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ส้ำนักกำรระบำยน้ำ ในฐำนะหน่วยงำนหลักของกรุงเทพมหำนคร มีภำรกิจในกำรปฏิบัติกำรก้ำกับ
ป้องกันและแก้ไขปัญหำน้ำท่วม และกำรจัดกำรคุณภำพน้ำในพืนที่กรุงเทพมหำนคร โดยด้ำเนินกำรวำงแผนก้ำ กับ
ควบคุม และติดตำมผลกำรด้ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรระบำยน้ำ กำรบ้ำรุงรักษำทำงระบำยน้ำ กำรป้องกันน้ำท่วม และ
กำรจัดกำรคุณภำพน้ำ ตลอดจนกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรเพื่อให้เป็นมหำนครแห่งเอเซีย
กำรปฏิ บั ติ ร ำชกำรของส้ ำ นั ก กำรระบำยน้ ำ ในปี งบประมำณ พ.ศ. 2563 ได้ มุ่ งเน้ น กำรเพิ่ ม
ประสิทธิภำพกำรป้องกันน้ำท่วมเนื่องจำกน้ำหลำกและน้ำหนุน กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรระบำยน้ำฝน จำกถนนสำย
หลักให้รวดเร็วยิ่งขึน กำรพัฒนำเพิ่มประสิทธิภำพระบบกำรป้องกันน้ำท่วมและกำรระบำยน้ำอย่ำงเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง เป็นกำรแก้ไขปัญหำน้ำท่วมให้ครอบคลุมพืนที่กรุ งเทพมหำนคร มุ่งสู่กำรเป็นมหำนครที่ปลอดภัย จำกภัย
พิบั ติน้ ำท่วม ควบคู่กับ กำรพัฒ นำเพิ่มประสิ ทธิภ ำพกำรจัดกำรคุณภำพน้ำเพื่อเสริมสร้ำงสภำพแวดล้อมที่ดีให้กับ
กรุงเทพมหำนคร มุ่งสู่กำรเป็ นมหำนครที่ปลอดภัยจำกมลพิษน้ำเสีย โดยมีควำมสอดคล้องกับแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ้ำปี 2563 แผนพัฒนำกรุงเทพมหำนคร ระยะ 20 ปี
ดังนัน ส้ำนักกำรระบำยน้ำ จะใช้แผนปฏิบัติรำชกำรประจ้ำปี 2563 เป็นเครื่องมือในกำรบริหำร
จัดกำรโครงกำร/กิจกรรม ให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก้ำหนด เพื่อประโยชน์สุขของประชำชนชำวกรุงเทพมหำนครได้อยู่ใน
สภำพแวดล้อมที่ดี ปลอดภัยพิบัติจำกน้ำท่วม และปลอดมลพิษจำกน้ำเสีย มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึน

ก

สารบัญ
หน้า
ก
ข
1-4

คานา
สารบัญ
สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการประจาปี
o
ข้อมูลทั่วไป/สถำนกำรณ์
o
วิสัยทัศน์
o
พันธกิจ
o
เป้ำหมำย
o
ผลกำรด้ำเนินงำนหลัก
มาตรการและโครงการ/กิจกรรม
5 - 53
o
ส่วนที่ 1 กำรบริกำรสำธำรณะ
o
ส่วนที่ 2 กำรบริหำรจัดกำร
o
สรุปโครงกำร/กิจกรรมและงบประมำณ
o
บัญชีรำยกำร/โครงกำรประจ้ำพืนฐำน
การนาแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
54 - 135
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2563
- มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ
54 - 132
o
ตำรำง ก. แสดงภำรกิจงำนยุทธศำสตร์
o
ตำรำง ข. แสดงตัวชีวัดและภำรกิจจำกกำรเจรจำตกลงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
ประจ้ำปี พ.ศ. 2563
- มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
133 - 133
o
ตำรำงแสดงโครงกำร/กิจกรรมสนับสนุนภำรกิจในมิติที่ 2
- มิติที่ 3 ด้านคุณภาพในการปฏิบัติราชการ
134 - 134
o
ตำรำงแสดงโครงกำร/กิจกรรมสนับสนุนภำรกิจในมิติที่ 3
- มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร
135 - 135
o
ตำรำงแสดงโครงกำร/กิจกรรมสนับสนุนภำรกิจในมิติที่ 4
ขันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม
136 - 201

ข

สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ข้อมูลทั่วไป/สถานการณ์ของพืนที่
ส้ำนักกำรระบำยน้ำ เป็นหน่วยงำนหลักของกรุงเทพมหำนคร มีหน้ำที่รับผิดชอบ ด้ำเนินกำรป้องกัน
แก้ ไขปั ญ หำน้ ำท่ ว มในพื นที่ ก รุ งเทพมหำนคร ตลอดจนดู แ ลบ้ ำรุงรัก ษำทำงระบำยน้ ำต่ ำง ๆ รวมทั งรับ ผิ ดชอบ
ด้ ำ เนิ น กำรในกำรจั ด กำรคุ ณ ภำพน้ ำ ให้ อ ยู่ ในเกณฑ์ ม ำตรฐำน โดยมี อ้ ำ นำจหน้ ำ ที่ ป รำกฏตำมพระรำชบั ญ ญั ติ
ข้อบัญญัติต่ำงๆ มีคณะผู้บริหำรกรุงเทพมหำนครเป็นผู้อ้ำนวยกำร ควบคุมสั่งกำร และติดตำมผล มีส่วนรำชกำรระดับ
ส้ำนักงำน และระดับกอง รวม 8 ส่วนรำชกำร ได้แก่ ส้ำนักงำนจัดกำรคุณภำพน้ำ ส้ำนักงำนพัฒนำระบบระบำยน้ำ
ส้ำนักงำนระบบควบคุมน้ำ กองระบบคลอง กองระบบท่อระบำยน้ำ กองสำรสนเทศระบำยน้ำ กองเครื่องจักรกล และ
ส้ำนักงำนเลขำนุกำร มีกรอบอัตรำก้ำลังประกอบด้วยข้ำรำชกำร จ้ำนวน 633 อัตรำ ลูกจ้ำงประจ้ำ จ้ำนวน 2,778
อัตรำ ลูกจ้ำงชั่วครำวและลูกจ้ำงเฉพำะกิจ จ้ำนวน 2,324 อัตรำ
ส้ ำ นั ก กำรระบำยน้ ำ มี ห น้ ำ ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ กำรป้ อ งกั น แก้ ไ ขปั ญ หำน้ ำ ท่ ว มในพื นที่
กรุงเทพมหำนคร และกำรด้ำเนินกำรจัดกำรคุณภำพน้ำ ซึ่งที่ผ่ำนมำสำมำรถด้ำเนินกำรป้องกันและแก้ไข ปัญหำน้ำ
ท่วม อันมีสำเหตุจำกน้ำฝน น้ำหลำก และน้ำหนุน โดยสำมำรถแก้ไขปัญหำน้ำท่วมถนนสำยหลัก (กรณี ฝนตกต่อเนื่อง
1 ชั่วโมง ปริมำณฝนตกไม่เกิน 60 มิลลิเมตร) โดยใช้เวลำเฉลี่ยประมำณ 1 ชั่วโมง 20 นำที และสำมำรถป้องกันน้ำ
ท่ ว มอัน มี ส ำเหตุ จ ำกน้ ำ หลำกและน้ ำทะเลหนุ น สู ง โดยกำรก่ อ สร้ำงคั น ป้ องกั น น้ ำท่ ว มด้ ำนตะวั น ออกตำมแนว
พระรำชด้ำริตำมแนวถนนบริเวณด้ำนตะวันออกของกรุงเทพมหำนคร เพื่อป้องกันน้ำไหลบ่ำจำกพืนที่ด้ำนเหนือและ
ด้ำนตะวันออก ได้ที่ระดับ +250 ม.รทก. ถึง +3.00 ม.รทก. และก่อสร้ำงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้ำพระยำ
คลองบำงกอกน้อยและคลองมหำสวัสดิ์ เพื่อป้องกันระดับน้ำสูงสุดในแม่น้ำเจ้ำพระยำจำกเหตุกำรณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อ
พ.ศ. 2554 โดยได้ปรับปรุงเสริมระดับคันป้องกันน้ำท่วมให้สูงขึนที่ระดับ +2.80 ม.รทก. ถึง +3.5 ม.รทก. สำมำรถ
รองรับปริมำณน้ำหลำกในแม่น้ำเจ้ำพระยำได้ประมำณ 3,000 - 3,500 ลูกบำศก์เมตรต่อวินำที
สำธำรณภัยที่เกิดขึนในกรุงเทพมหำนครส่วนใหญ่จะเป็นภัยที่มีลักษณะปัจจุบัน ทันด่วน เช่น อุทกภัย
อันเกิดจำกกำรไม่สำมำรถระบำยน้ำได้ทันในฤดูฝน และควำมเสี่ยงภัยที่ก่อตัวขึนอย่ำงช้ำๆ แต่มีผลกระทบเป็นวงกว้ำง
ได้แก่ กำรกัดเซำะชำยฝั่งและกำรทรุดตัวของพืนดิน ท้ำให้งำนสำธำรณภัยขยำยวงกว้ำงมำกขึนโดยเฉพำะเหตุกำรณ์
มหำอุทกภัย ที่เกิดขึนในปี พ.ศ. 2554 ท้ำให้กรุงเทพมหำนครจ้ำเป็นต้องมุ่งเน้นกำรลดควำมเสี่ยงจำกอุทกภัยและ
กำรกัดเซำะชำยฝั่ง ทังที่ใช้เชิงโครงสร้ำงและที่ไม่ใช้โครงสร้ำง
ส่วนกำรด้ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพน้ำเพื่อแก้ไขปัญหำมลภำวะทำงน้ำในกรุงเทพมหำนคร
ได้ด้ำเนินกำรเดินระบบบ้ำบัดน้ำเสียขนำดใหญ่ จ้ำนวน 8 แห่ง ได้แก่ โรงควบคุมคุณภำพน้ำสี่พระยำ รัตนโกสินทร์
ช่องนนทรี หนองแขม ทุ่งครุ ดินแดง จตุจักร และศูนย์กำรศึกษำและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบำงซื่อ คิดเป็นพืนที่บริกำร
บ้ำบัดน้ำเสียรวม 212.74 ตำรำงกิโลเมตร มีขีดควำมสำมำรถในกำรบ้ำบัดน้ำเสียรวม 1,112,000 ลูกบำศก์เมตร
ต่อวัน รวมถึงระบบบ้ำบัดน้ำเสียที่รับโอนจำกกำรเคหะแห่งชำติ จ้ำนวน 12 แห่ง ได้แก่ โรงควบคุมคุณภำพน้ำทุ่งสอง
ห้อง1 ทุ่งสองห้อง2 บำงบัว รำมอินทรำ ห้วยขวำง ท่ำทรำย บำงนำ บ่อนไก่ คลองเตย คลองจั่น หัวหมำก และร่ม
เกล้ำ มีขีดควำมสำมำรถในกำรบ้ำบัดน้ำเสียรวม 24,800 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน คิดรวมเป็นขีดควำมสำมำรถในกำร
บ้ำบัดน้ำเสียทังสิน 1,136,800 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน ตลอดทังมีกำรเดินระบบบ้ำบัดน้ำเสียโรงควบคุมคุณภำพน้ำอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ จ้ำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงควบคุมคุณภำพน้ำพระรำม 9 และบึงมักกะสัน ส่วนโรงควบคุม
คุณ ภำพน้ ำ อ่ อนนุ ช ได้มี ก ำรโอนให้ ส้ ำนั กสิ่ งแวดล้ อ มไปดู แลบ้ ำรุงรัก ษำ โดยโครงกำรบ้ ำบั ด น้ ำเสี ย ที่ อ ยู่ระหว่ำง
ด้ำเนินกำรและโครงกำรในอนำคต จ้ำนวน 6 โครงกำร คือ โครงกำรบ้ำบัดน้ำเสียมีนบุรี ธนบุรี คลองเตย บึงหนองบอน
ดอนเมือง และบำงเขน นอกจำกนี ได้มีกำรน้ำน้ำที่ผ่ำนกำรบ้ำบัดและตะกอนน้ำเสียกลับมำใช้ประโยชน์ ตลอดจน
ด้ำเนินงำนศึกษำวิจัยและพัฒนำต่ำง ๆ เช่น กำรน้ำน้ำที่ผ่ำนกำรบ้ำบัดกลับมำใช้ประโยชน์ กำรประเมิน Carbon Credit
1

จำกกระบวนกำรบ้ำบัดน้ำเสีย ส้ำหรับมำตรกำรไม่ใช้สิ่งก่อสร้ำง ได้แก่ กำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้ใน
กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน้ำ และกำรเตรียมกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมบ้ำบัดน้ำเสีย เพื่อปลูกจิตส้ำนึกของประชำชนใน
กำรร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหำน้ำเสียอย่ำงยั่งยืน
ดังนัน ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ส้ำนักกำรระบำยน้ำ จึงได้ก้ำหนดแผนกำรปฏิบัติรำชกำร
ในกำรป้ องกัน และแก้ไขปั ญ หำน้ ำท่วมพืนที่กรุงเทพมหำนคร อย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่องจำกปีที่ผ่ำนมำ
รวมทั งด้ำเนิ นกำรจั ดกำรคุ ณภำพน้ ำอย่ ำงมี ประสิ ทธิภำพให้ เกิดสภำพแวดล้ อมที่ ดี สอดคล้ องกั บแผนปฏิ บั ติ
รำชกำรกรุ งเทพมหำนคร ประจ้ ำปี พ.ศ. 2563 นโยบำยของผู้ ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร และแผนพั ฒนำ
กรุ งเทพมหำนคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2565) เพื่ อ มุ่ งสู่ ก ำรเป็ น มหำนครที่ มี ค วำม
สะดวกสบำย ประหยัด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นมหำนครส้ำหรับทุกคน ไม่ว่ำจะเป็นชำวกรุงเทพฯ
หรือผู้มำเยือน ไม่ว่ำจะเป็นมหำเศรษฐีหรือยำกจน ผู้ด้อยโอกำส
วิสัยทัศน์
กรุงเทพมหำนคร มีสิ่งแวดล้อมด้ำนกำรระบำยน้ำและกำรจัดกำรคุณภำพน้ำที่ดี ประชำชนมี
ส่วนร่วมในกำรพัฒนำเมือง มุ่งสู่ควำมเป็นมหำนครที่น่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน
พันธกิจ
1. พัฒนำสำธำรณูปโภคพืนฐำนด้ำนกำรป้องกันน้ำท่วมและกำรระบำยน้ำ รองรับกำรเจริญเติบโต
ของเมืองเป็นเมืองที่น่ำอยู่อย่ำงปลอดภัย ปลอดภัยพิบัติ เพื่อเป็นมหำนครแห่งควำมปลอดภัย
2. พัฒนำสิ่งแวดล้อมด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพน้ำ บนพืนฐำนของควำมน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน ปลอดมลพิษ
3. พัฒนำสมรรถนะของบุคลำกรของส้ำนักกำรระบำยน้ำ
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เป้าหมาย
ด้ำนที่ 1 มหำนครปลอดภัย
มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ
เป้ำหมำยที่ 1.1.1 แหล่งน้ำสำธำรณะทังแม่น้ำสำยหลักและคูคลองต่ำงๆ มีคุณภำพน้ำอยู่ในเกณฑ์
มำตรฐำนคุณภำพน้ำผิวดินประเภทที่ 4
เป้ำประสงค์ที่ 1.1.1.1 คุณภำพแหล่งน้ำธรรมชำติในเขตพืนที่กรุงเทพมหำนครมีคุณภำพดี
ขึน
เป้ำประสงค์ที่ 1.1.1.2 พัฒนำและเพิ่มประสิทธิภำพระบบรวบรวมและระบบบ้ำบัดน้ำเสีย
รวม
เป้ำประสงค์ที่ 1.1.1.3 บริหำรจัดกำรระบบบ้ำบัดน้ำเสียอย่ำงครบวงจรและยั่งยืน
เป้ำประสงค์ที่ 1.1.1.4 ป้องกันและลดน้ำเสียที่แหล่งก้ำเนิด รวมถึงส่งเสริมบทบำทของ
ภำคเอกชนในกำรบริหำรจัดกำรระบบบ้ำบัดน้ำเสีย
เป้ำประสงค์ที่ 1.1.1.5 เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของกฎหมำยให้เอือต่อกำรจัดกำรคุณภำพน้ำ
ของเมือง
มิติที่ 1.4 ปลอดภัยพิบัติ
เป้ำหมำยที่ 1.4.1 กรุงเทพมหำนครสำมำรถลดควำมเสี่ยงและฟื้นคืนจำกภัยพิบัติ
เป้ำประสงค์ที่ 1.4.1.1 กรุงเทพมหำนครมีควำมพร้อมในกำรรับมือกับอุทกภัยทังจำกน้ำฝน น้ำ
หนุน และน้ำหลำก เสริมสร้ำงศักยภำพและควำมสำมำรถด้ำนบุคลำกร
และเครื่องมือในกำรจัดกำรสำธำรณภัย โดยเฉพำะอุทกภัย
เป้ำประสงค์ที่ 1.4.1.2 ฟื้นฟูสภำพป่ำชำยเลนให้มีควำมอุดมสมบูรณ์มำกยิ่งขึน
ผลการดาเนินงานหลัก (ตัวชีวัดตามภารกิจงานยุทธศาสตร์)
1. คุณภำพน้ำคลองและแม่น้ำเจ้ำพระยำที่อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนเพิ่มขึน
* ภำยใต้เงื่อนไข กำรตรวจวัดคุณภำพน้ำทัง 3 พำรำมิเตอร์จำกจุดเดียวกัน
1.1 ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำเจ้ำพระยำมีค่ำเฉลี่ยของค่ำออกซิเจนละลำยน้ำ
(DO) ไม่น้อยกว่ำ 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร (ร้อยละ 40)
1.2 ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำเจ้ำพระยำมีค่ำเฉลี่ยของค่ำปริมำณควำมสกปรก
ในรูปของสำรอินทรีย์ (BOD) ไม่เกินกว่ำ 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร (ร้อยละ 2.5)
1.3 ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำเจ้ำพระยำมีค่ำเฉลี่ยของค่ำแอมโมเนียไนโตรเจน
(NH3N) ไม่เกินกว่ำ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร (ร้อยละ 2.5)
2. จุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำเจ้ำพระยำมีเพิ่มขึน (310 จุด)
3. ระบบรวบรวมและระบบบ้ำบัดน้ำเสียรวมมีขีดควำมสำมำรถและประสิทธิภำพให้บริกำรอย่ำง
เพียงพอและทั่วถึง
3.1 ร้อยละของปริมำณน้ำเสียชุมชนที่ได้รับกำรบ้ำบัด (ร้อยละ 45)
3.2 ร้อยละของพืนที่กรุงเทพมหำนครที่อยู่ในพืนที่บริกำรบ้ำบัดน้ำเสีย (ร้อยละ 13.5)
4. จ้ำนวนผลงำนกำรศึกษำวิจัยเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกำรจัดกำรคุณภำพน้ำ (1 เรื่อง)
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5. ร้อยละของปริมำณน้ำที่ผ่ำนกำรบ้ำบัดถูกน้ำกลับมำใช้ประโยชน์ (ร้อยละ 6.4)
6. ควำมส้ำเร็จในกำรจัดท้ำระบบฐำนข้อมูลผู้ใช้น้ำของกรุงเทพมหำนครตำมประเภทแหล่งก้ำเนิด
น้ำเสีย (มีฐำนข้อมูลผู้ใช้น้ำ 1 ฐำนข้อมูล)
7. ปริมำณน้ำเสียเพิ่มขึนในอัตรำที่ลดลงเทียบกับปีฐำน (ไม่เกินร้อยละ 2.72)
8. ระดับกำรมีส่วนร่วมของภำคเอกชนในกำรบริหำรจัดกำรระบบบ้ำบัดน้ำเสีย (ระดับที่ 4
ควำมร่วมมือภำคเอกชนร่วมลงทุนเป็นผู้ให้บริกำร บริหำรระบบ หรือก่อสร้ำงงำนโยธำ)
9. ควำมส้ำเร็จในกำรจัดท้ำระบบฐำนข้อมูลผู้ประกอบกำรที่เป็นแหล่งก้ำเนิดน้ำเสียใน
กรุงเทพมหำนคร (มีฐำนข้อมูลผู้ประกอบกำรที่เป็นแหล่งก้ำเนิดน้ำเสีย 1 ฐำนข้อมูล)
10. ควำมสำมำรถในกำรป้องกันน้ำท่วมเนื่องจำกน้ำหลำกและน้ำหนุน ที่ควำมสูง +3.0๐ ม.รทก.
(ผลลัพธ์) (ร้อยละ 90 ของพืนที่)
11. ควำมสำมำรถในกำรระบำยน้ำจำกถนนสำยหลักที่มีปัญหำน้ำท่วมขังเนื่องจำกฝนตก (ผลลัพธ์)
(150 นำที)
12. จ้ำนวนคลองหลักที่ถูกฟื้นฟู ปรับปรุงและคืนสภำพเพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชำติและมีระบบ
ระบำยน้ำที่ดีขึน (ผลลัพธ์) (32 คลอง)
13. จ้ำนวนคลองหลักที่มีกำรจัดกำรสิ่งปลูกสร้ำงลุกล้ำและปักแนวเขตล้ำคลองสำธำรณะ (ผลลัพธ์)
(๓2 คลอง)
14. จ้ำนวนระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจกำรบริหำรจัดกำรน้ำของกรุงเทพมหำนคร (ผลผลิต) (1 ระบบ)
15. ร้อยละของกำรก่อสร้ำงแนวคันหิน (Groins) ป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่งก่อสร้ำงเขื่อนคันหิน
(Groins) ก่อสร้ำงศูนย์ส้ำรวจเฝ้ำระวังกำรกัดเซำะชำยฝั่ง (ร้อยละ 10)
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มาตรการและโครงการ/กิจกรรม
ส่วนที่ ๑ การบริการสาธารณะ
ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย
มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ 1.1.1 แหล่งนาสาธารณะทังแม่นาสายหลักและคูคลองต่าง ๆ มีคุณภาพนาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพนาผิวดินประเภทที่ 4
เป้าประสงค์ที่ 1.1.1.1 คุณภาพแหล่งนาธรรมชาติในเขตพืนที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึน
ตัวชีวัดเป้าประสงค์
ค่าเป้าหมาย
ลาดับที่
ตัวชีวัด
2561
2562
2563
1
คุณภำพน้ำคลองและแม่น้ำเจ้ำพระยำที่อยู่ในเกณฑ์
มำตรฐำนเพิ่มขึน
ภำยใต้เงื่อนไข กำรตรวจวัดคุณภำพน้ำทัง 3
พำรำมิเตอร์จำกจุดเดียวกัน
*1.1 ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำ
50
51
40
เจ้ำพระยำมีค่ำเฉลี่ยของค่ำออกซิเจนละลำยน้ำ (DO)
ไม่น้อยกว่ำ 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
**1.2 ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำ
10
2
2.5
เจ้ำพระยำมีค่ำเฉลี่ยของค่ำปริมำณควำมสกปรกในรูป
ของสำรอินทรีย์ (BOD) ไม่เกินกว่ำ 4.0 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร
1.3 ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำ
2
2.5
เจ้ำพระยำมีค่ำเฉลี่ยของค่ำแอมโมเนียไนโตรเจน
(NH3N) ไม่เกินกว่ำ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร
2

จุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำเจ้ำพระยำมีเพิ่มขึน

300

305

310

หมำยเหตุ * ค่ำเป้ำหมำยของตัวชีวัดที่ 1.1 ในปี 2563 ลดลงจำกปี 2561-2562 เนือ่ งจำกใช้จุดตรวจวัดค่ำ
ออกซิเจนละลำยน้ำ (DO) กับค่ำควำมสกปรกในรูปของสำรอินทรีย์ (BOD) เป็นจุดเดียวกัน และเพิ่มจุดตรวจวัด
ให้ครอบคลุมทัง 50 เขตของ กทม.
** ค่ำเป้ำหมำยของตัวชีวัด 1.2 ในปี 2561 สูงกว่ำ 2562-2563 เนื่องจำกในปี 2561 ใช้เกณฑ์
ค่ำเฉลี่ยของค่ำปริมำณควำมสกปรกในรูปของสำรอินทรีย์ (BOD) น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 15.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
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มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์
มาตรการที่ 1 เฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบดูแลสภาพนาคลองและแม่นาเจ้าพระยา และจัดการระบบไหลเวียนนา
ตัวชีวัดมาตรการ
ค่าเป้าหมาย
ลาดับที่
ตัวชีวัด
2561
2562
2563
1
คุณภำพน้ำคลองและแม่น้ำเจ้ำพระยำที่อยู่ในเกณฑ์
มำตรฐำนเพิ่มขึน
* ภำยใต้เงื่อนไข กำรตรวจวัดคุณภำพน้ำทัง 3
พำรำมิเตอร์จำกจุดเดียวกัน
1.1 ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำ
เจ้ำพระยำมีค่ำเฉลี่ยของค่ำออกซิเจนละลำยน้ำ (DO)
ไม่น้อยกว่ำ 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร

50

51

40

1.2 ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำ
เจ้ำพระยำมีค่ำเฉลี่ยของค่ำปริมำณควำมสกปรกในรูป
ของสำรอินทรีย์ (BOD) ไม่เกินกว่ำ 4.0 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร
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2

2.5

-

2

2.5

1.3 ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำ
เจ้ำพระยำมีค่ำเฉลี่ยของค่ำแอมโมเนียไนโตรเจน
(NH3N) ไม่เกินกว่ำ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
*1. โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพน้ำให้ได้
มำตรฐำนสำกล
2. โครงกำรบ้ำรุงรักษำคลองสำยหลัก

งบประมาณ
ไม่ได้รับงบประมำณ
(2,576,000)

ส่วนราชการ
ส้ำนักงำนจัดกำร
คุณภำพน้ำ

ไม่ใช้งบประมำณ

กองระบบคลอง

มาตรการที่ 2 ประเมินการเปลี่ยนแปลงคุณภาพนาเพื่อจัดการแก้ไขปัญหานาเสีย
ตัวชีวัดมาตรการ
ลาดับที่
2

ตัวชีวัด
จุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำเจ้ำพระยำมีเพิ่มขึน

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
1. โครงกำรประเมินคุณภำพน้ำและจัดล้ำดับควำมส้ำคัญของคลองและ
แม่น้ำเจ้ำพระยำในเขตกรุงเทพมหำนครที่ต้องได้รับกำรฟื้นฟู
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2561
300

ค่าเป้าหมาย
2562
305

งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมำณ

2563
310

ส่วนราชการ
ส้ำนักงำนจัดกำร
คุณภำพน้ำ

เป้าประสงค์ที่ 1.1.1.2 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบาบัดนาเสียรวม
ตัวชีวัดเป้าประสงค์
ค่าเป้าหมาย
ลาดับที่
ตัวชีวัด
2561
2562
2563
3
ระบบรวบรวมและระบบบ้ำบัดน้ำเสียรวมมี
ขีดควำมสำมำรถและประสิทธิภำพให้บริกำร
อย่ำงเพียงพอและทั่วถึง
3.1 ร้อยละของปริมำณน้ำเสียชุมชนที่ได้รับกำรบ้ำบัด
45
45
45
3.2 ร้อยละของพืนที่กรุงเทพมหำนครที่อยู่ในพืนที่
13.5
บริกำรบ้ำบัดน้ำเสีย
4
จ้ำนวนผลงำนกำรศึกษำวิจัยเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกำร
1 เรื่อง
1 เรื่อง
1 เรื่อง
จัดกำรคุณภำพน้ำ
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์
มาตรการที่ 1 ก่อสร้างระบบบาบัดนาเสียรวมและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมนาเสีย
ตัวชีวัดมาตรการ
ค่าเป้าหมาย
ลาดับที่
ตัวชีวัด
2561
2562
2563
3
ระบบรวบรวมและระบบบ้ำบัดน้ำเสียรวมมี
ขีดควำมสำมำรถและประสิทธิภำพให้บริกำร
อย่ำงเพียงพอและทั่วถึง
3.1 ร้อยละของปริมำณน้ำเสียชุมชนที่ได้รับกำรบ้ำบัด
45
45
45
3.2 ร้อยละของพืนที่กรุงเทพมหำนครที่อยู่ในพืนที่
13.5
บริกำรบ้ำบัดน้ำเสีย
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
งบประมาณ
ส่วนราชการ
1. โครงกำรก่อสร้ำงระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบ้ำบัดน้ำเสีย
200,000,000
ส้ำนักงำนจัดกำร
มีนบุรี ระยะที่ 1
คุณภำพน้ำ
2. โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำบริหำรและควบคุมงำนโครงกำรก่อสร้ำง
4,000,000
ส้ำนักงำนจัดกำร
ระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบ้ำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 1
คุณภำพน้ำ
3. โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำ ส้ำรวจ และออกแบบรำยละเอียดระบบ
15,000,000
ส้ำนักงำนจัดกำร
รวบรวมน้ำเสียและระบบบ้ำบัดน้ำเสียมีนบุรี
คุณภำพน้ำ
ระยะที่ 2
4. โครงกำรก่อสร้ำงระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบ้ำบัดน้ำเสียธนบุรี
380,000,000
ส้ำนักงำนจัดกำร
สัญญำที่ 1 งำนก่อสร้ำงระบบบ้ำบัดน้ำเสียธนบุรีและสวนสำธำรณะ
คุณภำพน้ำ
5. โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำบริหำรและควบคุมงำนโครงกำรก่อสร้ำงระบบ
7,550,000
ส้ำนักงำนจัดกำร
รวบรวมน้ำเสียและระบบบ้ำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญำที่ 1 งำนก่อสร้ำง
คุณภำพน้ำ
ระบบบ้ำบัดน้ำเสียธนบุรีและสวนสำธำรณะ
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โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
6. โครงกำรก่อสร้ำงระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบ้ำบัดน้ำเสียธนบุรี
สัญญำที่ 2 งำนก่อสร้ำงระบบรวบรวมน้ำเสียพืนที่ส่วนเหนือ
(เขตบำงพลัด และบำงส่วนของเขตตลิ่งชันและเขตบำงกอกน้อย)
7. โครงกำรก่อสร้ำงระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบ้ำบัดน้ำเสียธนบุรี
สัญญำที่ 3 งำนก่อสร้ำงระบบรวบรวมน้ำเสียพืนที่ส่วนใต้
(เขตบำงกอกน้อยและเขตบำงกอกใหญ่)
*8. โครงกำรก่อสร้ำงบ่อดักน้ำเสียเพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนกลับเข้ำระบบ
ท่อรวบรวมน้ำเสียในพืนที่โรงควบคุมคุณภำพน้ำทุ่งครุ
*9. โครงกำรก่อสร้ำงบ่อดักน้ำเสียเพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนกลับเข้ำระบบ
ท่อรวบรวมน้ำเสียในพืนที่โรงควบคุมคุณภำพน้ำหนองแขม
*10. โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำศึกษำควำมเหมำะสม ส้ำรวจและออกแบบ
รำยละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบ้ำบัดน้ำเสียดอนเมือง
*11. โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำศึกษำควำมเหมำะสม ส้ำรวจและออกแบบ
รำยละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบ้ำบัดน้ำเสียบำงเขน
12. โครงกำรก่อสร้ำงระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมริมคลองแสนแสบ
ช่วงถนนวิทยุ - คลองตันเข้ำโรงควบคุมคุณภำพน้ำดินแดง
13. โครงกำรก่อสร้ำงระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) พืนที่
เขตห้วยขวำงเข้ำโรงควบคุมคุณภำพน้ำดินแดง
14. โครงกำรก่อสร้ำงระบบรวบรวมน้ำเสียจำกพืนที่รับน้ำ
คลองลำดโตนด

งบประมาณ
450,000,000

ส่วนราชการ
ส้ำนักงำนจัดกำร
คุณภำพน้ำ

360,000,000

ส้ำนักงำนจัดกำร
คุณภำพน้ำ

ไม่ได้รับงบประมำณ
(11,400,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(6,520,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(20,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(28,000,000)
321,608,000
(รวมเงิน
นอกงบประมำณ)
852,800,000
(รวมเงิน
นอกงบประมำณ)
100,000,000

ส้ำนักงำนจัดกำร
คุณภำพน้ำ
ส้ำนักงำนจัดกำร
คุณภำพน้ำ
ส้ำนักงำนจัดกำร
คุณภำพน้ำ
ส้ำนักงำนจัดกำร
คุณภำพน้ำ
ส้ำนักงำนจัดกำร
คุณภำพน้ำ
ส้ำนักงำนจัดกำร
คุณภำพน้ำ
ส้ำนักงำนจัดกำร
คุณภำพน้ำ

มาตรการที่ 2 ศึกษา วิจัย และพัฒนาเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการคุณภาพนา
ตัวชีวัดมาตรการ
ลาดับที่

ตัวชีวัด

4

จ้ำนวนผลงำนกำรศึกษำวิจัยเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกำร
จัดกำรคุณภำพน้ำ

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
*1. โครงกำรศึกษำวิจัยส่งเสริมนวัตกรรมกำรจัดกำรคุณภำพน้ำ
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2561
1 เรื่อง

ค่าเป้าหมาย
2562
1 เรื่อง

งบประมาณ
ไม่ได้รับงบประมำณ
(500,000)

2563
1 เรื่อง

ส่วนราชการ
ส้ำนักงำนจัดกำร
คุณภำพน้ำ

เป้าประสงค์ที่ 1.1.1.3 บริหารจัดการระบบบาบัดนาเสียอย่างครบวงจรและยั่งยืน
ตัวชีวัดเป้าประสงค์
ลาดับที่

ตัวชีวัด

5

ร้อยละของปริมำณน้ำที่ผ่ำนกำรบ้ำบัดถูกน้ำกลับมำใช้
ประโยชน์
ควำมส้ำเร็จในกำรจัดท้ำระบบฐำนข้อมูลผู้ใช้น้ำของ
กรุงเทพมหำนครตำมประเภทแหล่งก้ำเนิดน้ำเสีย

6

2561
6.0

ค่าเป้าหมาย
2562
6.2

-

-

2563
6.4
มีฐำนข้อมูล
ผู้ใช้น้ำ 1
ฐำนข้อมูล

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์
มาตรการที่ 1 สนับสนุนการนานาและผลผลิตจากการบาบัดนาเสียกลับมาใช้ประโยชน์
ตัวชีวัดมาตรการ
ค่าเป้าหมาย
ลาดับที่
ตัวชีวัด
2561
2562
2563
5
ร้อยละของปริมำณน้ำที่ผ่ำนกำรบ้ำบัดถูกน้ำกลับมำใช้
6.0
6.2
6.4
ประโยชน์
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
งบประมาณ
ส่วนราชการ
*1. โครงกำรก่อสร้ำงท่อส่งน้ำที่ผ่ำนกำรบ้ำบัดจำกโรงควบคุมคุณภำพ ไม่ได้รับงบประมำณ ส้ำนักงำนจัดกำร
น้ำจตุจักรไปยังคลองบำงซื่อ คลองน้ำแก้ว และคลองพญำเวิก
(15,500,000)
คุณภำพน้ำ
2. โครงกำรน้ำน้ำที่ผ่ำนกำรบ้ำบัดกลับมำใช้ประโยชน์
ไม่ใช้งบประมำณ
ส้ำนักงำนจัดกำร
คุณภำพน้ำ
มาตรการที่ 2 เตรียมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบาบัดนาเสีย
ตัวชีวัดมาตรการ
ค่าเป้าหมาย
ลาดับที่
ตัวชีวัด
2561
2562
2563
6
ควำมส้ำเร็จในกำรจัดท้ำระบบฐำนข้อมูลผู้ใช้น้ำของ
มีฐำนข้อมูล
กรุงเทพมหำนครตำมประเภทแหล่งก้ำเนิดน้ำเสีย
ผู้ใช้น้ำ 1
ฐำนข้อมูล
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
งบประมาณ
ส่วนราชการ
1. โครงกำรจ้ำงท้ำระบบงำนเพื่อกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมบ้ำบัดน้ำเสีย
5,000,000
ส้ำนักงำนจัดกำร
คุณภำพน้ำ
*2. โครงกำรจ้ำงบริหำรจัดกำรเพื่อกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียม
ไม่ได้รับงบประมำณ ส้ำนักงำนจัดกำร
บ้ำบัดน้ำเสีย
(35,274,000)
คุณภำพน้ำ
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เป้าประสงค์ที่ 1.1.1.4 ป้องกันและลดนาเสียที่แหล่งกาเนิด รวมถึงส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชน
ในการบริหารจัดการระบบบาบัดนาเสีย
ตัวชีวัดเป้าประสงค์
ค่าเป้าหมาย
ลาดับที่
ตัวชีวัด
2561
2562
2563
1
7
ปริมำณน้ำเสียเพิ่มขึนในอัตรำที่ลดลงเทียบกับปีฐำน
ไม่เกินร้อยละ ไม่เกินร้อยละ
2.72
2.72
8
ระดับกำรมีส่วนร่วมของภำคเอกชนในกำรบริหำร
ระดับ 4
2
จัดกำรระบบบ้ำบัดน้ำเสีย
ควำมร่วมมือ
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์
มาตรการที่ 1 ลดนาเสียจากแหล่งกาเนิดและส่งเสริมการประหยัดนา
ตัวชีวัดมาตรการ
ค่าเป้าหมาย
ลาดับที่
ตัวชีวัด
2561
2562
2563
7
ปริมำณน้ำเสียเพิ่มขึนในอัตรำที่ลดลงเทียบกับปีฐำน
ไม่เกินร้อยละ ไม่เกินร้อยละ
2.72
2.72
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
งบประมาณ
ส่วนราชการ
*1. โครงกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรบ้ำบัดน้ำเสียและมีส่วนร่วม ไม่ได้รับงบประมำณ ส้ำนักงำนจัดกำร
ในกำรลดปริมำณน้ำเสีย
(240,000)
คุณภำพน้ำ

