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(รอยละ) (รอยละ) 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 ข้ันตอนคิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 1 รอยละของน้ําเสียชุมชนท่ีผานการบําบัดกอนปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ (ผลลัพธ)  
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 5 โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสียธนบุรี  (สจน.) 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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(รอยละ) (รอยละ) 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             

หมายเหตุ รอผลการศึกษาความเหมาะสมและออกแยยรายละเอียด คาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 1 รอยละของน้ําเสียชุมชนท่ีผานการบําบัดกอนปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ (ผลลัพธ)  
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 6 โครงการจางท่ีปรึกษาสํารวจและออกแบบระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสียธนบุรี (สจน.)  

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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(รอยละ) (รอยละ) 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 ข้ันตอนคิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐             

หมายเหตุ  เหลือระยะเวลาตามสัญญา 6 เดือน (ปจจุบันอยูระหวางหยุดสัญญาชั่วคราว) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 1 รอยละของน้ําเสียชุมชนท่ีผานการบําบัดกอนปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ (ผลลัพธ)  
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 7  โครงการจางท่ีปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสียธนบุรี (สจน.) 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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(รอยละ) (รอยละ) 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 ข้ันตอนคิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 1 รอยละของน้ําเสียชุมชนท่ีผานการบําบัดกอนปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ (ผลลัพธ)  
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 8 โครงการวาจางท่ีปรึกษาศึกษาความเปนไปไดในการใหเอกชนรวมลงทุนและดําเนินโครงการบําบัดน้ําเสียคลองเตย (สจน.)  

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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(รอยละ) (รอยละ) 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 คัดเลือกท่ีปรึกษา ๑๐ ๑๐    
 

        

๔ ขออนุมัติจาง ๑๐ ๑๐        
 

    

๕ ดําเนินการตามสัญญา ๕๐ ๕๐          
 

  

รวม ๕ ข้ันตอนคิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 1 รอยละของน้ําเสียชุมชนท่ีผานการบําบัดกอนปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ (ผลลัพธ)  
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 9 โครงการวาจางท่ีปรึกษาศึกษาความเปนไปไดในการใหเอกชนรวมลงทุนและดําเนินโครงการบําบัดน้ําเสียบึงหนองบอน (สจน.)  

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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(รอยละ) (รอยละ) 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 คัดเลือกท่ีปรึกษา ๑๐ ๑๐             

๔ ขออนุมัติจาง ๑๐ ๑๐             

๕ ดําเนินการตามสัญญา ๕๐ ๕๐             

รวม ๕ ข้ันตอนคิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 1 รอยละของน้ําเสียชุมชนท่ีผานการบําบัดกอนปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ (ผลลัพธ)  
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 10 โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสีย (เพ่ิมเติม) พ้ืนท่ีเขตหวยขวางเขาโรงควบคุมคุณภาพน้ําดินแดง  (สจน.)  

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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(รอยละ) (รอยละ) 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             

หมายเหตุเปนโครงการท่ีไดรับงบอุดหนุนจากรัฐบาล เม่ือดําเนินการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดแลวเสร็จ พบวางบประมาณท่ีตองใชสําหรับการกอสราง
สูงกวางบประมาณท่ีไดรับ จึงจําเปนตองขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 1 รอยละของน้ําเสียชุมชนท่ีผานการบําบัดกอนปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ (ผลลัพธ)  
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 11 โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียพ้ืนท่ีรับน้ําคลองลาดโตนด  (สจน.) 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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(รอยละ) (รอยละ) 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             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 1 รอยละของน้ําเสียชุมชนท่ีผานการบําบัดกอนปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ (ผลลัพธ)  
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 12 โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสีย (เพ่ิมเติม) รมิคลองแสนแสบชวงถนนวทิยุ-คลองตันเขาโรงควบคุมคุณภาพน้ําดินแดง  (สจน.)  

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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(รอยละ) (รอยละ) 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 จัดทําแบบรูปรายการ และราคากลาง  ๑๐ ๑๐             

๓ จัดหาผูรับจาง ๑๐ ๑๐             

๔ ขออนุมัติจาง ๑๐ ๑๐             

๕ ดําเนินการตามสัญญา ๕๐ ๕๐             

รวม ๕ ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 2 รอยละของจุดตรวจวัดมีคาเฉลี่ยของคาออกซิเจนละลายน้ํา (DO) ≥ 2.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ผลลัพธ) 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 3 รอยละของจุดตรวจวัดของน้ําคลองและแมน้ําเจาพระยามีคาเฉลี่ยของคาปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย ( BOD)ไมเกิน 4.0 มิลลิกรัมตอลิตร 

(ผลลัพธ) 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 4 รอยละของจุดตรวจวัดของน้ําคลองและแมน้ําเจาพระยามีคาเฉลี่ยของคาแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3N) ไมเกิน 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร (ผลลัพธ) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 13  โครงการจัดระบบไหลเวียนน้ําและฟนฟูคุณภาพน้ําคลองสายหลักตามศาสตรพระราชา (น้ําดีไลน้ําเสีย) (สคน) 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา 
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ จัดทําโครงการ 1๐ 1๐ 

 

           

๒ ดําเนินการตามแผน 8๐ 8๐  
 

          

3. รายงานผลการดําเนินงาน ๑๐ ๑๐            
 

รวม 3 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 2 รอยละของจุดตรวจวัดมีคาเฉลี่ยของคาออกซิเจนละลายน้ํา (DO) ≥ 2.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ผลลัพธ) 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 3 รอยละของจุดตรวจวัดของน้ําคลองและแมน้ําเจาพระยามีคาเฉลี่ยของคาปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย ( BOD) ไมเกิน 4.0 มิลลิกรัมตอลิตร 

(ผลลัพธ) 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 4 รอยละของจุดตรวจวัดของน้ําคลองและแมน้ําเจาพระยามีคาเฉลี่ยของคาแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3N) ไมเกิน 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร (ผลลัพธ) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 14  โครงการบํารุงรักษาคลองสายหลัก (กรบ.) 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา 
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ จัดทําแผน 1๐ 1๐ 

 

           

๒ ดําเนินการตามแผน 8๐ 8๐  
 

          

3. รายงานผลการดําเนินงาน ๑๐ ๑๐            
 

รวม 3 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 2  รอยละของจุดตรวจวัดมีคาเฉลี่ยของคาออกซิเจนละลายน้ํา (DO) ≥ 2.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ผลลัพธ) 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 3 รอยละของจุดตรวจวัดของน้ําคลองและแมน้ําเจาพระยามีคาเฉลี่ยของคาปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย ( BOD) ไมเกิน 4.0 มิลลิกรัมตอลิตร 

(ผลลัพธ) 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 4 รอยละของจุดตรวจวัดของน้ําคลองและแมน้ําเจาพระยามีคาเฉลี่ยของคาแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3N) ไมเกิน 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร (ผลลัพธ) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 15  งานวิเคราะหคุณภาพน้ําคลองและแมน้ําเจาพระยา (สจน) 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา 
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ จัดทําแผน 1๐ 1๐ 

 

           

๒ ดําเนินการตามแผน 8๐ 8๐             

3. รายงานผลการดําเนินงาน ๑๐ ๑๐            
 

รวม 3 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

ตัวช้ีวัดท่ี 5 รอยละของน้ําท่ีผานการบําบัดถูกนํากลับมาใชประโยชน 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 16 โครงการนําน้ําท่ีผานการบําบัดมาใชประโยชน (สจน.) 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61 
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(รอยละ) (รอยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑. จัดทําโครงการ 10 10 

 

           

๒. ดําเนินงานโครงการ 70 7๐ 
 

           

๓. รายงานผลการดําเนินงาน 2๐ 2๐            
 

รวม 3 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

ตัวช้ีวัดท่ี 5 รอยละของน้ําท่ีผานการบําบัดถูกนํากลับมาใชประโยชน 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 17  รายงานสถิติการแจกจายปุยหมักจากตะกอนน้ําเสียเพ่ือการนําไปใชประโยชนของหนวยงาน  (สจน.)  

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ. ๒๕61 พ.ศ. ๒๕62 
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(รอยละ) (รอยละ) 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. เตรียมวัสดุอุปกรณ 20 20             

๒. หมักตะกอนน้ําเสียรวมกับวัชพืช 50 5๐ 
 

           

๓. แจกจายปุยหมักจากตะกอนน้ําเสีย ๓๐ ๓๐ 
 

           

               

รวม 3 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

ตัวช้ีวัดท่ี 5 รอยละของน้ําท่ีผานการบําบัดถูกนํากลับมาใชประโยชน 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 18 กิจกรรมการศึกษาเกณฑและมาตรฐานการนําน้ํากลับมาใชประโยชนของกรุงเทพมหานคร(สจน.)  

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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(รอยละ) (รอยละ) 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. วางแผนการทํากิจกรรม 10 10             

๒. ดําเนินงาน 70 7๐             

๓. รายงานผลการดําเนินงาน 2๐ 2๐            
 

รวม 3 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 6 จํานวนผลงานการศึกษาวิจัยสงเสริมนวัตกรรมการจัดการคุณภาพน้ํา 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 19 โครงการศึกษาวิจัยพัฒนาและสงเสริมนวัตกรรมการจัดการคุณภาพน้ํา (ผลลัพธ) 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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(รอยละ) (รอยละ) 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             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 6 จํานวนผลงานการศึกษาวิจัยสงเสริมนวัตกรรมการจัดการคุณภาพน้ํา (ผลผลิต) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 20 โครงการบริหารจัดการเพ่ือการจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย  (สจน.) 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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(รอยละ) (รอยละ) 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             

หมายเหตุ รอผลการรับฟงความเห็นจากประชาชน คาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือนเมษายน 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 7 ปริมาณน้ําเสียเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีลดลงเม่ือเทียบกับปฐาน (ผลลัพธ) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 21 โครงการสํารวจขอมูลระบบบําบัดน้ําเสียของสถานประกอบการ  (สจน.) 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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(รอยละ) (รอยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ ประสานงานกับสํานักงานเขต 1๐ 1๐ 