1ปีฐำนที่ใช้เทียบ

คือ อัตรำกำรเพิม่ ขึนของปริมำณน้ำเสีย/กำรใช้น้ำประปำในปี 2556 จ้ำนวน 2,485,771 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน เมื่อเทียบกับปี 2555 จ้ำนวน
2,419,981 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน ซึ่งเป็นช่วงที่มอี ัตรำปริมำณน้ำเสียเพิม่ ขึนสูงสุดในรอบ 5 ปี ระหว่ำงปี 2555-2560 โดยเพิ่มขึนในอัตรำร้อยละ 2.72 โดยมีวิธกี ำร
ค้ำนวณ คือ ปริมำณน้ำเสีย/กำรใช้น้ำประปำในเขต กทม. ปีปัจจุบัน ลบด้วยปริมำณน้ำเสีย/กำรใช้น้ำประปำในเขต กทม. ปีที่ผ่ำนมำ คูณ 100 หำรด้วยปริมำณน้ำเสีย/
กำรใช้น้ำประปำในเขต กทม. ปีที่ผ่ำนมำ
2ระดับกำรมีสว
่ นร่วมในที่นแบ่
ี งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1 กำรให้ข้อมูลข่ำวสำร (To Inform) หมำยถึง ภำคเอกชนได้รับข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรบริหำร
จัดกำรระบบบ้ำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหำนครอย่ำงสม่้ำเสมอ ระดับที่ 2 กำรให้ค้ำปรึกษำหรือรับฟังควำมคิดเห็น (To Consult) หมำยถึง ภำคเอกชนได้ให้ข้อมูล
และข้อคิดเห็นแก่กรุงเทพมหำนครเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรระบบบ้ำบัดน้ำเสีย ระดับที่ 3 กำรเข้ำร่วมกิจกรรม (To Involve) หมำยถึง ภำคเอกชนได้เข้ำร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรหรือร่วมเป็นคณะกรรมกำร/คณะท้ำงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรระบบบ้ำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหำนคร ระดับที่ 4 ควำมร่ วมมือ
(To Collaborate) หมำยถึง ภำคเอกชนร่วมเป็นหุ้นส่วนกับกรุงเทพมหำนครในกำรบริหำรจัดกำรระบบบ้ำบัดน้ำเสีย ด้วยกำรร่วมลงทุนเป็นผู้ให้บริกำร บริหำรระบบหรือ
ก่อสร้ำงงำนโยธำ และระดับที่ 5 กำรให้อ้ำนำจตัดสินใจ (To Empower) หมำยถึง ภำคเอกชนเป็นผู้บริหำรจัดกำรระบบบ้ำบัดน้ำเสีย โดยกรุงเทพมหำนครเป็นผู้ให้กำร
สนับสนุน
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มาตรการที่ 2 สร้างการมีส่วนร่วมกับภาคเอกชนในการบริหารจัดการระบบบาบัดนาเสีย
ตัวชีวัดมาตรการ
ค่าเป้าหมาย
ลาดับที่
ตัวชีวัด
2561
2562
2563
8
ระดับกำรมีส่วนร่วมของภำคเอกชนในกำรบริหำรจัดกำร
ระดับ 4
ระบบบ้ำบัดน้ำเสีย
ควำมร่วมมือ
วิธีกำรค้ำนวณ
1) หน่วยงำนมีกำรเผยแพร่ข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรบริหำร
จัดกำรระบบบ้ำบัดน้ำเสียให้ภำคเอกชนทรำบเป็น
ประจ้ำทุกไตรมำส คะแนน (ร้อยละ) 20
2) หน่วยงำนจัดให้มีช่องทำงให้ภำคเอกชนได้แสดง
ควำมคิดเห็นหรือให้ข้อมูลหรือค้ำปรึกษำในกำรบริหำร
จัดกำรระบบบ้ำบัดน้ำเสีย คะแนน (ร้อยละ) 30
3) หน่วยงำนจัดให้มีกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรร่วมกับ
ภำคเอกชนหรือให้ภำคเอกชนร่วมเป็นคณะกรรมกำร
หรือคณะท้ำงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรระบบบ้ำบัด
น้ำเสีย คะแนน (ร้อยละ) 40
4) หน่วยงำนด้ำเนินกำรให้ภำคเอกชนร่วมลงทุนหรือ
เป็นหุ้นส่วนกับกรุงเทพมหำนครในกำรบริหำรจัดกำร
ระบบบ้ำบัดน้ำเสีย (เช่น ร่วมลงทุนเป็นผู้ให้บริกำร
บริหำรระบบ หรือก่อสร้ำงงำนโยธำ) คะแนน
(ร้อยละ) 10
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
งบประมาณ
ส่วนราชการ
*1. โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรให้เอกชน
ไม่ได้รับงบประมำณ ส้ำนักงำนจัดกำร
ร่วมลงทุนและด้ำเนินโครงกำรบ้ำบัดน้ำเสียคลองเตย
(50,000,000)
คุณภำพน้ำ
*2. โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรให้เอกชน
ไม่ได้รับงบประมำณ ส้ำนักงำนจัดกำร
ร่วมลงทุนและด้ำเนินโครงกำรบ้ำบัดน้ำเสียบึงหนองบอน
(49,000,000)
คุณภำพน้ำ
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เป้าประสงค์ที่ 1.1.1.5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของกฎหมายให้เอือต่อการจัดการคุณภาพนาของเมือง
ตัวชีวัดเป้าประสงค์
ค่าเป้าหมาย
ลาดับที่
ตัวชีวัด
2561
2562
2563
9
ควำมส้ำเร็จในกำรจัดท้ำระบบฐำนข้อมูลผู้ประกอบกำร
มีฐำนข้อมูล
ที่เป็นแหล่งก้ำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหำนคร
ผู้ประกอบกำร
ที่เป็น
แหล่งก้ำเนิด
น้ำเสีย 1
ฐำนข้อมูล
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์
มาตรการที่ 1 เข้มงวดการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายแก่ผู้ประกอบการซึ่งเป็นต้นเหตุให้เกิดปัญหานาเสีย
ในแหล่งนาสาธารณะ
ตัวชีวัดมาตรการ
ค่าเป้าหมาย
ลาดับที่
ตัวชีวัด
2561
2562
2563
9
ควำมส้ำเร็จในกำรจัดท้ำระบบฐำนข้อมูลผู้ประกอบกำร
มีฐำนข้อมูล
ที่เป็นแหล่งก้ำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหำนคร
ผู้ประกอบกำร
ที่เป็น
แหล่งก้ำเนิด
น้ำเสีย 1
ฐำนข้อมูล
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
งบประมาณ
ส่วนราชการ
1. โครงกำรจัดท้ำฐำนข้อมูลระบบบ้ำบัดน้ำเสียของผู้ประกอบกำร
ไม่ใช้งบประมำณ
ส้ำนักงำนจัดกำร
คุณภำพน้ำ
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มิติที่ 1.4 ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ 1.4.1 กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
เป้าประสงค์ที่ 1.4.1.1 กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทังจากนาฝนนาหนุนและนาหลาก
เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัย
โดยเฉพาะอุทกภัย
ตัวชีวัดเป้าประสงค์
ค่าเป้าหมาย
ลาดับที่
ตัวชีวัด
2561
2562
2563
1.
ควำมสำมำรถในกำรป้องกันน้ำท่วมเนื่องจำกน้ำหลำก
ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90
และน้ำหนุน ที่ควำมสูง+3.0 ม.รทก. (ร้อยละ)
ของพืนที่
ของพืนที่
ของพืนที่
(ผลลัพธ์)
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์
มาตรการที่ 1 ก่อสร้างและปรับปรุงแนวป้องกันนาท่วมเพื่อรองรับปริมาณนาหลากและนาหนุน
ตัวชีวัดมาตรการ
ค่าเป้าหมาย
ลาดับที่
ตัวชีวัด
2561
2562
2563
1
ร้อยละควำมส้ำเร็จเฉลี่ยของโครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุง ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100
แนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้ำพระยำ(ผลผลิต)
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
งบประมาณ
ส่วนราชการ
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงแนวป้องกันนาท่วมริมแม่นาเจ้าพระยา
105,800,000
1. งำนปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้ำพระยำ
๒๕,000,000
สพน. ก ๓ สนน.
บริเวณชุมชนวัดภคินีนำถ
*2. โครงกำรก่อสร้ำงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้ำพระยำ
ไม่ได้รับงบประมำณ
บริเวณชุมชนดำวคะนอง
(60,800,000)
*3. โครงกำรปรับปรุงระบบระบำยน้ำ บริเวณวัดอรุณรำชวรำรำม
ไม่ได้รับงบประมำณ
(20,000,000)
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ตัวชีวัดมาตรการ
ลาดับที่

ตัวชีวัด

2

ร้อยละควำมส้ำเร็จเฉลี่ยของโครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุง
แนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบำงกอกน้อยและคลอง
มหำสวัสดิ์ (ผลผลิต)

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงแนวป้องกันนาท่วมริมคลองบางกอกน้อย
และคลองมหาสวัสดิ์ (ผลผลิต)
1. งำนปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบำงกอกน้อย
ช่วงสะพำนอรุณอัมรินทร์ถึงคลองครำม
2. งำนปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบำงกอกน้อย
ช่วงคลองสวนมะม่วงถึงสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ
3. โครงกำรปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้ำพระยำ
บริเวณซอยรำษฎร์บูรณะ 3
4. โครงกำรปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองมอญ
บริเวณชุมชนวัดเครือวัลย์
*5. โครงกำรปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบำงกอกน้อย
ช่วงคลองบำงบ้ำหรุถึงคลองพริกป่น
*6. โครงกำรปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบำงกอกน้อย
ช่วงถนนบรมรำชชนนีถึงทำงรถไฟสำยใต้
*7. โครงกำรปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบำงกอกน้อย
ช่วงสะพำนจรัญสนิทวงศ์ถึงคลองมะนำว
*8. โครงกำรปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบำงกอกน้อย
ช่วงคลองมะนำวถึงคลองข้ำงพำณิชยกำรจรัญสนิทวงศ์
*9. โครงกำรปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบำงกอกน้อย
ช่วงข้ำงพำณิชยกำรจรัญสนิทวงศ์ถึงคลองผักหนำม
*10. โครงกำรปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบำงกอกน้อย
ช่วงคลองวัดสุวรรณคีรีถึงคลองเพรสซิเดนท์คอนโดฯ
*11. โครงกำรปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองชักพระ
ถึงถนนบำงขุนนนท์
*12. โครงกำรปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองมหำสวัสดิ์
บริเวณปลำยซอยผู้ใหญ่น่วม
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ค่าเป้าหมาย
2561
2562
2563
ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

งบประมาณ
350,000,000

ส่วนราชการ

36,000,000

สพน. ก 3 สนน.

24,000,000

สพน. ก 3 สนน.

๑2,๓๒0,000

สพน. ก ๓ สนน.

2๒,000,000

สพน. ก 3 สนน.

ไม่ได้รับงบประมำณ
(29,530,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(15,750,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(36,500,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(31,900,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(34,500,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(54,500,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(47,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(6,000,000)

ตัวชีวัดเป้าประสงค์
ลาดับที่
2.

ตัวชีวัด
ควำมสำมำรถในกำรระบำยน้ำจำกถนนสำยหลัก
ที่มีปัญหำน้ำท่วมขังเนื่องจำกฝนตก (ผลลัพธ์)

2561
210 นำที

ค่าเป้าหมาย
2562
210 นำที

2563
150 นำที

มาตรการที่ 2 ก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายนาในถนนสายหลัก
ตัวชีวัดมาตรการ
ลาดับที่

ตัวชีวัด

1

ร้อยละควำมส้ำเร็จเฉลี่ยของโครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุง
ระบบระบำยน้ำในถนนสำยหลัก (ผลผลิต)

ค่าเป้าหมาย
2561
2562
2563
ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
งบประมาณ
2,525,070,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายนาในถนนสายหลัก
1. งำนปรับปรุงบ่อสูบน้ำซอยพหลโยธิน 32 (เสนำนิคม)
30,000,000
ตอนคลองลำดพร้ำว
2. งำนก่อสร้ำงบ่อสูบน้ำถนนพหลโยธินฝั่งขำเข้ำและขำออก
๖๐,000,000
ตอนคลองบำงบัว (ฝั่งทิศเหนือ)
3. โครงกำรปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพ สถำนีสูบน้ำคลองบ้ำนหลำย
๑2,๐๐0,000
4. โครงกำรปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพสถำนีสูบน้ำคลองบำงนำงจีน
40,500,000
(ต่อเนื่อง)
5. โครงกำรปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพสถำนีสูบน้ำคลองเตย
34,000,000
6. โครงกำรปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพสถำนีสูบน้ำคลองจิก
10,000,000
7. โครงกำรปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพสถำนีสูบน้ำคลองจิต
10,000,000
8. งำนก่อสร้ำงบ่อสูบน้ำถนนพหลโยธินฝั่งขำเข้ำและขำออก
๖๐,๐๐0,000
ตอนลงคลองบำงบัว (ด้ำนทิศใต้)
9. ก่อสร้ำงระบบระบำยน้ำถนนรำชวิถีและถนนขำว และปรับปรุง
๒๐,๕๐0,000
บ่อสูบน้ำสังคโลกตอนลงแม่น้ำเจ้ำพระยำ
10. ปรับปรุงสถำนีสูบน้ำปลำยคลองพร้อมศรี 2 ตอนคลองแสนแสบ
29,700,000
11. ปรับปรุงสถำนีสูบน้ำปลำยคลองสวัสดี ตอนคลองแสนแสบ
54,600,000
12.ปรับปรุงสถำนีสูบน้ำข้ำง มศว. ตอนคลองแสนแสบ
49,800,000
13. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพสถำนีสูบน้ำ คลองล้ำพังพวย (นิด้ำ)
20,500,000
*14. โครงกำรก่อสร้ำงบ่อสูบน้ำถนนพัฒนำกำร จำกคลองบ้ำนป่ำ
ไม่ได้รับงบประมำณ
ถึงคลองลำว
(28,430,000)
*15. โครงกำรก่อสร้ำงบ่อสูบน้ำถนนศรีนครินทร์ ตอนลงคลองหัวหมำก ไม่ได้รับงบประมำณ
(ฝั่งทิศตะวันตก)
(24,900,000)

ส่วนราชการ
กรท. สนน.
กรท. สนน.
สคน. สนน.
สคน. สนน.
สคน.สนน.
สคน.สนน.
สคน.สนน.
กรท. สนน.
กรท. สนน.
สพน. สนน.
สพน. สนน.
สพน. สนน.
สคน. สนน.
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โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
*16. โครงกำรปรับปรุงระบบระบำยน้ำถนนพระรำมที่ 4 ถนนเกษม
รำษฎร์ ตอนลงคลองหัวล้ำโพง
*17. โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อน ค.ส.ล. คูน้ำซอยแอนเนกซ์
ช่วงจำกซอยแอนเนกซ์ 1 ถึงบ่อสูบน้ำซอยแอนเนกซ์ ตอนลงคลองสอง
*18. โครงกำรก่อสร้ำงและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพระบบระบำยน้ำ
บ่อสูบน้ำซอยพหลโยธิน 53 (หมู่บ้ำนแอนเนกซ์)
*19. โครงกำรก่อสร้ำงและปรับปรุงเพิ่ม ประสิทธิภำพระบบระบำยน้ำ
บ่อสูบน้ำอโศก
*20. โครงกำรก่อสร้ำงและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพระบบระบำยน้ำ
บ่อสูบน้ำอโศกสุขุมวิท 40
*21. โครงกำรก่อสร้ำงและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพระบบระบำยน้ำ
บ่อสูบน้ำอโศกสุขุมวิท 71
*22. โครงกำรก่อสร้ำงและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพระบบระบำยน้ำ
บ่อสูบน้ำอโศกสุขุมวิท 49
*23. โครงกำรก่อสร้ำงและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพระบบระบำยน้ำ
บ่อสูบน้ำคลองแยกคลองบำงตลำด ตอนศูนย์รำชกำรถนนแจ้งวัฒนะ
*24. โครงกำรปรับปรุงบ่อสูบน้ำซอยรัชดำภิเษก 32 (อำภำภิรมย์)
ตอนคลองลำดพร้ำว"
*25. โครงกำรปรับปรุงระบบระบำยน้ำถนนพระรำมที่ 6 จำกแยก
ประดิพัทธ์ถึงคลองสำมเสน
*26. โครงกำรปรับปรุงบ่อสูบน้ำถนนงำมวงศ์วำน (ฝั่งขำออก)
ตอนคลองประปำ
*27. โครงกำรก่อสร้ำงระบบระบำยน้ำเพื่อแก้ไขปัญหำน้ำท่วม
ซอยสุขุมวิท 71 แยก ๑๔ ถึงคลองแสนแสบ
*28. โครงกำรก่อสร้ำงระบบระบำยน้ำคลองวัดศรีบุญเรือง

งบประมาณ
ไม่ได้รับงบประมำณ
(33,340,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(42,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(16,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(65,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(81,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(85,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(49,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(95,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(60,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(14,800,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(14,500,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(291,300,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(99,000,000)
*29. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพสถำนีสูบน้ำคลองลำดยำว
ไม่ได้รับงบประมำณ
(40,000,000)
*30. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพสถำนีสูบน้ำคลองบำงเขนขำออก
ไม่ได้รับงบประมำณ
(ฝั่งเหนือ)
(19,800,000)
*31. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพสถำนีสูบน้ำคลองบำงเขนขำออก (ฝั่งใต้) ไม่ได้รับงบประมำณ
(20,000,000)
*32. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพสถำนีสูบน้ำคลองบำงซื่อขำเข้ำ (ฝั่งใต้) ไม่ได้รับงบประมำณ
(30,000,000)
*33. โครงกำรปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพสถำนีสูบน้ำสุทธิสำรขำออก
ไม่ได้รับงบประมำณ
(40,000,000)
*34. โครงกำรปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพสถำนีสูบน้ำสุทธิสำรขำเข้ำ
ไม่ได้รับงบประมำณ
(40,000,000)
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ส่วนราชการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
*35. โครงกำรปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพสถำนีสูบน้ำดินแดงขำเข้ำ

งบประมาณ
ไม่ได้รับงบประมำณ
(60,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(5,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(60,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(175,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(120,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(80,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(200,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(195,000,000)

*36. โครงกำรปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพสถำนีสูบน้ำรัชดำวิภำวดี
*37. ปรับปรุงสถำนีสูบน้ำคลองสำมเสน (ศูนย์วิจัย)
*38. โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบระบำยน้ำสถำนีสูบน้ำ
ตอนธนบุรีใต้ ระยะที่ 1
*39. โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบล้ำเลียงขยะสถำนีสูบน้ำ
ตอนธนบุรี ระยะที่ 1
*40. โครงกำรก่อสร้ำงสถำนีสูบน้ำ คูนำยกิม สำย 2
ตอนคลองเปรมประชำกร
*41. โครงกำรก่อสร้ำงระบบระบำยน้ำเพื่อแก้ไขปัญหำน้ำท่วม
ซอยสุขุมวิท 71 แยก ๑๔ ถึงคลองพระโขนง
*42. โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบระบำยน้ำ คลองบ้ำนป่ำ
- คลองลำว จำกถนนพัฒนำกำรถึงคลองตันและคลองหัวหมำก

ส่วนราชการ

มาตรการที่ 3 ก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายนาพืนที่กรุงเทพมหานคร
ตัวชีวัดมาตรการ
ลาดับที่
1

ตัวชีวัด

ร้อยละควำมส้ำเร็จเฉลี่ยของโครงกำรก่อสร้ำงอุโมงค์
ระบำยน้ำ (ผลผลิต)
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายนา
1. โครงกำรก่อสร้ำงอุโมงค์ระบำยน้ำคลองเปรมประชำกร
จำกคลองบำงบัวลงสู่แม่น้ำเจ้ำพระยำ
2. จ้ำงที่ปรึกษำควบคุมกำรก่อสร้ำงโครงกำรก่อสร้ำงอุโมงค์ระบำยน้ำ
คลองเปรมประชำกรจำกคลองบำงบัวลงสู่แม่น้ำเจ้ำพระยำ
3. โครงกำรก่อสร้ำงอุโมงค์ระบำยน้ำคลองทวีวัฒนำ บริเวณคอขวด
4. โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำควบคุมงำนก่อสร้ำง โครงกำรก่อสร้ำงอุโมงค์
ระบำยน้ำคลองทวีวัฒนำ บริเวณคอขวด
5. โครงกำรก่อสร้ำงอุโมงค์ระบำยน้ำคลองแสนแสบจำกอุโมงค์ระบำยน้ำ
คลองแสนแสบและคลองลำดพร้ำวถึงบริเวณซอยลำดพร้ำว 130
6. โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำควบคุมกำรก่อสร้ำง โครงกำรก่อสร้ำงอุโมงค์
ระบำยน้ำคลองแสนแสบจำกอุโมงค์ระบำยน้ำคลองแสนแสบ
และคลองลำดพร้ำวถึงบริเวณซอยลำดพร้ำว 130

ค่าเป้าหมาย
2561
2562
2563
ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100
งบประมาณ

ส่วนราชการ

10,230,000,000

1,776,000,000

สพน. สนน.