 

           

๒ จัดทําแบบฟอรมการสํารวขขอมูล  ๑๐ ๑๐   
 

         

๓ สํารวจขอมูลสถานประกอบการ 50 50      
 

      

๔ รวบรวมขอมูลและประมวลผล 20 20          
 

  

๕ รายงานผล 1๐ 1๐             

รวม ๕ ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 7 ปริมาณน้ําเสียเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีลดลงเม่ือเทียบกับปฐาน (ผลลัพธ) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 22 โครงการจัดนิทรรศการใหความรูเก่ียวกับการจัดการคุณภาพน้ํา  (สจน.) 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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(รอยละ) (รอยละ) 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 ประชุมสรุปเนื้อหาการแสดงนิทรรศการ ๒๐ ๒๐ 

 

           

๒ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ  ๑๐ ๑๐   
 

         

๓ จัดแสดงนิทรรศการ 50 50      
 

      

๔ ประเมินผลและรายงานผล 20 20          
 

  

รวม 4 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 6 จํานวนผลงานการศึกษาวิจัยสงเสริมนวัตกรรมการจัดการคุณภาพน้ํา (ผลลัพธ) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 23 โครงการบริหารจัดการเพ่ือการจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย (สจน.) 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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(รอยละ) (รอยละ) 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             

หมายเหตุ รอผลการรับฟงความเห็นจากประชาชน คาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือนเมษายน 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 6 จํานวนผลงานการศึกษาวิจัยสงเสริมนวัตกรรมการจัดการคุณภาพน้ํา (ผลลัพธ) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 24 โครงการจางทําระบบงานเพ่ือการจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย  (สจน.) 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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(รอยละ) (รอยละ) 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             

หมายเหตุ รอผลการรับฟงความเห็นจากประชาชน คาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือนเมษายน 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 7 ปริมาณน้ําเสียเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีลดลงเม่ือเทียบกับปฐาน (ผลลัพธ) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 25 โครงการจางท่ีปรึกษาเพ่ือสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอรางพระราชบัญญัติเรื่องการจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย (ฉบบัท่ี...) 

พ.ศ.... (สจน.) 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ ความกาวหนา ระยะเวลาดําเนินการ 
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ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ของโครงการ 
(รอยละ) 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 1 ความ สามารถรองรับน้ําหลากและน้ําหนุน ท่ีความสูง+3.00 ม.รทก.* 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 1 กอสรางแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ําเจาพระยา บริเวณชุมชนดาวคะนอง 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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(รอยละ) (รอยละ) 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             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 1 ความ สามารถรองรับน้ําหลากและน้ําหนุน ท่ีความสูง+3.00 ม.รทก.* 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 2 ปรับปรุงแนวปองกันน้ําทวมริมคลองบางกอกนอย ชวงคลองครามถึงคลองน้ําตาล  

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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(รอยละ) (รอยละ) 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             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 1 ความ สามารถรองรับน้ําหลากและน้ําหนุน ท่ีความสูง+3.00 ม.รทก.* 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 3 ปรับปรุงแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ําเจาพระยา บริเวณสถานทูตโปรตุเกส จากซอยเจริญกรุง 32 ถึงทาเรือสี่พระยา  

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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(รอยละ) (รอยละ) 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 จัดทําแบบรูป รายการ พรอมลงรางประกาศฯ ๑๐ ๑๐             

๓ จัดหาผูรับจาง ๑๐ ๑๐             

๔ ขออนุมัติจาง ๑๐ ๑๐             

๕ ดําเนินการตามสัญญา ๕๐ ๕๐             

รวม ๕ ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 1 ความ สามารถรองรับน้ําหลากและน้ําหนุน ท่ีความสูง+3.00 ม.รทก.* 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 4 ปรับปรุงแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ําเจาพระยาบริเวณชวงคลองบางเขนเกาถึงคลองบางเขนใหม  

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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(รอยละ) (รอยละ) 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             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 1 ความ สามารถรองรับน้ําหลากและน้ําหนุน ท่ีความสูง+3.00 ม.รทก.* 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 5 กอสรางแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ําเจาพระยา บริเวณบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ถนนเจริญกรุง  

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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(รอยละ) (รอยละ) 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 จัดทําแบบรูป รายการ พรอมลงรางประกาศฯ ๑๐ ๑๐             

๓ จัดหาผูรับจาง ๑๐ ๑๐             

๔ ขออนุมัติจาง ๑๐ ๑๐             

๕ ดําเนินการตามสัญญา ๕๐ ๕๐             

รวม ๕ ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 1 ความ สามารถรองรับน้ําหลากและน้ําหนุน ท่ีความสูง+3.00 ม.รทก.* 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 6 ปรับปรุงแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ําเจาพระยาบริเวณกรมสรรพาวุธทหารเรือบางนา 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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(รอยละ) (รอยละ) 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 จัดทําแบบรูป รายการ พรอมลงรางประกาศฯ ๑๐ ๑๐             

๓ จัดหาผูรับจาง ๑๐ ๑๐             

๔ ขออนุมัติจาง ๑๐ ๑๐             

๕ ดําเนินการตามสัญญา ๕๐ ๕๐             

รวม ๕ ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 1 ความ สามารถรองรับน้ําหลากและน้ําหนุน ท่ีความสูง+3.00 ม.รทก.* 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 7 รายการปรับปรุงแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ําเจาพระยา บริเวณปากคลองบางลําพูชุมชนวัดสังเวช 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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(รอยละ) (รอยละ) 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             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 1 ความ สามารถรองรับน้ําหลากและน้ําหนุน ท่ีความสูง+3.00 ม.รทก.* 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 8 โครงการกอสรางแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ําเจาพระยา ชวงบริเวณรานอาหารครัวระฆังทองถึงโรงเรียนสตรีวัดระฆัง  

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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(รอยละ) (รอยละ) 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             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 1 ความ สามารถรองรับน้ําหลากและน้ําหนุน ท่ีความสูง+3.00 ม.รทก.* 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 9 โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพแนวปองกันน้ําทะเลหนุนของสถานีสูบน้ําคลองสนามชัย 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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(รอยละ) (รอยละ) 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 ออกแบบและรายการ 20 20             

๒ จัดทํา TOR และราคากลาง 10 10             

๓ ประกาศประกวดราคา 10 10             

๔ จัดหาผูรับจางและขออนุมัติจาง 5 5             

๕ จัดทําสัญญาจาง ลงนามในสัญญาจาง 5 5             

6 ดําเนินการตามสัญญา 50 46             

รวม 6 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 96             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 2 ความสามารถระบายน้ําทวมขังในถนนสายหลัก กรณีฝนตก 100 มม. ตอชั่วโมง 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 1 กอสรางบอสูบน้ําถนนบางขุนเทียน จากถนนพระรามท่ี 2 ถึงบรเิวณคลองสะแกงาม  

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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(รอยละ) (รอยละ) 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 25             

รวม ๕ ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 75             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 2 ความสามารถระบายน้ําทวมขังในถนนสายหลัก กรณีฝนตก 100 มม. ตอชั่วโมง  
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 2 กอสรางบอสูบน้ําถนนเอกชัย ตอนลงคลองราชมนตรี 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 



134 

(รอยละ) (รอยละ) 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 25             

รวม ๕ ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 75             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 2 ความสามารถระบายน้ําทวมขังในถนนสายหลัก กรณีฝนตก 100 มม. ตอชั่วโมง 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 3 กอสรางบอสูบน้ําถนนศรีนครินทร ตอนลงคลองหัวหมาก (ฝงทิศตะวันตก) 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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(รอยละ) (รอยละ) 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 30             

รวม ๕ ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 80             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 2 ความสามารถระบายน้ําทวมขังในถนนสายหลัก กรณีฝนตก 100 มม. ตอชั่วโมง 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 4 กอสรางระบบระบายน้ําซอยอิสรภาพ 44 จากถนนอิสรภาพถึงคลองบานขม้ิน 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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(รอยละ) (รอยละ) 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 30             

รวม ๕ ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 80             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 2 ความสามารถระบายน้ําทวมขังในถนนสายหลัก กรณีฝนตก 100 มม. ตอชั่วโมง 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 5 ปรับปรุงบอสูบน้ําถนนงามวงศวาน (ฝงขาออก) ตอนคลองประปา 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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(รอยละ) (รอยละ) 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 30             

รวม ๕ ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 80             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 2 ความสามารถระบายน้ําทวมขังในถนนสายหลัก กรณีฝนตก 100 มม. ตอชั่วโมง 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 6 กอสรางบอสูบน้ําคลองขุนจันทร ดานถนนบรมราชชนนี (ฝงขาออก) 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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(รอยละ) (รอยละ) 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 30             

รวม ๕ ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 80             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 2 ความสามารถระบายน้ําทวมขังในถนนสายหลัก กรณีฝนตก 100 มม. ตอชั่วโมง 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 7 ปรับปรุงระบบระบายน้ําถนนรามคําแหง (ฝงขาออก) ชวงจากทางรถไฟถึงคลองกะจะ  

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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(รอยละ) (รอยละ) 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 30             

รวม ๕ ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 80             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 2 ความสามารถระบายน้ําทวมขังในถนนสายหลัก กรณีฝนตก 100 มม. ตอชั่วโมง 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 8 โครงการกอสรางสถานีสูบน้ําและประตูระบายน้ําคลองหลุมไผ ตอนคลองลาดพราว  

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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(รอยละ) (รอยละ) 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             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 2 ความสามารถระบายน้ําทวมขังในถนนสายหลัก กรณีฝนตก 100 มม. ตอชั่วโมง 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 9 ปรับปรุงแกมลิงบึงพิบูลยวัฒนา 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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(รอยละ) (รอยละ) 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             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 2 ความสามารถระบายน้ําทวมขังในถนนสายหลัก กรณีฝนตก 100 มม. ตอชั่วโมง 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 10 โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพสถานีสูบน้ําหนา สน. หัวหมาก 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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(รอยละ) (รอยละ) 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 ออกแบบและรายการ ๒๐ ๒๐             