34,000,000

สพน. สนน.

389,240,000
7,500,000

สพน. ก ๓
สพน. ก ๓

297,680,000

สพน. ก ๑

7,500,000

สพน. ก ๑
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7. โครงกำรก่อสร้ำงอุโมงค์ระบำยน้ำจำกบึงหนองบอน
ลงสู่แม่น้ำเจ้ำพระยำ
8. โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำควบคุมกำรก่อสร้ำงโครงกำรก่อสร้ำง
อุโมงค์ระบำยน้ำจำกบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้ำพระยำ
9. โครงกำรเดินระบบ บ้ำรุงรักษำและบริหำรจัดกำรอุโมงค์ระบำยน้ำ
จำกบึงมักกะสันลงสู่แม่น้ำเจ้ำพระยำ (ระยะที่ ๒)
ตัวชีวัดมาตรการ
ลาดับที่

ตัวชีวัด

2

ส่วนราชการ
สพน. ก ๑

15,000,000

สพน. ก ๑

90,550,000

สคน. สนน.

ค่าเป้าหมาย
2561
2562
2563
ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

ร้อยละควำมส้ำเร็จเฉลี่ยของโครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุง
ระบบระบำยน้ำในพืนที่กรุงเทพมหำนคร (ผลผลิต)
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบคลองระบายนา
1. โครงกำรปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพสถำนีสูบน้ำคลองห้วยขวำง
2. โครงกำรปรับปรุงเพิ่ประสิทธิภำพสถำนีสูบน้ำหน้ำ สน.หัวหมำก
3. โครงกำรก่อสร้ำงและปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองโอ่งอ่ำงและ
คลองบำงล้ำพูจำกบริเวณสะพำนด้ำรงสถิตถึงบริเวณป้อมพระสุเมรุ
๔. โครงกำรปรับปรุงระบบระบำยน้ำ และก่อสร้ำงเขื่อน ค.ส.ล.
คลองกล้วยช่วงคลองพระยำรำชมนตรีถึงถนนบำงขุนเทียนชำยทะเล
*5. โครงกำรก่อสร้ำงประตูระบำยน้ำพร้อมเครื่องสูบน้ำ (Pump Gate)
คลองเกรียงบริเวณคลองจั่น
*6. โครงกำรก่อสร้ำงระบบระบำยน้ำคลองบ้ำนใหม่ ช่วงคลองเปรม
ประชำกรถึงคลองประปำ
*7. โครงกำรก่อสร้ำงระบบระบำยน้ำคลองล้ำชะล่ำ
ช่วงจำกซอยนวมินทร์ 78 ถึงคลองหนองแขม
*8. โครงกำรก่อสร้ำงประตูระบำยน้ำคลองสองสำยใต้
ตอนคลองหกวำสำยล่ำง
*9. โครงกำรก่อสร้ำงระบบขนส่งน้ำช่วงแยกถนนพระรำม 6 ถึงคลอง
บำงซื่อ
*10. โครงกำรก่อสร้ำงระบบระบำยน้ำบึงกุ่มเหนือ ระยะที่ 3
*11. โครงกำรปรับปรุงเขื่อนเดิมคลองน้ำแก้ว โดยเพิ่มควำมลึกคลอง
ช่วงจำกคลองบำงซื่อถึงถนนรัชดำภิเษก เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ระบำยน้ำลงสู่อุโมงค์ระบำยน้ำใต้คลองบำงซื่อ ระยะที่ 1
*12. โครงกำรปรับปรุงเขื่อนเดิมคลองห้วยขวำง โดยเพิ่มควำมลึก
ช่วงคลองบำงซื่อถึงคลองนำซอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรระบำยน้ำ
ลงสู่อุโมงค์ระบำยน้ำใต้คลองบำงซื่อ ระยะที่ 1
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งบประมาณ
1,200,000,000

งบประมาณ
5,703,400,000
45,000,000
44,100,000
7,220,000

ส่วนราชการ

50,000,000

สพน. ก 3 สนน.

ไม่ได้รับงบประมำณ
(64,500,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(548,380,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(196,160,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(169,200,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(20,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(707,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(70,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(70,000,000)

สคน. สนน.
สคน. สนน.
กรบ. สนน.

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
*13. โครงกำรปรับปรุงบึงมักกะสัน เพื่อเพิ่มปริมำตรกักเก็บน้ำ
และประสิทธิภำพกำรระบำยน้ำของอุโมงค์กำรระบำยน้ำบึงมักกะสัน
และคลองสำมเสน ระยะที่ 1
*14. โครงกำรปรับปรุงเขื่อนเดิมคลองบำงซื่อ โดยเพิ่มควำมลึกคลอง
ช่วงจำกถนนพหลโยธินถึงถนนเทอดด้ำริเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรระบำยน้ำลงสู่อุโมงค์ระบำยน้ำใต้คลองบำงซื่อ
*15. โครงกำรก่อสร้ำงสถำนีสูบน้ำและประตูระบำยน้ำคลองบำงเขน
บริเวณถนนประชำชื่น
*16. โครงกำรก่อสร้ำงสถำนีสูบน้ำและประตูระบำยน้ำคลองหลุมไผ่
ตอนคลองลำดพร้ำว
*17. โครงกำรก่อสร้ำงระบบระบำยน้ำคลองรำงอ้อรำงแก้ว
ช่วงจำกถนนพหลโยธินถึงถนนรำมอินทรำ
*18. โครงกำรก่อสร้ำงประตูระบำยน้ำคลองเจ้ำคุณสิงห์
ตอนคลองทรงกระเทียม
*19. โครงกำรก่อสร้ำงระบบขนส่งน้ำจำกถนนวิภำวดีรังสิต
ถึงบึงรับน้ำมักกะสัน ระยะที่ 1
*20. โครงกำรก่อสร้ำงประตูระบำยน้ำพร้อมติดตังเครื่องสูบน้ำ
(Pump Gate)คลองเปรมประชำกรบริเวณถนนเตชะวำนิช
*21. โครงกำรก่อสร้ำงประตูระบำยน้ำพร้อมติดตังเครื่องสูบน้ำ
(Pump Gate)คลองเปรมประชำกรบริเวณถนนแจ้งวัฒนะ
*22. โครงกำรปรับปรุงระบบระบำยน้ำด้ำนใต้คลองภำษีเจริญ
ถึงคลองดำวคะนอง (ก่อสร้ำงสถำนีสูบน้ำ ค.ส.ล. คลองรำงสะแก)
*23. โครงกำรปรับปรุงระบบระบำยน้ำด้ำนใต้คลองภำษีเจริญ
ถึงคลองสนำมชัย (ก่อสร้ำงเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระยำรำชมนตรีตอนที่ 2
ช่วงคลองบำงบอนถึงคลองหนองใหญ่)
*24. โครงกำรปรับปรุงระบบระบำยน้ำด้ำนใต้คลองภำษีเจริญ
ถึงคลองดำวคะนอง (ก่อสร้ำงสถำนีสูบน้ำ ค.ส.ล. คลองรำงโพธิ์)
*25. โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพประตูเรือสัญจรทำงน้ำประเวศ
*26. โครงกำรจัดท้ำแผนพัฒนำระบบอำคำรบังคับน้ำ
เพื่อกำรบริหำรจัดกำรน้ำ
*27. โครงกำรปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพสถำนีสูบน้ำสำมเสน
*28. โครงกำรปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพสถำนีสบู นำ้ พระโขนง

*29. โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพสถำนีสูบน้ำคลองวัดสิงห์
ตอนคลองสนำมชัย

งบประมาณ
ไม่ได้รับงบประมำณ
(263,800,000)

ส่วนราชการ

ไม่ได้รับงบประมำณ
(70,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(87,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(105,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(192,300,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(34,700,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(120,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(90,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(90,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(330,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(340,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(329,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(228,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(20,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(360,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(358,780,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(72,000,000)
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โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
*30. โครงกำรปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพสถำนีสูบน้ำคลองสวนหลวง
*31. โครงกำรปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพสถำนีสูบน้ำคลองบ้ำนใหม่
*32. โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพสถำนีสูบน้ำคลองสี่บำท
*33. โครงกำรก่อสร้ำงประตูระบำยน้ำคลองรำงจำก
และคลองสะพำนควำย
*34. โครงกำรก่อสร้ำงสถำนีสูบน้ำคลองวัดใหม่ภำวนำ
และประตูระบำยน้ำคลองแกลบ (ตอนคลองวัดยำง)
*35. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพสถำนีสูบน้ำคลองกะจะ
*36. โครงกำรก่อสร้ำงสถำนีสูบน้ำคลองขวำงบำงปะแก้ว
และเพิ่มประสิทธิภำพประตูระบำยน้ำคลองวัดนำคนิมิตร
*37. โครงกำรปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพสถำนีสูบน้ำคลองตำอูฐ
*38. โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อน ค.ส.ล. คลองแจงร้อน ระยะที่ ๑
ช่วงสถำนีสูบน้ำคลองแจงร้อน ถึง ถนนรำษฎร์บูรณะ

งบประมาณ
ไม่ได้รับงบประมำณ
(240,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(18,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(73,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(26,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(36,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(50,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(71,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(20,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(56,000,000)

ส่วนราชการ

มาตรการที่ 4 ก่อสร้างและปรับปรุงแก้มลิง
ตัวชีวัดมาตรการ
ลาดับที่

ตัวชีวัด

1

ร้อยควำมส้ำเร็จเฉลี่ยของโครงกำรก่อสร้ำงและปรับปรุง
พืนที่ชะลอน้ำ (แก้มลิง) (ผลผลิต)

2561
1 แห่ง

ค่าเป้าหมาย
2562
1 แห่ง

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
งบประมาณ
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงแก้มลิง
1,321,400,000
1. โครงกำรก่อสร้ำงแก้มลิงสวนเบญจกิติ
30,000,000
*2. โครงกำรก่อสร้ำงแก้มลิงสวนน้ำเสรีไทยช่วงคลองครุถึงคลองหลอแหล ไม่ได้รับงบประมำณ
(182,600,000)
*3. โครงกำรก่อสร้ำงระบบระบำยน้ำและแก้มลิงบึงกรมวิทยำศำสตร์
ไม่ได้รับงบประมำณ
ทหำรบก
(70,000,000)
*4. โครงกำรก่อสร้ำงระบบระบำยน้ำและแก้มลิงบึงกองพลทหำรม้ำที่ 2 ไม่ได้รับงบประมำณ
รักษำพระองค์ (สนำมเป้ำ) ระยะที่ 1
(70,000,000)
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2563
ร้อยละ 100

ส่วนราชการ
สพน. สนน.

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
*5. โครงกำรปรับปรุงบึงมักกะสันเพื่อเพิ่มปริมำตรกักเก็บน้ำและ
ประสิทธิภำพกำรระบำยน้ำของอุโมงค์ระบำยน้ำบึงมักกะสันและคลอง
สำมเสน ระยะที่ 1

งบประมาณ
ไม่ได้รับงบประมำณ
(247,200,000)

*6. โครงกำรก่อสร้ำงระบบระบำยนำ้ คลองครกและแก้มลิงบึงสนำมกอล์ฟ
ศูนย์พัฒนำกีฬำทหำรบกรำมอินทรำ ระยะที่ 1

ไม่ได้รับงบประมำณ
(80,400,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(515,000,000)

*7. โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อนป้องกันกำรกัดเซำะตลิ่งและคันป้องกันน้ำ
ท่วมตำมโครงกำรแก้มลิงคลองมหำชัย - คลองสนำมชัย

ส่วนราชการ

มาตรการที่ 5 จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายนา
ตัวชีวัดมาตรการ
ลาดับที่

ตัวชีวัด

1

ร้อยละของกำรสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรระบำยน้ำ (ผลผลิต)

ค่าเป้าหมาย
2561
2562
2563
ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายนาในถนนสายหลัก
ด้วยเครื่องสูบนา เครื่องผลักดันนา และยานพาหนะ

งบประมาณ
1,394,450,000

*1. กำรจัดหำเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ระบบไฮดรอลิค ขนำด 8 นิว
แบบหัวสูบอเนกประสงค์ ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่ำ 40 แรงม้ำ
พร้อมอุปกรณ์ จ้ำนวน 48 เครื่อง
*2. กำรจัดหำเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ระบบไฮดรอลิค ขนำด 16 นิว
แบบหัวสูบอเนกประสงค์ ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่ำ 125 แรงม้ำ
พร้อมอุปกรณ์ จ้ำนวน 28 เครื่อง

ไม่ได้รับงบประมำณ
(120,000,000)

*3. กำรจัดหำเครื่องสูบน้ำสูบน้ำไฟฟ้ำชนิดจุ่มแบบ SUBMERSIBLE
PROPELLER ขนำดควำมสำมำรถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 60 ลบ.ม./นำที
ที่ระยะสูบส่ง (HEAD) ไม่น้อยกว่ำ 4 เมตร พร้อมอุปกรณ์ 10 เครื่อง
*4. กำรจัดหำเครื่องสูบน้ำสูบน้ำไฟฟ้ำชนิดจุ่มแบบ SUBMERSIBLE
PROPELLER ขนำดควำมสำมำรถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 30 ลบ.ม./นำที
ที่ระยะสูบส่ง (HEAD) ไม่น้อยกว่ำ 4 เมตร พร้อมอุปกรณ์ 12 เครื่อง
*5. กำรจัดหำเครื่องสูบน้ำไฟฟ้ำชนิดจุ่มแบบหอยโข่ง (FREE
STANDING) ขนำดควำมสำมำรถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 7.8 ลบ.ม./นำที
ที่ระยะสูบส่ง (HEAD) ไม่น้อยกว่ำ 10 เมตร พร้อมอุปกรณ์ 8 เครื่อง
*6. กำรจัดหำเครื่องสูบน้ำไฟฟ้ำชนิดจุ่มแบบหอยโข่ง (FREE
STANDING) ขนำดควำมสำมำรถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 4.8 ลบ.ม./นำที
ที่ระยะสูบส่ง(HEAD) ไม่น้อยกว่ำ 10 เมตร พร้อมอุปกรณ์ 8 เครื่อง
*7. กำรจัดหำรถยกไฮโดรลิค แบบรัฟเทอร์เรน (Rough Terrain
Crane) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 30 ตัน - เมตร พร้อมอุปกรณ์ 2 คัน

ไม่ได้รับงบประมำณ
(29,000,000)

ส่วนราชการ

ไม่ได้รับงบประมำณ
(189,000,000)

ไม่ได้รับงบประมำณ
(30,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(7,600,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(6,800,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(90,000,000)
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โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
*8. กำรจัดหำรถน้ำมันเชือเพลิง ขนำดไม่น้อยกว่ำ 3,000 ลิตร
พร้อมอุปกรณ์ 2 คัน
*9. กำรจัดหำรถสูบน้ำเคลื่อนที่ (Mobile Unit) พร้อมอุปกรณ์ 8 คัน

งบประมาณ
ไม่ได้รับงบประมำณ
(14,400,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(120.00)
*10. กำรจัดหำเครื่องผลักดันน้ำควำมสำมำรถผลักดันน้ำได้ไม่น้อยกว่ำ ไม่ได้รับงบประมำณ
1.67 ลบ.ม./วินำที (100 ลบ.ม.ต่อนำที) พร้อมชุดขับเคลื่อน 2 ระบบ (110,000,000)
และอุปกรณ์ จ้ำนวน 20 เครื่อง
*11. กำรจัดหำชุดเครื่องสูบน้ำ Hydraulic On Ground type
ไม่ได้รับงบประมำณ
ขนำด 10 นิว ขับด้วยเครื่องก้ำเนิดไฟฟ้ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 60 KVA
(108,000,000)
พร้อมอุปกรณ์ 9 เครื่อง
*12. กำรจัดหำรถเครื่องก้ำเนิดไฟฟ้ำขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซลแบบ
ไม่ได้รับงบประมำณ
เคลื่อนที่เร็ว ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1,000 KVA พร้อมอุปกรณ์ 6 คัน
(108,000,000)
*13. กำรจัดหำรถเครื่องก้ำเนิดไฟฟ้ำขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซลแบบ
ไม่ได้รับงบประมำณ
เคลื่อนที่เร็ว ขนำดไม่น้อยกว่ำ 750 KVA พร้อมอุปกรณ์ 5 คัน
(72,500,000)
*14. กำรจัดหำรถยกไฮโดรลิค แบบรัฟเทอร์เรน (Rough Terrain
ไม่ได้รับงบประมำณ
Crane) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 13 ตัน - เมตร พร้อมอุปกรณ์ 4 คัน
(96,000,000)
*15. กำรจัดหำรถบรรทุกติดตังเครนไฮโดรลิค แบบแขนพับ ขนำดไม่
ไม่ได้รับงบประมำณ
น้อยกว่ำ 15 ตัน - เมตร พร้อมอุปกรณ์ 6 คัน
(48,650,000)
*16. กำรจัดหำรถซ่อมบ้ำรุงเครื่องจักรกลเร่งด่วน 6 ล้อ ขนำดไม่น้อย ไม่ได้รับงบประมำณ
กว่ำ 240 แรงม้ำ พร้อมอุปกรณ์ 10 คัน
(49,500,000)
*17. ชุดไฮดรอลิคบูสเตอร์ปั๊ม (Hydraulic Booster pump) ชนิดหัว ไม่ได้รับงบประมำณ
สูบอเนกประสงค์ 2 ทำง อัตรำสูบน้ำรวมไม่น้อยกว่ำ 0.5 ลบ.ม./วินำที (195,000,000)
ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่ำ 125 แรงม้ำ พร้อมอุปกรณ์ จ้ำนวน
30 เครื่อง
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ส่วนราชการ

ตัวชีวัดเป้าประสงค์
ลาดับที่
3.

ตัวชีวัด
จ้ำนวนคลองหลักที่ถูกฟื้นฟู ปรับปรุงและคืนสภำพ
เพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชำติและมีระบบระบำยน้ำที่ดีขึน
(ผลลัพธ์)

2561
ร้อยละ 90
ของ
ควำมส้ำเร็จ

ค่าเป้าหมาย
2562
32 กม.

2563
32 คลอง

ค่าเป้าหมาย
2562
32 กม.