๒ จัดทํา TOR และราคากลาง ๑๐ 10             

๓ ประกาศประกวดราคา ๑๐ 10             

๔ จัดหาผูรับจางและขออนุมัติจาง 5 5             

๕ จัดทําสัญญาจาง ลงนามในสัญญาจาง 5 5             

6 ดําเนินการตามสัญญา ๕๐ -             

รวม 6 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 50             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 2 ความสามารถระบายน้ําทวมขังในถนนสายหลัก กรณีฝนตก 100 มม. ตอชั่วโมง 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 11 โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพสถานีสูบน้ําคลองหวยขวาง 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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(รอยละ) (รอยละ) 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 ออกแบบและรายการ ๒๐ ๒๐             

๒ จัดทํา TOR และราคากลาง ๑๐ 10             

๓ ประกาศประกวดราคา ๑๐ 10             

๔ จัดหาผูรับจางและขออนุมัติจาง 5 5             

๕ จัดทําสัญญาจาง ลงนามในสัญญาจาง 5 5             

6 ดําเนินการตามสัญญา ๕๐ -             

รวม 6 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 50             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 2 ความสามารถระบายน้ําทวมขังในถนนสายหลัก กรณีฝนตก 100 มม. ตอชั่วโมง 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 12 โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพสถานีสูบน้ําคลองบางนางจีน 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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(รอยละ) (รอยละ) 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 ออกแบบและรายการ ๒๐ ๒๐             

๒ จัดทํา TOR และราคากลาง ๑๐ 10             

๓ ประกาศประกวดราคา ๑๐ 10             

๔ จัดหาผูรับจางและขออนุมัติจาง 5 5             

๕ จัดทําสัญญาจาง ลงนามในสัญญาจาง 5 5             

6 ดําเนินการตามสัญญา ๕๐ -             

รวม 6 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 50             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 2 ความสามารถระบายน้ําทวมขังในถนนสายหลัก กรณีฝนตก 100 มม. ตอชั่วโมง 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 13 ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีสูบน้ําคลองบางซ่ือขาเขา (ฝงใต) ถนนวิภาวดีรังสิต 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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(รอยละ) (รอยละ) 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 ออกแบบและรายการ ๒๐ ๒๐             

๒ จัดทํา TOR และราคากลาง ๑๐ 10             

๓ ประกาศประกวดราคา ๑๐ 10             

๔ จัดหาผูรับจางและขออนุมัติจาง 5 5             

๕ จัดทําสัญญาจาง ลงนามในสัญญาจาง 5 5             

6 ดําเนินการตามสัญญา ๕๐ -             

รวม 6 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 50             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 2 ความสามารถระบายน้ําทวมขังในถนนสายหลัก กรณีฝนตก 100 มม. ตอชั่วโมง 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 14 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําดานใตคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย (กอสรางสถานีสูบน้ําและเข่ือน ค.ส.ล. คลองระหาญ)  

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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(รอยละ) (รอยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

๑ ออกแบบและรายการ ๒๐ ๒๐                 

๒ จัดทํา TOR และราคากลาง ๑๐ 10                 

๓ ประกาศประกวดราคา ๑๐ 10                 

๔ จัดหาผูรับจางและขออนุมัติจาง 5 5                 

๕ จัดทําสัญญาจาง ลงนามในสัญญาจาง 5 5                 

6 ดําเนินการตามสัญญา ๕๐ ๕๐                 

รวม 6 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 2 ความสามารถระบายน้ําทวมขังในถนนสายหลัก กรณีฝนตก 100 มม. ตอชั่วโมง 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 15 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําดานใตคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย (กอสรางเข่ือน ค.ส.ล. คลองพระยาราชมนตรี ตอนท่ี 1) 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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(รอยละ) (รอยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

๑ ออกแบบและรายการ ๒๐ ๒๐                 

๒ จัดทํา TOR และราคากลาง ๑๐ 10                 

๓ ประกาศประกวดราคา ๑๐ 10                 

๔ จัดหาผูรับจางและขออนุมัติจาง 5 5                 

๕ จัดทําสัญญาจาง ลงนามในสัญญาจาง 5 5                 

6 ดําเนินการตามสัญญา ๕๐ ๕๐                 

รวม 6 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 2 ความสามารถระบายน้ําทวมขังในถนนสายหลัก กรณีฝนตก 100 มม. ตอชั่วโมง 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 16 โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ําจากบึงหนองบอนลงสูแมน้ําเจาพระยา  

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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(รอยละ) (รอยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

๑ ออกแบบและรายการ ๒๐ ๒๐                 

๒ จัดทํา TOR และราคากลาง ๑๐ 10                 

๓ ประกาศประกวดราคา ๑๐ 10                 

๔ จัดหาผูรับจางและขออนุมัติจาง 5 5                 

๕ จัดทําสัญญาจาง ลงนามในสัญญาจาง 5 5                 

6 ดําเนินการตามสัญญา ๕๐ ๕๐                 

รวม 6 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 2 ความสามารถระบายน้ําทวมขังในถนนสายหลัก กรณีฝนตก 100 มม. ตอชั่วโมง 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 17 โครงการจางท่ีปรึกษาควบคุมการกอสรางโครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ําจากบึงหนองบอนลงสูแมน้ําเจาพระยา  

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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(รอยละ) (รอยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

๑ ออกแบบและรายการ ๒๐ ๒๐                 

๒ จัดทํา TOR และราคากลาง ๑๐ 10                 

๓ ประกาศประกวดราคา ๑๐ 10                 

๔ จัดหาผูรับจางและขออนุมัติจาง 5 5                 

๕ จัดทําสัญญาจาง ลงนามในสัญญาจาง 5 5                 

6 ดําเนินการตามสัญญา ๕๐ ๕๐                 

รวม 6 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 2 ความสามารถระบายน้ําทวมขังในถนนสายหลัก กรณีฝนตก 100 มม. ตอชั่วโมง 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 18 โครงการเดินระบบบํารุงรักษาและบริหารจัดการอุโมงคระบายน้ําจากบึงมักกะสันลงสูแมน้ําเจาพระยา (ระยะท่ี 2)  

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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(รอยละ) (รอยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

๑ ออกแบบและรายการ ๒๐ ๒๐                 

๒ จัดทํา TOR และราคากลาง ๑๐ 10                 

๓ ประกาศประกวดราคา ๑๐ 10                 

๔ จัดหาผูรับจางและขออนุมัติจาง 5 5                 

๕ จัดทําสัญญาจาง ลงนามในสัญญาจาง 5 5                 

6 ดําเนินการตามสัญญา ๕๐ ๕๐                 

รวม 6 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 2 ความสามารถระบายน้ําทวมขังในถนนสายหลัก กรณีฝนตก 100 มม. ตอชั่วโมง 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 19 โครงการกอสรางระบบระบายน้ําเพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมถนนจันทน 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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(รอยละ) (รอยละ) 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 ออกแบบและรายการ ๒๐ ๒๐             

๒ จัดทํา TOR และราคากลาง ๑๐ 10             

๓ ประกาศประกวดราคา ๑๐ 10             

๔ จัดหาผูรับจางและขออนุมัติจาง 5 5             

๕ จัดทําสัญญาจาง ลงนามในสัญญาจาง 5 5             

6 ดําเนินการตามสัญญา ๕๐ 10             

รวม 6 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 60             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 2 ความสามารถระบายน้ําทวมขังในถนนสายหลัก กรณีฝนตก 100 มม. ตอชั่วโมง 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 20 โครงการกอสรางระบบระบายน้ําเพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมถนนสุวินทวงศ 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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(รอยละ) (รอยละ) 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 ออกแบบและรายการ ๒๐ ๒๐             

๒ จัดทํา TOR และราคากลาง ๑๐ 10             

๓ ประกาศประกวดราคา ๑๐ 10             

๔ จัดหาผูรับจางและขออนุมัติจาง 5 5             

๕ จัดทําสัญญาจาง ลงนามในสัญญาจาง 5 ๕             

6 ดําเนินการตามสัญญา ๕๐ ๕๐             

รวม 6 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 2 ความสามารถระบายน้ําทวมขังในถนนสายหลัก กรณีฝนตก 100 มม. ตอชั่วโมง 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 21 ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพสถานีสูบน้ําคลองกะจะ 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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(รอยละ) (รอยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

๑ ออกแบบและรายการ ๒๐ ๒๐                 

๒ จัดทํา TOR และราคากลาง ๑๐ 10                 

๓ ประกาศประกวดราคา ๑๐ 10                 

๔ จัดหาผูรับจางและขออนุมัติจาง 5 5                 

๕ จัดทําสัญญาจาง ลงนามในสัญญาจาง 5 5                 

6 ดําเนินการตามสัญญา ๕๐ ๕๐                 

รวม 6 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 2 ความสามารถระบายน้ําทวมขังในถนนสายหลัก กรณีฝนตก 100 มม. ตอชั่วโมง 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี22 งานกอสรางบอหนวงน้ําใตดินบริเวณสวนสาธารณะใตสะพานขามแยกถนนรัชดาภิเษกตัดถนนวิภาวดี  

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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(รอยละ) (รอยละ) 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 -             

๕ ดําเนินการตามสัญญา ๕๐ -             

รวม ๕ ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 40             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 3 ความยาวของคลองท่ีไดรับการฟนฟูใหสามารถรองรับและระบายน้ําไดดี  
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 1 ขุดลอกคลองสามเสนจากคลองแยกเขาบึงมักกะสัน ถึงสถานีสูบน้ําคลองสามเสนตอนคลองแสนแสบ  

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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(รอยละ) (รอยละ) 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 25             