2563
ร้อยละ 100

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์
มาตรการที่ 6 ก่อสร้างเขื่อนเพื่อรองรับการขุดลอกคลอง
ตัวชีวัดมาตรการ
ลาดับที่
1

ตัวชีวัด
ร้อยละควำมส้ำเร็จเฉลี่ยของโครงกำรก่อสร้ำง ฟื้นฟู
ปรับปรุงคลองสำยหลัก (ผลผลิต)

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคลอง
1. โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อน ค.ส.ล. (ดำดท้องคลอง) คลองบำงอ้อจำก
บริเวณถนนโรงงำนไม้อัดไทยไปทำงประตูระบำยน้ำคลองบำงอ้อ
(ต่อเนื่อง)
2. โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อน ค.ส.ล. และสถำนีสูบน้ำคลองมหำศร
จำกบริเวณคลองบำงไผ่ถึงบริเวณคลองภำษีเจริญ (ต่อเนื่อง)
3. โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อน ค.ส.ล. คลองบ้ำนหลำย จำกเขื่อนเดิม
บริเวณคลองขวำงล่ำงถึงเขื่อนเดิมบริเวณซอยวชิรธรรมสำธิต 55
(ครังที่ ๒) (กันเหลื่อมปี 62)
4. โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อน ค.ส.ล. ล้ำรำงสำธำรณะ 17
จำกถนนลำดพร้ำวถึงคลองตำหนัง (ครังที่ ๒) (กันเหลื่อมปี 62)
5. โครงกำรปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองน้ำแก้ว
จำกคลองพญำเวิกถึงคลองลำดพร้ำว (กันเหลื่อมปี 62)
6. โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชำกร ช่วงที่ 4
จำกถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเทศบำลสงเครำะห์ (งบรัฐบำล)
*7. โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อน ค.ส.ล. คลองบำงนำ จำกคลองเคล็ด
ถึงบริเวณแม่น้ำเจ้ำพระยำ
*8. โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อน ค.ส.ล. คลองบำงตลำด จำกบริเวณเขื่อนเดิม
สถำนีสบู นำ้ คลองบำงตลำดถึงสุดเขตกรุงเทพมหำนคร

*9. โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมดำดท้องคลอง คลองวัดพิกุล
จำกบริเวณถนนบรมรำชชนนีถึงบริเวณ ปตร. คลองวัดพิกุล ระยะที่ 1

2561
ร้อยละ 90

งบประมาณ
2,838,600,000
44,550,000

ส่วนราชการ

30,000,000

กรบ.

40,000,000

กรบ.

15,100,000

กรบ.

30,000,000

กรบ.

140,600,000

กรบ.

กรบ.

ไม่ได้รับงบประมำณ
(293,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(48,700,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(27,760,000)
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โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
*10. โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อน ค.ส.ล. คลองบำงพลัด จำกเขื่อนเดิม
ถึงประตูระบำยน้ำใต้ทำงพิเศษศรีรัช
*11. โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อน ค.ส.ล. คลองบำงอ้อ จำกเขื่อนเดิม
ถึงประตูระบำยน้ำใต้ทำงพิเศษศรีรัช
*12. โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อน ค.ส.ล. คลองโพธิ์ จำกบริเวณประตูระบำยน้ำ
คลองโพธิ์ถึงบริเวณถนนพุทธมณฑล สำย 2
*13. โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อน ค.ส.ล. คลองบำงซื่อ จำกถนนพหลโยธิน
ถึงจุดที่ก้ำหนดให้
*14. โครงกำรปรับปรุงคลองส่งน้ำเข้ำอุโมงค์ระบำยน้ำจำกบึงหนอง
บอนลงสู่แม่น้ำเจ้ำพระยำ (คลองหนองบอนช่วงจำกคลองประเวศบุรี
รมย์ถึงคลองมะขำมเทศ)
*15. โครงกำรปรับปรุงคลองส่งน้ำเข้ำอุโมงค์ระบำยน้ำจำกบึงหนอง
บอนลงสู่แม่น้ำเจ้ำพระยำ (คลองมะขำมเทศช่วงจำกคลองหนองบอน
ถึงล้ำรำงสำธำรณะสุดเขตบึงหนองบอน)
*16. โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระโขนง ช่วงจำกสะพำน
ข้ำมคลองพระโขนงบริเวณซอยอ่อนนุช 17 ถึงคลองขุนสกล)
*17. โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระโขนง ช่วงจำกแม่น้ำ
เจ้ำพระยำถึงสะพำนข้ำมคลองพระโขนงบริเวณซอยอ่อนนุช 17
*18. โครงกำรปรับปรุงคลองส่งน้ำเข้ำอุโมงค์ระบำยน้ำ จำกบึงหนองบอน
ลงสู่แม่น้ำเจ้ำพระยำ (คลองหนองบอนช่วงจำกสถำนีสูบน้ำบึงหนองบอน
ถึงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 7 แยก 4)
*19. โครงกำรปรับปรุงคลองส่งน้ำเข้ำอุโมงค์ระบำยน้ำ จำกบึงหนอง
บอนลงสู่แม่น้ำเจ้ำพระยำ (คลองมะขำมเทศช่วงจำกล้ำรำงสำธำรณะ
สุดเขตบึงหนองบอนถึงถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ซอย 55)
*20. โครงกำรปรับปรุงคลองส่งน้ำเข้ำอุโมงค์ระบำยน้ำ จำกบึงหนอง
บอนลงสู่แม่น้ำเจ้ำพระยำ จำกบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้ำพระยำ
(คลองมะขำมเทศช่วงจำกถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ซอย 55
ถึงคลองสองห้อง)
*21. โครงกำรปรับปรุงคลองส่งน้ำเข้ำอุโมงค์ระบำยน้ำ จำกบึงหนอง
บอนลงสู่แม่น้ำเจ้ำพระยำ จำกบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้ำพระยำ
(คลองหนองบอนช่วงจำกซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 7 แยก 4
ถึงคลองปลัดเปรียง)
*22. โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระยำรำชมนตรี บริเวณ
จุดตัดคลองบำงบอน
*23. โครงกำรปรับปรุงเขื่อนเดิมคลองบำงซื่อ โดยเพิ่มควำมลึกคลอง
ช่วงจำกถนนรัชดำภิเษกถึงถนนวิภำวดีรังสิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรระบำยน้ำลงสู่อุโมงค์ระบำยน้ำใต้คลองบำงซื่อ
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งบประมาณ
ไม่ได้รับงบประมำณ
(38,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(21,280,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(35,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(30,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(262,600,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(78,760,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(345,800,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(284,200,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(103,260,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(110,460,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(101,900,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(157,980,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(18,700,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(190,000,000)

ส่วนราชการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์

งบประมาณ
*24. โครงกำรปรับปรุงเขื่อนเดิมคลองบำงซื่อ โดยเพิ่มควำมลึกคลอง
ไม่ได้รับงบประมำณ
ช่วงจำกถนนพหลโยธินถึงถนนเทอดด้ำริ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรระบำยน้ำ (70,000,000)

ส่วนราชการ

ลงสู่อุโมงค์ระบำยน้ำใต้คลองบำงซื่อ

*25. โครงกำรปรับปรุงเขื่อนเดิมคลองน้ำแก้ว โดยเพิ่มควำมลึกคลอง
ไม่ได้รับงบประมำณ
ช่วงจำกคลองบำงซื่อถึงถนนรัชดำภิเษก เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
(70,000,000)
กำรระบำยน้ำลงสู่อุโมงค์ระบำยน้ำใต้คลองบำงซื่อ ระยะที่ 1
*26. โครงกำรปรับปรุงเขื่อนเดิมคลองห้วยขวำง โดยเพิ่มควำมลึกคลอง ไม่ได้รับงบประมำณ
ช่วงจำกคลองบำงซื่อถึงคลองนำซอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรระบำยน้ำ (70,000,000)
ลงสู่อุโมงค์ระบำยน้ำใต้คลองบำงซื่อ ระยะที่ 1
ขุดลอกคลองในพืนที่กรุงเทพมหานคร
35,455,000
27. ขุดลอกคลองล้ำชะล่ำจำกคลองตำเร่งถึงซอยรำมอินทรำ 58
2,600,000
28. ขุดลอกคลองชักพระจำกคลองบำงกอกน้อยถึงคลองมอญ
4,581,000
29. ขุดลอกคลองวัดเจ้ำอำมจำกคลองชักพระถึงถนนบำงขุนนนท์
1,015,000
30. ขุดลอกคลองช่องนนทรีจำกถนนสุรวงศ์ถึงสถำนีสูบน้ำ
9,867,000
คลองช่องนนทรี
31. ขุดลอกคลองจิตรมิตรมหำดไทย จำกสถำนีสูบน้ำคลองจิตรมิตร
3,218,000
มหำดไทย ตอนคลองจั่นถึงสถำนีสูบน้ำคลองจิตรมิตรมหำดไทยตอน
คลองแสนแสบ
32. ขุดลอกคลองผักหนำมจำกคลองบำงกอกน้อยถึงคลองบำงยี่ขัน
1,772,000
33. ขุดลอกคลองวัดทองจำกถนนสุทธำวำสถึงคลองชักพระ
2,972,000
34. ขุดลอกคลองขุนรำชพินิจใจจำกคลองหัวกระบือถึงสถำนีสูบน้ำ
6,450,000
คลองขุนรำชพินิจใจ
35. ขุดลอกคลองเจ้ำคุณสิงห์จำกคลองทรงกระเทียมถึงซอยลำดพร้ำว 87
2,980,000
และจำกทำงเข้ำหมู่บ้ำนธำรำรมณ์ถึงคลองแสนแสบ
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ตัวชีวัดเป้าประสงค์
ลาดับที่
4.

ตัวชีวัด
จ้ำนวนคลองหลักที่มีกำรจัดกำรสิ่งปลูกสร้ำงลุกล้ำ
และปักแนวเขตล้ำคลองสำธำรณะ (ผลลัพธ์)

2561
-

ค่าเป้าหมาย
2562
2 คลอง

2563
32 คลอง

ค่าเป้าหมาย
2562
2 คลอง

2563
32 คลอง

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์
มาตรการที่ 7 จัดการสิ่งปลูกสร้างรุกลาคลองหลัก และปักแนวเขตลาคลองสาธารณะ
ตัวชีวัดมาตรการ
ลาดับที่
1

ตัวชีวัด
จ้ำนวนคลองหลักที่มีกำรจัดกำรสิ่งปลูกสร้ำงลุกล้ำ
และปักแนวเขตล้ำคลองสำธำรณะ (ผลลัพธ์)

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์

2561
-

งบประมาณ

ส่วนราชการ

*1. โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อน ค.ส.ล. คลองบำงขีเก้ง จำกบริเวณ
คลองทวีวัฒนำถึงบริเวณถนนพุทธมณฑลสำย 2

ไม่ได้รับงบประมำณ
(70,640,000)

กรบ.

*2. โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อน ค.ส.ล. คลองบำงจำก จำกบริเวณ
คลองทวีวัฒนำถึงบริเวณถนนพุทธมณฑลสำย 2

ไม่ได้รับงบประมำณ
(128,000,000)

กรบ.

*3. โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อน ค.ส.ล. (สมอยึดด้ำนหลัง) คลองบำงไผ่
จำกบริเวณคลองทวีวัฒนำถึงบริเวณสุดเขต กทม.

ไม่ได้รับงบประมำณ
(96,880,000)

กรบ.
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ตัวชีวัดเป้าประสงค์
ลาดับที่

ตัวชีวัด

5.

จ้ำนวนระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์เพื่อสนับสนุน
กำรบริหำรจัดกำรน้ำของกรุงเทพมหำนคร
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์
มาตรการที่ 8 จัดทาแผนที่เสี่ยงภัยนาท่วมและดัชนีความเสี่ยงนาท่วม
ตัวชีวัดมาตรการ
ลาดับที่
1

ตัวชีวัด

ร้อยละควำมส้ำเร็จของโครงกำรส้ำรวจข้อมูลระบบ
ระบำยน้ำเพื่อกำรจัดท้ำแผนที่ควำมเสี่ยงในเขต
กรุงเทพมหำนคร
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
โครงการแผนที่ความเสี่ยงและดัชนีความเสี่ยงนาท่วม
กรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2
1. ปรับปรุงอำคำรสถำนีเรดำร์ตรวจอำกำศ ๒ แห่ง
*2. โครงกำรติดตังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพืนที่จุดเสี่ยงน้ำท่วม

2561
-

ค่าเป้าหมาย
2562
-

2561
-

ค่าเป้าหมาย
2562
2563
ร้อยละ 100

งบประมาณ
353,600,000

2563
1 ระบบ

ส่วนราชการ

4,770,000
ไม่ได้รับงบประมำณ
(18,500,000)
*3. โครงกำรติดตังเครื่องวัดระดับน้ำท่วมบนถนน
ไม่ได้รับงบประมำณ
(4,600,000)
*4. โครงกำรปรับระดับหมุดหลักฐำนทำงดิ่งพร้อมติดตังแผ่นวัดระดับน้ำ ไม่ได้รับงบประมำณ
(19,500,000)
*5. โครงกำรติดตังระบบตรวจและควบคุมเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ
ไม่ได้รับงบประมำณ
พืนที่จะเสี่ยงน้ำท่วม
(96,000,000)
*6. โครงกำรปรับปรุงระบบตรวจวัดน้ำท่วม
ไม่ได้รับงบประมำณ
(15,000,000)
*7. โครงกำรปรับปรุงระบบวัดสภำพอำกำศ
ไม่ได้รับงบประมำณ
(15,000,000)
*8. โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำจัดท้ำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรน้ำ ไม่ได้รับงบประมำณ
(130,000,000)
*9. โครงกำรพัฒนำระบบวิเครำะห์สถำนกำรณ์น้ำ
ไม่ได้รับงบประมำณ
(50,000,000)
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มาตรการที่ 9 การเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในกรุงเทพมหานคร
ตัวชีวัดมาตรการ
ลาดับที่
1

ตัวชีวัด

ร้อยละควำมส้ำเร็จเฉลี่ยของโครงกำรเตรียมควำมพร้อม
รับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงในกรุงเทพมหำนคร
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
เพิ่มประสิทธิภาพการเตรียมความพร้อมรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงในกรุงเทพมหานคร
1. โครงกำรจัดท้ำและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรน้ำเชิงรุก
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2561
-

ค่าเป้าหมาย
2562
2563
ร้อยละ 100

งบประมาณ
46,000,000

ส่วนราชการ

46,000,000

กสน.

เป้าประสงค์ที่ 1.4.1.2 ฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึน
ตัวชีวัดเป้าประสงค์
ลาดับที่

ตัวชีวัด

2.

ร้อ ยละของกำรก่ อสร้ ำงแนวคั น หิ น (Groins) ป้ องกั น
กำรกั ด เซำะชำยฝั่ ง ก่ อ สร้ ำ งเขื่ อ นคั น หิ น (Groins)
ก่อสร้ำงศูนย์ส้ำรวจเฝ้ำระวังกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์
มาตรการที่ 1 สร้างแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งถาวร
ตัวชีวัดมาตรการ
ลาดับที่
1

ตัวชีวัด

ร้อยละของกำรก่อสร้ำงแนวคันหิน (Groins) ป้องกัน
กำรกัดเซำะชำยฝั่งก่อสร้ำงเขื่อนคันหิน (Groins)
ก่อสร้ำงศูนย์ส้ำรวจเฝ้ำระวังกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
*1. โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะพืนที่ชำยฝั่งทะเล
บำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร

2561
2 กม.

ค่าเป้าหมาย
2562
เริ่มก่อสร้ำง

2561
2 กม.

ค่าเป้าหมาย
2562
เริ่มก่อสร้ำง

งบประมาณ
ไม่ได้รับงบประมำณ
(143,000,000)

2563
ร้อยละ 10

2563
เริ่มก่อสร้ำง
เขื่อน
ส่วนราชการ
สพน.
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สรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณที่จะดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ตามลาดับความสาคัญ (มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ)
ลาดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
แหล่งงบประมาณ ส่วนราชการ
งบประมาณ
ที่
(เรียงล้ำดับตำมควำมส้ำคัญของโครงกำร)
กทม./รัฐบาล/อื่นๆ ทีร่ ับผิดชอบ
1 โครงกำรจ้ำงบริหำรจัดกำรเพื่อกำรจัดเก็บ
ไม่ได้รับงบประมำณ
ส้ำนักงำน
ค่ำธรรมเนียมบ้ำบัดน้ำเสีย (ม.1.1.1.3.2)
(35,274,000.-)
จัดกำร
คุณภำพน้ำ
2 โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำศึกษำควำมเหมำะสม ไม่ได้รับงบประมำณ
ส้ำนักงำน
ส้ำรวจและออกแบบรำยละเอียดระบบ
(20,000,000.-)
จัดกำร
รวบรวมน้ำเสียและระบบบ้ำบัดน้ำเสีย
คุณภำพน้ำ
ดอนเมือง (ม.1.1.1.2.1)
3 โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำศึกษำควำมเหมำะสม ไม่ได้รับงบประมำณ
ส้ำนักงำน
ส้ำรวจและออกแบบรำยละเอียดระบบ
(28,000,000.-)
จัดกำร
รวบรวมน้ำเสียและระบบบ้ำบัดน้ำเสีย
คุณภำพน้ำ
บำงเขน (ม.1.1.1.2.1)
4 โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรตรวจ
ไม่ได้รับงบประมำณ
ส้ำนักงำน
วิเครำะห์คุณภำพน้ำให้ได้มำตรฐำนสำกล
(2,576,000.-)
จัดกำร
(ม.1.1.1.1.1)
คุณภำพน้ำ
5 โครงกำรก่อสร้ำงบ่อดักน้ำเสียเพื่อป้องกัน
ไม่ได้รับงบประมำณ
ส้ำนักงำน
น้ำไหลย้อนกลับเข้ำระบบท่อรวบรวม
(11,400,000.-)
จัดกำร
น้ำเสียในพืนที่โรงควบคุมคุณภำพน้ำทุ่งครุ
คุณภำพน้ำ
(ม.1.1.1.2.1)
6 โครงกำรก่อสร้ำงบ่อดักน้ำเสียเพื่อป้องกัน
ไม่ได้รับงบประมำณ
ส้ำนักงำน
น้ำไหลย้อนกลับเข้ำระบบท่อรวบรวม
(6,520,000.-)
จัดกำร
น้ำเสียในพืนที่โรงควบคุมคุณภำพน้ำ
คุณภำพน้ำ
หนองแขม (ม.1.1.1.2.1)
7 โครงกำรก่อสร้ำงท่อส่งน้ำที่ผ่ำนกำรบ้ำบัด ไม่ได้รับงบประมำณ
ส้ำนักงำน
จำกโรงควบคุมคุณภำพน้ำจตุจักร
(15,500,000.-)
จัดกำร
ไปยังคลองบำงซื่อ คลองน้ำแก้ว และคลอง
คุณภำพน้ำ
พญำเวิก (ม.1.1.1.3.1)
8 โครงกำรจ้ำงท้ำระบบงำนเพื่อกำรจัดเก็บ
5,000,000.ส้ำนักงำน
ค่ำธรรมเนียมบ้ำบัดน้ำเสีย (ม.1.1.1.3.2)
จัดกำร
คุณภำพน้ำ
9 โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำ ส้ำรวจและออกแบบ
15,000,000.ส้ำนักงำน
รำยละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสีย
จัดกำร
และระบบบ้ำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 2
คุณภำพน้ำ
(ม.1.1.1.2.1)
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ลาดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ที่
(เรียงล้ำดับตำมควำมส้ำคัญของโครงกำร)
10 โครงกำรก่อสร้ำงระบบรวบรวมน้ำเสีย
เพิ่มเติมริมคลองแสนแสบช่วงถนนวิทยุ
-คลองตันเข้ำโรงควบคุมคุณภำพน้ำดินแดง
(ม.1.1.1.2.1)
11 โครงกำรก่อสร้ำงระบบรวบรวมน้ำเสีย
(เพิ่มเติม) พืนที่เขตห้วยขวำงเข้ำโรงควบคุม
คุณภำพน้ำดินแดง (ม.1.1.1.2.1)
12 โครงกำรก่อสร้ำงระบบรวบรวมน้ำเสียจำก
พืนทีร่ ับน้ำคลองลำดโตนด (ม.1.1.1.2.1)
13