รวม ๕ ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 75             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 3 ความยาวของคลองท่ีไดรับการฟนฟูใหสามารถรองรับและระบายน้ําไดดี  
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 2 ขุดลอกคลองบางโคลัด จากคลองวัดสิงห ถึงคลองรางข้ีเหล็ก 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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(รอยละ) (รอยละ) 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             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 3 ความยาวของคลองท่ีไดรับการฟนฟูใหสามารถรองรับและระบายน้ําไดดี  
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 3 ขุดลอกบึงเอกมัย 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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(รอยละ) (รอยละ) 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             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 3 ความยาวของคลองท่ีไดรับการฟนฟูใหสามารถรองรับและระบายน้ําไดดี  
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 4 ขุดลอกคลองเจาคุณสิงห จากบริเวณซอยลาดพราว 87 ถึงทางเขาหมูบานธารารมณ 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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(รอยละ) (รอยละ) 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             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 3 ความยาวของคลองท่ีไดรับการฟนฟูใหสามารถรองรับและระบายน้ําไดดี  
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 5 ขุดลอกคลองขุนศรีบุรีรักษ จากคลองมหาสวัสดิ์ ถึงคลองบางพรม  

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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(รอยละ) (รอยละ) 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             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 3 ความยาวของคลองท่ีไดรับการฟนฟูใหสามารถรองรับและระบายน้ําไดดี  
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 6 ขุดลอกบึงแอนเน็กซ และคูระบายน้ําซอยแอนเน็กซ  

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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(รอยละ) (รอยละ) 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             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 3 ความยาวของคลองท่ีไดรับการฟนฟูใหสามารถรองรับและระบายน้ําไดดี  
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 7 ขุดลอกคลองลําเจียรดับ จากคลองแสนแสบถึงคลองลําตนไทร 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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(รอยละ) (รอยละ) 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             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 3 ความยาวของคลองท่ีไดรับการฟนฟูใหสามารถรองรับและระบายน้ําไดดี  
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 8 ขุดลอกคลองบุปผาราม จากคลองบางกอกใหญ ถึงคลองสมเด็จเจาพระยา  

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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(รอยละ) (รอยละ) 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             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 3 ความยาวของคลองท่ีไดรับการฟนฟูใหสามารถรองรับและระบายน้ําไดดี  
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 9 ขุดลอกคลองจรเขขบ จากคลองประเวศบรุรีมยถงึคลองมะขามเทศ 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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(รอยละ) (รอยละ) 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             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 3 ความยาวของคลองท่ีไดรับการฟนฟูใหสามารถรองรับและระบายน้ําไดดี  
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 10 ขุดลอกคลองซอย จากคลองมหาสวัสดิ์ ถึงคลองบางพรม 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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(รอยละ) (รอยละ) 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             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 3 ความยาวของคลองท่ีไดรับการฟนฟูใหสามารถรองรับและระบายน้ําไดดี  
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 11 ขุดลอกคลองเสาหิน จากถนนพระราม 3 ถึงสุดระยะท่ีกําหนดให 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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(รอยละ) (รอยละ) 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             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 3 ความยาวของคลองท่ีไดรับการฟนฟูใหสามารถรองรับและระบายน้ําไดดี  
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 12 ขุดลอกคลองวังเดิม จากคลองมอญ ถึงคลองบางกอกใหญ  

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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(รอยละ) (รอยละ) 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             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 3 ความยาวของคลองท่ีไดรับการฟนฟูใหสามารถรองรับและระบายน้ําไดดี  
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 13 ขุดลอกคลองตาหนัง จากคลองลําเจียกถึงคลองแสนแสบ 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 



167 

(รอยละ) (รอยละ) 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             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 3 ความยาวของคลองท่ีไดรับการฟนฟูใหสามารถรองรับและระบายน้ําไดดี  
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 14 ขุดลอกคลองบางคูเวียง จากคลองขุนศรีบุรีรักษ ถึงคลองทวีวัฒนา 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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(รอยละ) (รอยละ) 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             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 3 ความยาวของคลองท่ีไดรับการฟนฟูใหสามารถรองรับและระบายน้ําไดดี  
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 15 ขุดลอกคลองปกหลกั จากคลองจรเขขบถึงคลองอาจารยพร 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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(รอยละ) (รอยละ) 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             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 3 ความยาวของคลองท่ีไดรับการฟนฟูใหสามารถรองรับและระบายน้ําไดดี  
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 16 ขุดลอกคลองมอญจากแมน้ําเจาพระยาถึงคลองบางกอกใหญ  

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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(รอยละ) (รอยละ) 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             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 3 ความยาวของคลองท่ีไดรับการฟนฟูใหสามารถรองรับและระบายน้ําไดดี  
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 17 โครงการปรับปรุงเข่ือน ค.ส.ล.คลองน้ําแกว จากคลองพญาเวิกถึงคลองลาดพราว 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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(รอยละ) (รอยละ) 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 10             

รวม ๕ ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 60             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 3 ความยาวของคลองท่ีไดรับการฟนฟูใหสามารถรองรับและระบายน้ําไดดี  
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 18 โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. และสถานีสูบน้ํา คลองมหาศร จากบริเวณคลองบางไผถึงบริเวณคลองภาษีเจริญ 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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(รอยละ) (รอยละ) 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 10             

รวม ๕ ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 60             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 3 ความยาวของคลองท่ีไดรับการฟนฟูใหสามารถรองรับและระบายน้ําไดดี  
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 19 โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. (ดาดทองคลอง) คลองบางออ จากบริเวณถนนโรงงานไมอัดไทยไปทางประตูระบายน้ําคลองบางออ  

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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(รอยละ) (รอยละ) 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 20             

รวม ๕ ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 70             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 3 ความยาวของคลองท่ีไดรับการฟนฟูใหสามารถรองรับและระบายน้ําไดดี  
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 20 กอสรางเข่ือน ค.ส.ล. คลองพระราชมนตรี บริเวณจุดตัดคลองบางบอน 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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(รอยละ) (รอยละ) 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             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี4 จํานวนคลองหลักท่ีมีการจัดการสิ่งปลูกสรางรุกล้ําและปกแนวเขตลําคลองสาธารณะ 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 1 โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. คลองบานหลาย จากเข่ือนเดิมบริเวณคลองขวางลางถึงเข่ือนเดิมบริเวณซอยวชิรธรรมสาธิต 55 (ครั้งท่ี 2) 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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(รอยละ) (รอยละ) 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 10             

รวม ๕ ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 60             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี4 จํานวนคลองหลักท่ีมีการจัดการสิ่งปลูกสรางรุกล้ําและปกแนวเขตลําคลองสาธารณะ 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 2 โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. ลํารางสาธารณะ 17 จากถนนลาดพราวถึงคลองตาหนัง  (ครั้งท่ี 2) 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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(รอยละ) (รอยละ) 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 10             

รวม ๕ ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 60             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี4 จํานวนคลองหลักท่ีมีการจัดการสิ่งปลูกสรางรุกล้ําและปกแนวเขตลําคลองสาธารณะ 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 3 โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. พรอมทางเดินคลองแสนแสบจากบริเวณถนนกาญจนาภิเษกถึงประตูระบายน้ํามีนบุรี  

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 



177 

(รอยละ) (รอยละ) 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 10             

รวม ๕ ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 60             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 5 ความสามารถในการจัดหาพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนาฟนฟูใหเปนแหลงรองรับน้ําฝนและน้ําหลากหรือพ้ืนท่ีชะลอน้ํา (แกมลงิ)  
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 1 โครงการกอสรางแกมลิงสวนเบญจกิติ 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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(รอยละ) (รอยละ) 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 10             

รวม ๕ ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 60             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี6 รอยละความสําเร็จในการเตรียมการแกไขปญหาน้ําทวมในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 1 การขุดลอกคู – คลอง และเปดทางน้ําไหล 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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(รอยละ) (รอยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
               

               

               

               

               

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี6 รอยละความสําเร็จในการเตรียมการแกไขปญหาน้ําทวมในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 2 การทําความสะอาด/ลอกทอระบายน้ํา บูรณะซอมแซมฝาบอพักตะแกรงรับน้ํา และคันหิน 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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(รอยละ) (รอยละ) 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 ออกแบบและรายการ ๒๐ ๒๐             

๒ จัดทํา TOR และราคากลาง ๑๐ 3๐             

๓ ประกาศประกวดราคา ๑๐ 4๐             

๔ จัดหาผูรับจางและขออนุมัติจาง 5 45             

๕ จัดทําสัญญาจาง ลงนามในสัญญาจาง 5 ๕๐             

6 ดําเนินการตามสัญญา ๕๐ 100             

รวม 6 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี6 รอยละความสําเร็จในการเตรียมการแกไขปญหาน้ําทวมในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 3 การติดตั้งและตรวจสอบเครื่องสูบน้ําและเครื่องผลักดันน้ําตามแผนการติดตั้งและตรวจสอบประจําป 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ ความกาวหนา ระยะเวลาดําเนินการ 
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ข้ันตอน 
(รอยละ) 

ของโครงการ 
(รอยละ) 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.วางแผน 20 20             

2. รายงานแผน 10 10             

3. ติดตั้งตามแผน 70 70             

รวม 3 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 100 100             

               

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี6 รอยละความสําเร็จในการเตรียมการแกไขปญหาน้ําทวมในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 4 การสนับสนุนเครื่องสูบน้ําแกสํานักงานเขต 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 



182 

(รอยละ) (รอยละ) 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             

               

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี6 รอยละความสําเร็จในการเตรียมการแกไขปญหาน้ําทวมในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 5 การซอมและบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ํา เครื่องผลักดันน้ํา และเครื่องจักรกล 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 



183 

(รอยละ) (รอยละ) 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             

               

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี1 รอยละของการกอสรางแนวคันหิน (Groins) ปองกันการกัดเซาะชายฝง 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี 1 โครงการปองกันและแกไขการกัดเซาะชายฝงทะเลบางขุนเทียน และศูนยสํารวจและเฝาระวังชายฝง  

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ข้ันตอน 
ความกาวหนา 
ของโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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