14
15

16

17
18

19

โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำบริหำรและควบคุม
งำนโครงกำรก่อสร้ำงระบบรวบรวมน้ำเสีย
และระบบบ้ำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 1
(ม.1.1.1.2.1)
โครงกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร
บ้ำบัดน้ำเสียและมีส่วนร่วมในกำรลด
ปริมำณน้ำเสีย (ม.1.1.1.4.1)
โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำศึกษำควำมเป็นไปได้
ในกำรให้เอกชนร่วมลงทุนและด้ำเนิน
โครงกำรบ้ำบัดน้ำเสียคลองเตย
(ม.1.1.1.4.2)
โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำศึกษำควำมเป็นไปได้
ในกำรให้เอกชนร่วมลงทุนและด้ำเนิน
โครงกำรบ้ำบัดน้ำเสียบึงหนองบอน
(ม.1.1.1.4.2)
โครงกำรก่อสร้ำงระบบรวบรวมน้ำเสีย
และระบบบ้ำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 1
(ม.1.1.1.2.1)
โครงกำรก่อสร้ำงระบบรวบรวมน้ำเสีย
และระบบบ้ำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญำที่ 1
งำนก่อสร้ำงระบบบ้ำบัดน้ำเสียธนบุรี
และสวนสำธำรณะ (ม.1.1.1.2.1)
โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำบริหำรและควบคุม
งำนโครงกำรก่อสร้ำงระบบรวบรวมน้ำเสีย
และระบบบ้ำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญำที่ 1
งำนก่อสร้ำงระบบบ้ำบัดน้ำเสียธนบุรี
และสวนสำธำรณะ (ม.1.1.1.2.1)

งบประมาณ
160,804,000.(งบอุดหนุนจำก
รัฐบำล ร้อยละ 50)
532,800,000.(งบอุดหนุนจำก
รัฐบำล ร้อยละ 50)
100,000,000.4,000,000.-

ไม่ได้รับงบประมำณ
(240,000.-)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(50,000,000.-)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(49,000,000.-)
200,000,000.380,000,000

7,550,000

แหล่งงบประมาณ ส่วนราชการ
กทม./รัฐบาล/อื่นๆ ทีร่ ับผิดชอบ
ส้ำนักงำน
จัดกำร
คุณภำพน้ำ
ส้ำนักงำน
จัดกำร
คุณภำพน้ำ
ส้ำนักงำน
จัดกำร
คุณภำพน้ำ
ส้ำนักงำน
จัดกำร
คุณภำพน้ำ
ส้ำนักงำน
จัดกำร
คุณภำพน้ำ
ส้ำนักงำน
จัดกำร
คุณภำพน้ำ
ส้ำนักงำน
จัดกำร
คุณภำพน้ำ
ส้ำนักงำน
จัดกำร
คุณภำพน้ำ
ส้ำนักงำน
จัดกำร
คุณภำพน้ำ
ส้ำนักงำน
จัดกำร
คุณภำพน้ำ
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ลาดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ที่
(เรียงล้ำดับตำมควำมส้ำคัญของโครงกำร)
20 โครงกำรก่อสร้ำงระบบรวบรวมน้ำเสีย
และระบบบ้ำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญำที่ 2
งำนก่อสร้ำงระบบรวบรวมน้ำเสียพืนที่ส่วน
เหนือ (เขตบำงพลัด และบำงส่วนของเขต
ตลิ่งชันและเขตบำงกอกน้อย)
(ม.1.1.1.2.1)
21 โครงกำรก่อสร้ำงระบบรวบรวมน้ำเสีย
และระบบบ้ำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญำที่ 3
งำนก่อสร้ำงระบบรวบรวมน้ำเสียพืนที่ส่วน
ใต้ (เขตบำงกอกน้อยและเขตบำงกอกใหญ่)
(ม.1.1.1.2.1)
22 โครงกำรศึกษำวิจัยส่งเสริมนวัตกรรม
กำรจัดกำรคุณภำพน้ำ (ม.1.1.1.2.2)

งบประมาณ
450,000,000

360,000,000

ส้ำนักงำน
จัดกำร
คุณภำพน้ำ

ไม่ใช้งบประมำณ

ส้ำนักงำน
จัดกำร
คุณภำพน้ำ
ส้ำนักงำน
จัดกำร
คุณภำพน้ำ
ส้ำนักงำน
จัดกำร
คุณภำพน้ำ

23

โครงกำรน้ำน้ำที่ผ่ำนกำรบ้ำบัด
กลับมำใช้ประโยชน์ (ม.1.1.1.3.1)

ไม่ใช้งบประมำณ

24

โครงกำรประเมินคุณภำพน้ำและจัดล้ำดับ
ควำมส้ำคัญของคลองและแม่น้ำเจ้ำพระยำ
ในเขตกรุงเทพมหำนครที่ต้องได้รับกำรฟื้นฟู
(ม.1.1.1.1.2)
โครงกำรจัดท้ำฐำนข้อมูลระบบบ้ำบัด
น้ำเสียของผู้ประกอบกำร (ม.1.1.1.5.1)

ไม่ใช้งบประมำณ

โครงกำรบ้ำรุงรักษำคลองสำยหลัก
(ม.1.1.1.1.1)
รวมงบประมาณทังสิน

ไม่ใช้งบประมำณ

25
26

รวมโครงกำร/กิจกรรม
โครงกำร/กิจกรรมที่ใช้งบประมำณ
- ได้รับงบประมำณ ประจ้ำปี พ.ศ. 2563
- ยังไม่ได้รับงบประมำณ ประจ้ำปี พ.ศ. 2563
โครงกำร/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมำณ
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แหล่งงบประมาณ ส่วนราชการ
กทม./รัฐบาล/อื่นๆ ทีร่ ับผิดชอบ
ส้ำนักงำน
จัดกำร
คุณภำพน้ำ

ไม่ใช้งบประมำณ

ส้ำนักงำน
จัดกำร
คุณภำพน้ำ
กองระบบ
คลอง

2,433,664,000
26
21
11
10
5

โครงกำร/กิจกรรม
โครงกำร/กิจกรรม
โครงกำร/กิจกรรม
โครงกำร/กิจกรรม
โครงกำร/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ตามลาดับความสาคัญ (มิติที่ 1.4 ปลอดภัยพิบัติ)
แหล่งงบประมาณ
ลาดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
กทม./รัฐบาล/
ที่
(เรียงล้ำดับตำมควำมส้ำคัญของโครงกำร)
(ล้านบาท)
อื่นๆ
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงแนวป้องกันนาท่วมริมแม่นาเจ้าพระยา
1 งำนปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำ
25,000,000
กทม.
เจ้ำพระยำ บริเวณชุมชนวัดภคินีนำถ
*2 โครงกำรก่อสร้ำงแนวป้องกันน้ำท่วมริม
ไม่ได้รับงบประมำณ
แม่น้ำเจ้ำพระยำ บริเวณชุมชนดำวคะนอง
(60,800,000)
*3 โครงกำรปรับปรุงระบบระบำยน้ำ บริเวณวัด ไม่ได้รับงบประมำณ
อรุณรำชวรำรำม
(20,000,000)
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงแนวป้องกันนาท่วมริมคลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ (ผลผลิต)
1 งำนปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลอง
36,000,000
กทม.
บำงกอกน้อย ช่วงสะพำนอรุณอัมรินทร์ถึง
คลองครำม
2 งำนปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลอง
24,000,000
กทม.
บำงกอกน้อย ช่วงคลองสวนมะม่วงถึงสวน
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ
3 โครงกำรปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำ
๑2,๓๒0,000
กทม.
เจ้ำพระยำ บริเวณซอยรำษฎร์บูรณะ 3
4 โครงกำรปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริม
2๒,000,000
กทม.
คลองมอญ บริเวณชุมชนวัดเครือวัลย์
*5 โครงกำรปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริม
ไม่ได้รับงบประมำณ
คลองบำงกอกน้อยช่วงคลองบำงบ้ำหรุถึง
(29,530,000)
คลองพริกป่น
*6 โครงกำรปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริม
ไม่ได้รับงบประมำณ
คลองบำงกอกน้อยช่วงถนนบรมรำชชนนีถึง
(15,750,000)
ทำงรถไฟสำยใต้
*7 โครงกำรปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริม
ไม่ได้รับงบประมำณ
คลองบำงกอกน้อยช่วงสะพำนจรัญสนิทวงศ์
(36,500,000)
ถึงคลองมะนำว
*8 โครงกำรปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริม
ไม่ได้รับงบประมำณ
คลองบำงกอกน้อยช่วงคลองมะนำวถึงคลอง
(31,900,000)
ข้ำงพำณิชยกำรจรัญสนิทวงศ์
*9 โครงกำรปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริม
ไม่ได้รับงบประมำณ
คลองบำงกอกน้อยช่วงข้ำงพำณิชยกำรจรัญ
(34,500,000)
สนิทวงศ์ถึงคลองผักหนำม

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ
สพน. ก 3
สนน.

สพน. ก 3
สนน.
สพน. ก 3
สนน.
สพน. ก 3
สนน.
สพน. ก 3
สนน.
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ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
(เรียงล้ำดับตำมควำมส้ำคัญของโครงกำร)

งบประมาณ
(ล้านบาท)

*10 โครงกำรปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริม
ไม่ได้รับงบประมำณ
คลองบำงกอกน้อยช่วงคลองวัดสุวรรณคีรีถึง (54,500,000)
คลองเพรสซิเดนท์คอนโดฯ
*11 โครงกำรปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริม
ไม่ได้รับงบประมำณ
คลองชักพระถึงถนนบำงขุนนนท์
(47,000,000)
*12 โครงกำรปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริม
ไม่ได้รับงบประมำณ
คลองมหำสวัสดิ์บริเวณปลำยซอยผู้ใหญ่น่วม
(6,000,000)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายนาในถนนสายหลัก
1 งำนปรับปรุงบ่อสูบน้ำซอยพหลโยธิน 32
30,000,000
(เสนำนิคม) ตอนคลองลำดพร้ำว
2 งำนก่อสร้ำงบ่อสูบน้ำถนนพหลโยธินฝั่งขำ
๖๐,000,000
เข้ำและขำออก ตอนคลองบำงบัว (ฝั่งทิศ
เหนือ)
3 โครงกำรปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพ สถำนีสูบ
๑2,๐๐0,000
น้ำคลองบ้ำนหลำย
4 โครงกำรปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพสถำนีสูบ
40,500,000
น้ำคลองบำงนำงจีน (ต่อเนื่อง)
5 โครงกำรปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพสถำนีสูบ
34,000,000
น้ำคลองเตย
6 โครงกำรปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพสถำนีสูบ
10,000,000
น้ำคลองจิก
7 โครงกำรปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพสถำนีสูบ
10,000,000
น้ำคลองจิต
8 งำนก่อสร้ำงบ่อสูบน้ำถนนพหลโยธินฝั่งขำ
๖๐,๐๐0,000
เข้ำและขำออก ตอนลงคลองบำงบัว (ด้ำน
ทิศใต้)
9 ก่อสร้ำงระบบระบำยน้ำถนนรำชวิถีและ
๒๐,๕๐0,000
ถนนขำว และปรับปรุงบ่อสูบน้ำสังคโลกตอน
ลงแม่น้ำเจ้ำพระยำ
10 ปรับปรุงสถำนีสูบน้ำปลำยคลองพร้อมศรี 2
29,700,000
ตอนคลองแสนแสบ
11 ปรับปรุงสถำนีสูบน้ำปลำยคลองสวัสดี ตอน
54,600,000
คลองแสนแสบ
12 ปรับปรุงสถำนีสูบน้ำข้ำง มศว. ตอนคลอง
49,800,000
แสนแสบ
34

แหล่งงบประมาณ
กทม./รัฐบาล/
อื่นๆ

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ

กทม.

กรท. สนน.

กทม.

กรท. สนน.

กทม.

สคน. สนน.

กทม.

สคน. สนน.

กทม.

สคน.สนน.

กทม.

สคน.สนน.

กทม.

สคน.สนน.

กทม.

กรท. สนน.

กทม.

กรท. สนน.

กทม.

สพน.

กทม.

สพน.

กทม.

สพน.

ลาดับ
ที่
13
*14
*15
*16
*17
*18
*19
*20
*21
*22
*23

*24

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
(เรียงล้ำดับตำมควำมส้ำคัญของโครงกำร)
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพสถำนีสูบน้ำ คลอง
ล้ำพังพวย (นิด้ำ)
โครงกำรก่อสร้ำงบ่อสูบน้ำถนนพัฒนำกำร
จำกคลองบ้ำนป่ำ
ถึงคลองลำว
โครงกำรก่อสร้ำงบ่อสูบน้ำถนนศรีนครินทร์
ตอนลงคลองหัวหมำก
(ฝั่งทิศตะวันตก)
โครงกำรปรับปรุงระบบระบำยน้ำถนน
พระรำมที่ 4 ถนนเกษมรำษฎร์ ตอนลง
คลองหัวล้ำโพง
โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อน ค.ส.ล. คูน้ำซอยแอน
เนกซ์ ช่วงจำกซอยแอนเนกซ์ 1 ถึงบ่อสูบน้ำ
ซอยแอนเนกซ์ ตอนลงคลองสอง
โครงกำรก่อสร้ำงและปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภำพระบบระบำยน้ำบ่อสูบน้ำซอย
พหลโยธิน 53 (หมู่บ้ำนแอนเนกซ์)
โครงกำรก่อสร้ำงและปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภำพระบบระบำยน้ำบ่อสูบน้ำอโศก
โครงกำรก่อสร้ำงและปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภำพระบบระบำยน้ำบ่อสูบน้ำอโศก
สุขุมวิท 40
โครงกำรก่อสร้ำงและปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภำพระบบระบำยน้ำบ่อสูบน้ำอโศก
สุขุมวิท 71
โครงกำรก่อสร้ำงและปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภำพระบบระบำยน้ำบ่อสูบน้ำอโศก
สุขุมวิท 49
โครงกำรก่อสร้ำงและปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภำพระบบระบำยน้ำบ่อสูบน้ำคลอง
แยกคลองบำงตลำด ตอนศูนย์รำชกำรถนน
แจ้งวัฒนะ
โครงกำรปรับปรุงบ่อสูบน้ำซอยรัชดำภิเษก
32 (อำภำภิรมย์) ตอนคลองลำดพร้ำว"

งบประมาณ
(ล้านบาท)
20,500,000

แหล่งงบประมาณ
กทม./รัฐบาล/
อื่นๆ
กทม.

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ
สคน. สนน.

ไม่ได้รับงบประมำณ
(28,430,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(24,900,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(33,340,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(42,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(16,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(65,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(81,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(85,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(49,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(95,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(60,000,000)

35

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
(เรียงล้ำดับตำมควำมส้ำคัญของโครงกำร)

*25 โครงกำรปรับปรุงระบบระบำยน้ำถนน
พระรำมที่ 6 จำกแยกประดิพัทธ์ถึงคลอง
สำมเสน
*26 โครงกำรปรับปรุงบ่อสูบน้ำถนนงำมวงศ์วำน
(ฝั่งขำออก) ตอนคลองประปำ
*27 โครงกำรก่อสร้ำงระบบระบำยน้ำเพื่อแก้ไข
ปัญหำน้ำท่วม ซอยสุขุมวิท 71 แยก ๑๔ ถึง
คลองแสนแสบ
*28 โครงกำรก่อสร้ำงระบบระบำยน้ำคลองวัดศรี
บุญเรือง
*29 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพสถำนีสูบน้ำคลอง
ลำดยำว
*30 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพสถำนีสูบน้ำคลอง
บำงเขนขำออก (ฝั่งเหนือ)
*31 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพสถำนีสูบน้ำคลอง
บำงเขนขำออก (ฝั่งใต้)
*32 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพสถำนีสูบน้ำคลอง
บำงซื่อขำเข้ำ (ฝั่งใต้)
*33 โครงกำรปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพสถำนีสูบ
น้ำสุทธิสำรขำออก
*34 โครงกำรปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพสถำนีสูบ
น้ำสุทธิสำรขำเข้ำ
*35 โครงกำรปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพสถำนีสูบ
น้ำดินแดงขำเข้ำ
*36 โครงกำรปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพสถำนีสูบ
น้ำรัชดำวิภำวดี
*37 ปรับปรุงสถำนีสูบน้ำคลองสำมเสน
(ศูนย์วิจัย)
*38 โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบระบำยน้ำ
สถำนีสูบน้ำ ตอนธนบุรีใต้ ระยะที่ 1
*39 โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบล้ำเลียงขยะ
สถำนีสูบน้ำ ตอนธนบุรี ระยะที่ 1
*40 โครงกำรก่อสร้ำงสถำนีสูบน้ำ คูนำยกิมสำย
2 ตอนคลองเปรมประชำกร

36

งบประมาณ
(ล้านบาท)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(14,800,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(14,500,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(291,300,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(99,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(40,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(19,800,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(20,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(30,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(40,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(40,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(60,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(5,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(60,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(175,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(120,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(80,000,000)

แหล่งงบประมาณ
กทม./รัฐบาล/
อื่นๆ

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
(เรียงล้ำดับตำมควำมส้ำคัญของโครงกำร)

งบประมาณ
(ล้านบาท)

*41 โครงกำรก่อสร้ำงระบบระบำยน้ำเพื่อแก้ไข
ไม่ได้รับงบประมำณ
ปัญหำน้ำท่วม ซอยสุขุมวิท 71 แยก ๑๔ ถึง (200,000,000)
คลองพระโขนง
*42 โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบระบำยน้ำ
ไม่ได้รับงบประมำณ
คลองบ้ำนป่ำ - คลองลำว จำกถนน
(195,000,000)
พัฒนำกำรถึงคลองตันและคลองหัวหมำก
โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายนา
1 โครงกำรก่อสร้ำงอุโมงค์ระบำยน้ำคลองเปรม 1,776,000,000
ประชำกรจำกคลองบำงบัวลงสู่แม่น้ำ
เจ้ำพระยำ
2 จ้ำงที่ปรึกษำควบคุมกำรก่อสร้ำงโครงกำร
34,000,000
ก่อสร้ำงอุโมงค์ระบำยน้ำคลองเปรม
ประชำกรจำกคลองบำงบัวลงสู่แม่น้ำ
เจ้ำพระยำ
3 โครงกำรก่อสร้ำงอุโมงค์ระบำยน้ำคลองทวี
389,240,000
วัฒนำ บริเวณคอขวด
4 โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำควบคุมงำนก่อสร้ำง
7,500,000
โครงกำรก่อสร้ำงอุโมงค์ระบำยน้ำคลองทวี
วัฒนำ บริเวณคอขวด
5 โครงกำรก่อสร้ำงอุโมงค์ระบำยน้ำคลองแสน
297,680,000
แสบจำกอุโมงค์ระบำยน้ำคลองแสนแสบและ
คลองลำดพร้ำวถึงบริเวณซอยลำดพร้ำว 130
6 โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำควบคุมกำรก่อสร้ำง
7,500,000
โครงกำรก่อสร้ำงอุโมงค์ระบำยน้ำคลองแสน
แสบจำกอุโมงค์ระบำยน้ำคลองแสนแสบ และ
คลองลำดพร้ำวถึงบริเวณซอยลำดพร้ำว 130
7 โครงกำรก่อสร้ำงอุโมงค์ระบำยน้ำจำกบึง
1,200,000,000
หนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้ำพระยำ (ต่อเนื่อง)
8 โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำควบคุมกำรก่อสร้ำง
15,000,000
โครงกำรก่อสร้ำงอุโมงค์ระบำยน้ำจำกบึง
หนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้ำพระยำ (ต่อเนื่อง)
9 โครงกำรเดินระบบ บ้ำรุงรักษำและบริหำร
90,550,000
จัดกำรอุโมงค์ระบำยน้ำจำกบึงมักกะสัน
ลงสู่แม่น้ำเจ้ำพระยำ (ระยะที่ ๒)

แหล่งงบประมาณ
กทม./รัฐบาล/
อื่นๆ

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ

กทม. 30%
รัฐบำล 70 %

สพน.

กทม. 30%
รัฐบำล 70 %

สพน.

กทม. 50%
รัฐบำล 50 %
กทม. 50%
รัฐบำล 50 %

สพน. ก ๓

กทม. 50%
รัฐบำล 50 %

สพน. ก ๑

กทม. 50%
รัฐบำล 50 %

สพน. ก ๑

กทม.

สพน. ก ๑

กทม.

สพน. ก ๑

กทม.

สคน.

สพน. ก ๓
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ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
(เรียงล้ำดับตำมควำมส้ำคัญของโครงกำร)

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบคลองระบายนา
1 โครงกำรปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพ
สถำนีสูบน้ำคลองห้วยขวำง
๒ โครงกำรปรับปรุงเพิ่ประสิทธิภำพ
สถำนีสูบน้ำหน้ำ สน.หัวหมำก
๓ โครงกำรก่อสร้ำงและปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล.
คลองโอ่งอ่ำงและคลองบำงล้ำพูจำกบริเวณ
สะพำนด้ำรงสถิตถึงบริเวณป้อมพระสุเมรุ
๔ โครงกำรปรับปรุงระบบระบำยน้ำ
และก่อสร้ำงเขื่อน ค.ส.ล. คลองกล้วย
ช่วงคลองพระยำรำชมนตรี
ถึงถนนบำงขุนเทียนชำยทะเล
*5 โครงกำรก่อสร้ำงประตูระบำยน้ำพร้อม
เครื่องสูบน้ำ (Pump Gate) คลองเกรียง
บริเวณคลองจั่น
*6 โครงกำรก่อสร้ำงระบบระบำยน้ำคลองบ้ำน
ใหม่ ช่วงคลองเปรมประชำกรถึงคลอง
ประปำ
*7 โครงกำรก่อสร้ำงระบบระบำยน้ำคลองล้ำ
ชะล่ำช่วงจำกซอยนวมินทร์ 78 ถึงคลอง
หนองแขม
*8 โครงกำรก่อสร้ำงประตูระบำยน้ำคลองสอง
สำยใต้ตอนคลองหกวำสำยล่ำง
*9 โครงกำรก่อสร้ำงระบบขนส่งน้ำช่วงแยก
ถนนพระรำม 6 ถึงคลองบำงซื่อ
*10 โครงกำรก่อสร้ำงระบบระบำยน้ำบึงกุ่มเหนือ
ระยะที่ 3
*11 โครงกำรปรับปรุงเขื่อนเดิมคลองน้ำแก้ว โดย
เพิ่มควำมลึกคลองช่วงจำกคลองบำงซื่อถึง
ถนนรัชดำภิเษก เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ระบำยน้ำลงสู่อุโมงค์ระบำยน้ำใต้คลองบำง
ซื่อ ระยะที่ 1
*12 โครงกำรปรับปรุงเขื่อนเดิมคลองห้วยขวำง
โดยเพิ่มควำมลึกช่วงคลองบำงซื่อถึงคลองนำ
ซอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรระบำยน้ำลงสู่
อุโมงค์ระบำยน้ำใต้คลองบำงซื่อ ระยะที่ 1
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งบประมาณ
(ล้านบาท)

แหล่งงบประมาณ
กทม./รัฐบาล/
อื่นๆ

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ

45,000,000

กทม.

สคน.

44,100,000

กทม.

สคน.

7,220,000

กทม.

กทม.

50,000,000

กทม.

สพน.

ไม่ได้รับงบประมำณ
(64,500,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(548,380,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(196,160,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(169,200,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(20,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(707,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(70,000,000)

ไม่ได้รับงบประมำณ
(70,000,000)

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
(เรียงล้ำดับตำมควำมส้ำคัญของโครงกำร)

*13 โครงกำรปรับปรุงบึงมักกะสัน เพื่อเพิ่ม
ปริมำตรกักเก็บน้ำและประสิทธิภำพกำร
ระบำยน้ำของอุโมงค์กำรระบำยน้ำบึง
มักกะสันและคลองสำมเสน ระยะที่ 1
*14 โครงกำรปรับปรุงเขื่อนเดิมคลองบำงซื่อ โดย
เพิ่มควำมลึกคลองช่วงจำกถนนพหลโยธินถึง
ถนนเทอดด้ำริเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ระบำยน้ำลงสู่อุโมงค์ระบำยน้ำใต้คลองบำงซื่อ
*15 โครงกำรก่อสร้ำงสถำนีสูบน้ำและประตูระบำย
น้ำคลองบำงเขน บริเวณถนนประชำชื่น
*16 โครงกำรก่อสร้ำงสถำนีสูบน้ำและประตู
ระบำยน้ำคลองหลุมไผ่ตอนคลองลำดพร้ำว
*17 โครงกำรก่อสร้ำงระบบระบำยน้ำคลองรำง
อ้อรำงแก้ว ช่วงจำกถนนพหลโยธินถึงถนน
รำมอินทรำ
*18 โครงกำรก่อสร้ำงประตูระบำยน้ำคลองเจ้ำ
คุณสิงห์ ตอนคลองทรงกระเทียม
*19 โครงกำรก่อสร้ำงระบบขนส่งน้ำจำกถนน
วิภำวดีรังสิตถึงบึงรับน้ำมักกะสัน ระยะที่ 1
*20 โครงกำรก่อสร้ำงประตูระบำยน้ำพร้อมติดตัง
เครื่องสูบน้ำ (Pump Gate)คลองเปรม
ประชำกรบริเวณถนนเตชะวำนิช
*21 โครงกำรก่อสร้ำงประตูระบำยน้ำพร้อมติดตัง
เครือ่ งสูบน้ำ (Pump Gate)คลองเปรม
ประชำกรบริเวณถนนแจ้งวัฒนะ
*22 โครงกำรปรับปรุงระบบระบำยน้ำด้ำนใต้คลอง
ภำษีเจริญถึงคลองดำวคะนอง (ก่อสร้ำงสถำนี
สูบน้ำ ค.ส.ล. คลองรำงสะแก)
*23 โครงกำรปรับปรุงระบบระบำยน้ำด้ำนใต้
คลองภำษีเจริญถึงคลองสนำมชัย (ก่อสร้ำง
เขื่อน ค.ส.ล. คลองพระยำรำชมนตรีตอนที่
2 ช่วงคลองบำงบอนถึงคลองหนองใหญ่)
*24 โครงกำรปรับปรุงระบบระบำยน้ำด้ำนใต้
คลองภำษีเจริญถึงคลองดำวคะนอง
(ก่อสร้ำงสถำนีสูบน้ำ ค.ส.ล. คลองรำงโพธิ์)

งบประมาณ
(ล้านบาท)

แหล่งงบประมาณ
กทม./รัฐบาล/
อื่นๆ

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ

ไม่ได้รับงบประมำณ
(263,800,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(70,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(87,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(105,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(192,300,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(34,700,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(120,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(90,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(90,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(330,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(340,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(329,000,000)
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ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
(เรียงล้ำดับตำมควำมส้ำคัญของโครงกำร)

*25 โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพประตูเรือสัญจร
ทำงน้ำประเวศ
*26 โครงกำรจัดท้ำแผนพัฒนำระบบอำคำร
บังคับน้ำเพื่อกำรบริหำรจัดกำรน้ำ
*27 โครงกำรปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพสถำนีสูบ
น้ำสำมเสน
*28 โครงกำรปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพสถำนีสูบน้ำ
พระโขนง

*29 โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพสถำนีสูบน้ำคลอง
วัดสิงห์ ตอนคลองสนำมชัย
*30 โครงกำรปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพสถำนีสูบ
น้ำคลองสวนหลวง
*31 โครงกำรปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพสถำนีสูบ
น้ำคลองบ้ำนใหม่
*32 โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพสถำนีสูบน้ำคลอง
สี่บำท
*33 โครงกำรก่อสร้ำงประตูระบำยน้ำคลองรำง
จำกและคลองสะพำนควำย
*34 โครงกำรก่อสร้ำงสถำนีสูบน้ำคลองวัดใหม่
ภำวนำและประตูระบำยน้ำคลองแกลบ
(ตอนคลองวัดยำง)
*35 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพสถำนีสูบน้ำคลอง
กะจะ
*36 โครงกำรก่อสร้ำงสถำนีสูบน้ำคลองขวำงบำง
ปะแก้วและเพิ่มประสิทธิภำพประตูระบำย
น้ำคลองวัดนำคนิมิตร
*37 โครงกำรปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพสถำนีสูบ
น้ำคลองตำอูฐ
*38 โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อน ค.ส.ล. คลองแจงร้อน
ระยะที่ ๑ ช่วงสถำนีสูบน้ำคลองแจงร้อน ถึง
ถนนรำษฎร์บูรณะ
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงแก้มลิง
1 โครงกำรก่อสร้ำงแก้มลิงสวนเบญจกิติ
*๒ โครงกำรก่อสร้ำงแก้มลิงสวนน้ำเสรีไทยช่วง
คลองครุถึงคลองหลอแหล
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งบประมาณ
(ล้านบาท)

แหล่งงบประมาณ
กทม./รัฐบาล/
อื่นๆ

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ

กทม.

สพน. นวัตฯ

ไม่ได้รับงบประมำณ
(228,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(20,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(360,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(358,780,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(72,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(240,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(18,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(73,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(26,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(36,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(50,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(71,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(20,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(56,000,000)
30,000,000
ไม่ได้รับงบประมำณ
(182,600,000)

ลาดับ
ที่
*๓
*๔
*5

*6

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
(เรียงล้ำดับตำมควำมส้ำคัญของโครงกำร)

แหล่งงบประมาณ
กทม./รัฐบาล/
อื่นๆ

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ

44,550,000

กทม.

กรบ.

30,000,000

กทม.

กรบ.

40,000,000

กทม.

กรบ.

15,100,000

กทม.

กรบ.

30,000,000

กทม.

กรบ.

140,600,000

กทม.

กรบ.

งบประมาณ
(ล้านบาท)

โครงกำรก่อสร้ำงระบบระบำยน้ำและแก้มลิง ไม่ได้รับงบประมำณ
บึงกรมวิทยำศำสตร์ทหำรบก
(70,000,000)
โครงกำรก่อสร้ำงระบบระบำยน้ำและแก้มลิง ไม่ได้รับงบประมำณ
บึงกองพลทหำรม้ำที่ 2 รักษำพระองค์
(70,000,000)
(สนำมเป้ำ) ระยะที่ 1
โครงกำรปรับปรุงบึงมักกะสันเพื่อเพิ่ม
ไม่ได้รับงบประมำณ
ปริมำตรกักเก็บน้ำและประสิทธิภำพกำร
(247,200,000)
ระบำยน้ำของอุโมงค์ระบำยน้ำบึงมักกะสัน
และคลองสำมเสน ระยะที่ 1
โครงกำรก่อสร้ำงระบบระบำยนำ้ คลองครกและ ไม่ได้รับงบประมำณ
แก้มลิงบึงสนำมกอล์ฟศูนย์พัฒนำกีฬำทหำรบก
(80,400,000)
รำมอินทรำ ระยะที่ 1

*7

โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อนป้องกันกำรกัดเซำะ
ตลิ่งและคันป้องกันน้ำท่วมตำมโครงกำรแก้ม
ลิงคลองมหำชัย - คลองสนำมชัย
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคลอง
1 โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อน ค.ส.ล. (ดำดท้องคลอง)
คลองบำงอ้อจำกบริเวณถนนโรงงำนไม้อัดไทย
ไปทำงประตูระบำยน้ำคลองบำงอ้อ
2 โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อน ค.ส.ล. และสถำนีสูบน้ำ
คลองมหำศร จำกบริเวณคลองบำงไผ่
ถึงบริเวณคลองภำษีเจริญ
3 โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อน ค.ส.ล. คลองบ้ำนหลำย
จำกเขื่อนเดิมบริเวณคลองขวำงล่ำง
ถึงเขื่อนเดิมบริเวณซอยวชิรธรรมสำธิต 55
(ครังที่ ๒)
4 โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อน ค.ส.ล.
ล้ำรำงสำธำรณะ 17 จำกถนนลำดพร้ำว
ถึงคลองตำหนัง (ครังที่ ๒)
5 โครงกำรปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองน้ำแก้ว
จำกคลองพญำเวิกถึงคลองลำดพร้ำว
6 โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรม
ประชำกร ช่วงที่ 4 จำกถนนแจ้งวัฒนะ
ถึงถนนเทศบำลสงเครำะห์
*7 โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อน ค.ส.ล. คลองบำงนำ
จำกคลองเคล็ดถึงบริเวณแม่น้ำเจ้ำพระยำ

ไม่ได้รับงบประมำณ
(515,000,000)

ไม่ได้รับงบประมำณ
(293,000,000)
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ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
(เรียงล้ำดับตำมควำมส้ำคัญของโครงกำร)

งบประมาณ
(ล้านบาท)

*8

โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อน ค.ส.ล. คลองบำงตลำด
จำกบริเวณเขื่อนเดิมสถำนีสบู นำ้ คลองบำง
ตลำดถึงสุดเขตกรุงเทพมหำนคร

ไม่ได้รับงบประมำณ
(48,700,000)

*9

โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมดำด
ท้องคลอง คลองวัดพิกุลจำกบริเวณถนน
บรมรำชชนนีถึงบริเวณ ปตร. คลองวัดพิกุล
ระยะที่ 1
โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อน ค.ส.ล. คลองบำง
พลัด จำกเขื่อนเดิมถึงประตูระบำยน้ำใต้ทำง
พิเศษศรีรัช
โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อน ค.ส.ล. คลองบำงอ้อ
จำกเขื่อนเดิมถึงประตูระบำยน้ำ
ใต้ทำงพิเศษศรีรัช
โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อน ค.ส.ล. คลองโพธิ์ จำก
บริเวณประตูระบำยนำ้ คลองโพธิ์ถึงบริเวณ
ถนนพุทธมณฑล สำย 2
โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อน ค.ส.ล. คลองบำงซื่อ
จำกถนนพหลโยธินถึงจุดที่ก้ำหนดให้
โครงกำรปรับปรุงคลองส่งน้ำเข้ำอุโมงค์
ระบำยน้ำจำกบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำ
เจ้ำพระยำ (คลองหนองบอนช่วงจำกคลอง
ประเวศบุรีรมย์ถึงคลองมะขำมเทศ)
โครงกำรปรับปรุงคลองส่งน้ำเข้ำอุโมงค์
ระบำยน้ำจำกบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำ
เจ้ำพระยำ (คลองมะขำมเทศช่วงจำกคลอง
หนองบอนถึงล้ำรำงสำธำรณะสุดเขตบึง
หนองบอน)
โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระ
โขนง ช่วงจำกสะพำนข้ำมคลองพระโขนง
บริเวณซอยอ่อนนุช 17 ถึงคลองขุนสกล)
โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระ
โขนง ช่วงจำกแม่น้ำเจ้ำพระยำถึงสะพำน
ข้ำมคลองพระโขนงบริเวณซอยอ่อนนุช 17

ไม่ได้รับงบประมำณ
(27,760,000)

*10
*11
*12
*13
*14

*15

*16
*17

42

ไม่ได้รับงบประมำณ
(38,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(21,280,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(35,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(30,000,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(262,600,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(78,760,000)

ไม่ได้รับงบประมำณ
(345,800,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(284,200,000)

แหล่งงบประมาณ
กทม./รัฐบาล/
อื่นๆ

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
(เรียงล้ำดับตำมควำมส้ำคัญของโครงกำร)

*18 โครงกำรปรับปรุงคลองส่งนำ้ เข้ำอุโมงค์ระบำยนำ้

จำกบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้ำพระยำ (คลอง
หนองบอนช่วงจำกสถำนีสบู นำ้ บึงหนองบอนถึง
ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 7 แยก 4)
*19 โครงกำรปรับปรุงคลองส่งน้ำเข้ำอุโมงค์ระบำย
น้ำ จำกบึงหนองบอนลงสู่แม่นำ้ เจ้ำพระยำ
(คลองมะขำมเทศช่วงจำกล้ำรำงสำธำรณะสุด
เขตบึงหนองบอนถึงถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9
ซอย 55)
*20 โครงกำรปรับปรุงคลองส่งน้ำเข้ำอุโมงค์ระบำย
น้ำ จำกบึงหนองบอนลงสู่แม่นำ้ เจ้ำพระยำ จำก
บึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้ำพระยำ (คลอง
มะขำมเทศช่วงจำกถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9
ซอย 55 ถึงคลองสองห้อง)
*21 โครงกำรปรับปรุงคลองส่งน้ำเข้ำอุโมงค์ระบำย
น้ำ จำกบึงหนองบอนลงสู่แม่นำ้ เจ้ำพระยำ จำก
บึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้ำพระยำ (คลองหนอง
บอนช่วงจำกซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 7
แยก 4 ถึงคลองปลัดเปรียง)

*22 โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระยำ
รำชมนตรี บริเวณจุดตัดคลองบำงบอน
*23 โครงกำรปรับปรุงเขื่อนเดิมคลองบำงซื่อ โดย

งบประมาณ
(ล้านบาท)

แหล่งงบประมาณ
กทม./รัฐบาล/
อื่นๆ

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ

ไม่ได้รับงบประมำณ
(103,260,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(110,460,000)

ไม่ได้รับงบประมำณ
(101,900,000)

ไม่ได้รับงบประมำณ
(157,980,000)

ไม่ได้รับงบประมำณ
(18,700,000)
ไม่ได้รับงบประมำณ
(190,000,000)

เพิ่มควำมลึกคลองช่วงจำกถนนรัชดำภิเษกถึง
ถนนวิภำวดีรังสิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ระบำยน้ำลงสู่อุโมงค์ระบำยนำ้ ใต้คลองบำงซื่อ
*24 โครงกำรปรับปรุงเขื่อนเดิมคลองบำงซื่อ โดย
ไม่ได้รับงบประมำณ
เพิ่มควำมลึกคลองช่วงจำกถนนพหลโยธินถึง
(70,000,000)
ถนนเทอดด้ำริ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ระบำยน้ำลงสู่อุโมงค์ระบำยนำ้ ใต้คลองบำงซื่อ
*25 โครงกำรปรับปรุงเขื่อนเดิมคลองน้ำแก้ว โดย
ไม่ได้รับงบประมำณ
เพิ่มควำมลึกคลองช่วงจำกคลองบำงซื่อถึงถนน
(70,000,000)
รัชดำภิเษก เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรระบำยน้ำ
ลงสู่อุโมงค์ระบำยน้ำใต้คลองบำงซื่อ ระยะที่ 1
*26 โครงกำรปรับปรุงเขื่อนเดิมคลองห้วยขวำง โดย ไม่ได้รับงบประมำณ
เพิ่มควำมลึกคลองช่วงจำกคลองบำงซื่อถึงคลอง (70,000,000)
นำซอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรระบำยน้ำลงสู่
อุโมงค์ระบำยน้ำใต้คลองบำงซื่อ ระยะที่ 1
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แหล่งงบประมาณ
กทม./รัฐบาล/
(เรียงล้ำดับตำมควำมส้ำคัญของโครงกำร)
อื่นๆ
โครงการแผนที่ความเสี่ยงและดัชนีความเสี่ยงนาท่วมกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2
1 ปรับปรุงอำคำรสถำนีเรดำร์ตรวจอำกำศ
4,770,000
กทม.
๒ แห่ง
*2 โครงกำรติดตังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ไม่ได้รับงบประมำณ
พืนที่จุดเสี่ยงน้ำท่วม
(18,500,000)
*3 โครงกำรติดตังเครื่องวัดระดับน้ำท่วมบน
ไม่ได้รับงบประมำณ
ถนน
(4,600,000)
*4 โครงกำรปรับระดับหมุดหลักฐำนทำงดิ่ง
ไม่ได้รับงบประมำณ
พร้อมติดตังแผ่นวัดระดับน้ำ
(19,500,000)
*5 โครงกำรติดตังระบบตรวจและควบคุมเครื่อง ไม่ได้รับงบประมำณ
สูบน้ำอัตโนมัติ
(96,000,000)
พืนที่จะเสี่ยงน้ำท่วม
*6 โครงกำรปรับปรุงระบบตรวจวัดน้ำท่วม
ไม่ได้รับงบประมำณ
(15,000,000)
*7 โครงกำรปรับปรุงระบบวัดสภำพอำกำศ
ไม่ได้รับงบประมำณ
(15,000,000)
*8 โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำจัดท้ำระบบสำรสนเทศ ไม่ได้รับงบประมำณ
เพื่อกำรบริหำรจัดกำรน้ำ
(130,000,000)
*9 โครงกำรพัฒนำระบบวิเครำะห์สถำนกำรณ์น้ำ ไม่ได้รับงบประมำณ
(50,000,000)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในกรุงเทพมหานคร
1 โครงกำรจัดท้ำและพัฒนำระบบกำรบริหำร
46,000,000
กทม.
จัดกำรน้ำเชิงรุก
รวมงบประมาณทังสิน
4,895,730,000
ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

รวมโครงกำร/กิจกรรม
โครงกำร/กิจกรรมที่ใช้งบประมำณ
- ได้รับงบประมำณ ประจ้ำปี พ.ศ. 2563
- ยังไม่ได้รับงบประมำณ ประจ้ำปี พ.ศ. 2563
โครงกำร/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมำณ
หมำยเหตุ * ไม่ได้รับงบประมำณ

44

งบประมาณ
(ล้านบาท)

158
158
40
118
-

โครงกำร/กิจกรรม
โครงกำร/กิจกรรม
โครงกำร/กิจกรรม
โครงกำร/กิจกรรม
โครงกำร/กิจกรรม

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ
กสน.

กสน.

บัญชีรายการ/โครงการประจาพืนฐาน
ลาดับที่
ด้าน/แผนงาน
รายการ/โครงการ
๔
ด้ำนกำรระบำยน้ำและบ้ำบัดน้ำเสีย 1. งำนก่อสร้ำงห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์
(มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ)
คุณภำพน้ำที่ศูนย์กำรศึกษำและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมบำงซื่อ
2. โครงกำรจ้ำงเดินระบบ บ้ำรุงรักษำ
และบริหำรจัดกำรโรงควบคุมคุณภำพน้ำ
ดินแดง ระยะที่ 3
3. โครงกำรจ้ำงเดินระบบ บ้ำรุงรักษำ
และบริหำรจัดกำรโรงควบคุมคุณภำพน้ำ
จตุจักร ระยะที่ 3
4. โครงกำรจ้ำงเดินระบบ บ้ำรุงรักษำ
และบริหำรจัดกำรโรงควบคุมคุณภำพน้ำ
หนองแขม - ทุ่งครุ ระยะที่ 4
5. โครงกำรจ้ำงเดินระบบ บ้ำรุงรักษำ
และบริหำรจัดกำรศูนย์กำรศึกษำและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมบำงซื่อ ระยะที่ 2
6. โครงกำรจ้ำงเดินระบบ บ้ำรุงรักษำ
และบริหำรจัดกำรโรงควบคุมคุณภำพน้ำ
ช่องนนทรี ระยะที่ 4
7. งำนเดินระบบบ้ำบัดน้ำเสียและ
บ้ำรุงรักษำของโรงควบคุมคุณภำพน้ำ
รัตนโกสินทร์
8. งำนเดินระบบบ้ำบัดน้ำเสียแลบ้ำรุงรักษำ
ของโรงควบคุมคุณภำพน้ำสี่พระยำ
9. โครงกำรจัดหำทดแทนเครื่องจักรและ
อุปกรณ์โรงควบคุมคุณภำพน้ำช่องนนทรี
10. งำนเดินระบบและบ้ำรุงรักษำระบบ
บ้ำบัดน้ำเสียและระบบรวบรวมน้ำเสียของ
โรงควบคุมคุณภำพน้ำขนำดเล็กที่ได้รับโอน
จำกกำรเคหะแห่งชำติ จ้ำนวน 12 แห่ง คือ
โรงควบคุมคุณภำพน้ำคลองจั่น ร่มเกล้ำ
ทุ่งสองห้อง 1 ทุ่งสองห้อง 2 หัวหมำก
ท่ำทรำย บำงนำ คลองเตย รำมอินทรำ
บ่อนไก่ ห้วยขวำง และบำงบัว
11. งำนเดินระบบบ้ำบัดน้ำเสียแบบหมุนเวียน
ตำมธรรมชำติและระบบกำรใช้พืชน้ำ
ของสวนลุมพินี

งบประมาณ
จะขออนุมัติ
งบประมำณกลำงปี
พ.ศ. 2563
20,400,000.198,800,000.110,800,000.43,500,000.67,000,000.33,000,000.15,000,000.10,000,000.30,000,000.ไม่ใช้งบประมำณ

ไม่ใช้งบประมำณ
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ลาดับที่

ด้าน/แผนงาน

รายการ/โครงการ
12. งำนเดินระบบบ้ำบัดน้ำเสียของ
โรงควบคุมคุณภำพน้ำพระรำม 9
13. งำนเดินระบบบ้ำบัดน้ำเสียของ
โรงควบคุมคุณภำพน้ำบึงมักกะสัน
14. กิจกรรมท้ำควำมสะอำดท่อรวบรวม
น้ำเสียเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรรวบรวม
น้ำเสียเข้ำสู่ระบบ
15. โครงกำรผลิตปุ๋ยหมักจำกตะกอนน้ำเสีย
เพื่อกำรน้ำไปใช้ประโยชน์
รวม
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งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมำณ
ไม่ใช้งบประมำณ
ไม่ใช้งบประมำณ
ไม่ใช้งบประมำณ
528,500,000

บัญชีรายการ/โครงการประจาพืนฐาน
ลาดับที่
ด้าน/แผนงาน
๔
กำรระบำยน้ำและบ้ำบัดน้ำเสีย
(มิติที่ 1.4 ปลอดภัยพิบัติ)

แผนงำนพัฒนำระบบระบำยน้ำ
งำนสำรสนเทศระบำยน้ำ
(หมวดรำยจ่ำย : ค่ำตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ)
รวม

รายการ/โครงการ
๑. กำรติดตังและตรวจสอบเครื่องสูบน้ำ
และเครื่องผลักดันน้ำตำมแผนกำรติดตัง
และตรวจสอบประจ้ำปี
2. กำรสนับสนุนเครื่องสูบน้ำแก่ส้ำนักงำนเขต
3. กำรซ่อมและบ้ำรุงรักษำเครื่องสูบน้ำ
เครื่องผลักดันน้ำ และเครื่องจักรกล
4. ค่ำจ้ำงเหมำล้ำงท้ำควำมสะอำดท่อระบำยน้ำ
5. ค่ำใช้จ่ำยในกำรสัมมนำและดูงำนด้ำนกำร
จัดกำรองค์กรเพื่อพัฒนำบุคลำกร
6. ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรสัมมนำและดูงำน
เพื่อพัฒนำศักยภำพบุคลำกรในกำรป้องกัน
น้ำท่วมและจัดกำรคุณภำพน้ำ
7. ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรกำรศึกษำดูงำน
บูรณำกำรข้อมูลเพื่อกำรบริหำรจัดกำรน้ำ
ของกรุงเทพมหำนคร
8. งำนจ้ำงเหมำจัดท้ำวีดิทัศน์แนะน้ำส้ำนัก
กำรระบำยน้ำ

งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมำณ
ไม่ใช้งบประมำณ
ไม่ใช้งบประมำณ
๒๕,๐๐๐,๐๐๐.453,200.3,096,000.656,800.470,000.-

29,676,000.-
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หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ค่าครุภัณฑ์)
ล้ำดับที่

กอง

1
2
3
4
5
6
7

สก
สก
สก
สก
สก
สก
สก

8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
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ด้ำน แผนงำน งำน/โครงกำร หมวดรำยจ่ำย
ประเภทรำยจ่ำยและรำยกำร

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนักงำน (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิว) 1 เครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส้ำหรับงำนส้ำนักงำน 1 เครื่อง
ตู้เหล็ก แบบ 2 บำน จ้ำนวน 3 ตู้
เครื่องโทรสำรแบบใช้กระดำษธรรมดำ ส่งเอกสำรได้ 20 แผ่น/นำที 2 เครื่อง
รถจักรยำนต์ยนต์ ขนำด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ 2 คัน
โต๊ะท้ำงำนระดับปฏิบัติงำน, ปฏิบัติกำร, ช้ำนำญงำน, อำวุโส, ช้ำนำญกำร 3ชุด
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขำวด้ำชนิด Network แบบที่ 1
(28หน้ำ/นำที) 4 เครื่อง
สก สแกนเนอร์ ส้ำหรับงำนเก็บเอกสำรทั่วไป 1 เครื่อง
สก เครื่องถ่ำยเอกสำร ระบบดิจิตอล (ขำว-ด้ำ) ควำมเร็ว 30 แผ่น/นำที 1 เครื่อง

งบประมำณ
ประจ้ำปี 2563

17,000
16,000
16,500
36,000
97,000
27,000
35,600
3,200
120,000

สพน เครื่องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนส้ำนักงำน (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิว) 15 เครื่อง
สพน เครือ่ งคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 2(จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิว)
4 เครื่อง
สพน เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส้ำหรับงำนส้ำนักงำน 4 เครื่อง
สพน โต๊ะท้ำงำนระดับปฏิบัติงำน, ปฏิบัติกำร, ช้ำนำญงำน, อำวุโส, ช้ำนำญกำร 15 ชุด

255,000
120,000

สพน โต๊ะท้ำงำนระดับช้ำนำญกำรพิเศษ อ้ำนวยกำรต้น 3 ชุด
สพน เครือ่ งพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส้ำหรับกระดำษ A3 1 เครื่อง
สพน เครือ่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขำวด้ำชนิด Network แบบที่ 1
(28หน้ำ/นำที) 4 เครื่อง
สพน เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สีชนิด Network แบบที่ 1
(18หน้ำ/นำที)1 เครื่อง
กสน เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้ำ 1 เครื่อง
กสน เครื่องก้ำเนิดไฟฟ้ำ ขนำด 50 กิโลวัตต์ พร้อมติดตัง 1 เครื่อง
กสน เครื่องส้ำรวจค่ำพิกัดจำกดำวเทียม 1 เครื่อง

42,600
6,300
35,600

68,000
135,000

10,000
22,000
700,000
1,300,000.00

ล้ำดับที่ กอง
1

สคน

2

สคน

3
4
5

สคน
สคน
สคน

1
2

กรท
กรท

3
4
5

กรท
กรท
กรท

6
7
8

กรท
กรท
กรท

9
10
11

กรท
กรท
กรท

12
13
14

กรท
กรท
กรท

15

กรท

16

กรท

ด้ำน แผนงำน งำน/โครงกำร หมวดรำยจ่ำย
งบประมำณ
ประเภทรำยจ่ำยและรำยกำร
ประจ้ำปี 2563
เครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วน ชนิดตังพืนหรือแขวน
324,000.00
(มีระบบฟอกอำกำศ) ขนำด 24,000 บีทียู 10 เครื่อง
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้ำชนิดจุ่ม SUBMERSIBLE PROPELLER ควำมสำมำรถสูบน้ำได้ไม่ 54,400,000.00
น้อยกว่ำ 180 ลบ.ม./นำที มีระยะสูบส่ง(HEAD) ไม่น้อยกว่ำ 3 เมตร พร้อม
อุปกรณ์และติดตัง 16 เครื่อง
รถจักรยำนยนต์ ขนำด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ 3 คัน
145,500.00
สแกนเนอร์ ส้ำหรับงำนเก็บเอกสำรระดับศูนย์บริกำร แบบที่ 1 1 เครื่อง
18,000.00
รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนำด 1 ตัน ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่้ำกว่ำ 2,000 ซีซี หรือ 2,187,000.00
ก้ำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่้ำกว่ำ 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ 3
คัน
เครื่องโทรสำร แบบใช้กระดำษธรรมดำ ส่งเอกสำรได้ครังละ 20 แผ่น 1 เครื่อง
18,000
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซินสูบน้ำได้ 1,000 ลิตรต่อนำทีขนำด 5
109,200
แรงม้ำ 12 เครื่อง
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้ำ สูบน้ำได้ 1,500 ลิตรต่อนำที 10 เครื่อง
321,000
รถโฟล์คลิฟท์ ขนำด 3.5 ตัน 1 คัน
1,950,000
รถตักหน้ำ-ขุดหลังล้อยำงชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ก้ำลังแรงม้ำสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 100
4,500,000
แรงม้ำ เก๋งห้องคนขับติดกระจกโดยรอบ และเครื่องปรับอำกำศพร้อมติดตังหัวเจำะ
คอนกรีตไฮโดรลิคสำมำรถเปลี่ยนบุ้งกี๋ในตัว 1 คัน
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้ำ 2 เครื่อง
44,000
รถจักรยำนต์ยนต์ ขนำด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดำ 11 คัน
448,800
รถโดยสำรขนำด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่้ำกว่ำ 2,400 ซีซี
1,288,000
หรือก้ำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่้ำกว่ำ 90 กิโลวัตต์ 1 คัน
เครื่องก้ำเนิดไฟฟ้ำ ขนำด 15 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง
246,000
หัวเจำะสกัดคอนกรีตใช้กับรถตักหน้ำขุดหลังพร้อมชุดสวมเร็ว 1 เครื่อง
960,000
เครื่องอัดสกัดคอนกรีตใช้เครื่องยนต์ ติดตังบนเทรลเลอร์ สำมำรถลำกจูงได้สะดวก
1,300,000
ชนิดผลิตลมอัดไม่น้อยกว่ำ 177 ลูกบำศก์ฟุต พร้อมอุปกรณ์ในกำรใช้งำนสกัด
คอนกรีตสำมำรถใช้งำนได้พร้อมกัน 1 เครื่อง
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ขนำด 135 บำร์ สำมำรถดูดน้ำได้เอง 1 เครื่อง
20,000
เครื่องถ่ำยเอกสำร ระบบดิจิตอล (ขำว - ด้ำ) ควำมเร็ว 20 แผ่นต่อนำที 2 เครื่อง
200,000
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตัน ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่้ำกว่ำ 2,400 ซีซี
7,812,000
หรือก้ำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่้ำกว่ำ 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิล
แค็บ 9 คัน
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 3 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้ำย พร้อมติดตังเครน ขนำด
3,900,000
6 ตัน 1 คัน
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่้ำกว่ำ 6,000 ซีซี
3,960,000
49

ล้ำดับที่ กอง

17
18
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ด้ำน แผนงำน งำน/โครงกำร หมวดรำยจ่ำย
ประเภทรำยจ่ำยและรำยกำร
หรือก้ำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่้ำกว่ำ 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้ำย 2 คัน

กรท รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่้ำกว่ำ 6,000 ซีซี
หรือก้ำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่้ำกว่ำ 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ 1 คัน
กรท เครื่องพิมพ์ส้ำเนำระบบดิจิตอล ควำมละเอียด 300x300 จุดต่อตำรำงนิว 1
เครื่อง

งบประมำณ
ประจ้ำปี 2563
2,500,000
90,000

ล้ำดับ กอง
ด้ำน แผนงำน งำน/โครงกำร หมวดรำยจ่ำย
ที่
ประเภทรำยจ่ำยและรำยกำร
1 กรบ เครื่องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 2 (จอภำพไม่น้อยกว่ำ 19 นิว)
2 เครื่อง
2 กรบ รถเข็น 2 ล้อ 2 คัน
3 กรบ เครื่องตัดหญ้ำแบบข้อแข็ง 14 เครื่อง
4 กรบ เรืออลูเนียม ท้องแบนขนำด 1.5 X 3.70 X 0.40 เมตร พร้อมเครื่องยนต์ติดท้ำย
10 ล้ำ
5 กรบ เรือไฟเบอร์กลำสเก็บขยะมูลฝอยขนำด 2X6 เมตร พร้อมเครื่องยนต์ติดท้ำยเรือ
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 40 แรงม้ำ ชนิด 4 จังหวะ 2 ล้ำ
6 กรบ รถจักรยำนยนต์ขนำด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ 3 คัน
7 กรบ เก้ำอีท้ำงำน ระดับปฏิบัติงำน, ปฏิบัติกำร,ช้ำนำญงำน,อำวุโส,ช้ำนำญกำร 7 ตัว
8 กรบ เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี 1 เครื่อง
9 กรบ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer) ส้ำหรับกระดำษขนำด A 3 1 เครื่อง
10 กรบ ตู้ส้ำนักงำนส้ำเร็จรูปเคลื่อนที่ (คอนเทนเนอร์) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 3.00 X 6.00 X
2.60 เมตร 1 ตู้
11 กรบ เครื่องส้ำรองไฟฟ้ำขนำด 800VA 3 เครื่อง
12 กรบ เครื่องถ่ำยเอกสำร ระบบดิจิตอล(ขำว-ด้ำ) ควำมเร็ว 30 แผ่นต่อนำที 1 เครื่อง
13 กรบ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนำด 1 ตัน ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่้ำกว่ำ 2,400 ซีซี หรือก้ำลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่้ำกว่ำ 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ 3 คัน
14 กรบ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนำด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่้ำกว่ำ 6,000 ซีซี
หรือก้ำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่้ำกว่ำ 170 กิโลวัตต์(แบบกระบะเทท้ำย) 1 คัน
15 กรบ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนำด 1 ตัน ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่้ำกว่ำ 2,400 ซีซี หรือก้ำลัง
เครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ต่้ำกว่ำ 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ พร้อม
หลังคำไฟเบอร์กลำสหรือเหล็ก 1 คัน

งบประมำณ
ประจ้ำปี 2563
60,000
4,000
133,000
433,350
1,600,000
145,500
19,600
15,000
6,300
267,500
7,500
120,000
2,604,000
1,980,000
900,400
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ล้ำดับ
ที่
1
2
3

สจน
สจน
สจน

4
5

สจน
สจน

6
7
8
9
10

สจน
สจน
สจน
สจน
สจน
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กอง

ด้ำน แผนงำน งำน/โครงกำร หมวดรำยจ่ำย
ประเภทรำยจ่ำยและรำยกำร
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับส้ำนักงำน (จอภำพไม่น้อยกว่ำ 19 นิว) 2 เครื่อง
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือ LED สี จ้ำนวน 1 เครื่อง
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขำวด้ำชนิด Network แบบที่ 1 (28หน้ำ/นำที)
1 เครื่อง
จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 21.5 นิว จ้ำนวน 2 จอ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 2(จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิว)
1 เครื่อง
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้ำ 1 เครื่อง
เครื่องวิเครำะห์ไนโตรเจน 1 เครื่อง
เครื่องวัดควำมเค็มและปริมำณอ๊อกซิเจนที่ละลำยน้ำ 4 เครื่อง
ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 1 ตู้
เครื่องถ่ำยเอกสำรระบบดิจิตอล (ขำว - ด้ำ) ควำมเร็ว 30 แผ่นต่อนำที
จ้ำนวน 1 เครื่อง

งบประมำณ
ประจ้ำปี 2563
34,000
15,000
8,900
8,000
30,000
22,000
1,941,515
1,707,720
99,510
120,000

การนาแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
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แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. ๒๕๖3
มิติที่ ๑ ประสิทธิผลตามพันธกิจ
ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร์
ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย
มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ
เป้าประสงค์ที่ 1.1.1.1 คุณภาพแหล่งนาธรรมชาติในเขตพืนที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึน
ลาดับที่
1

2
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ตัวชีวัด

ค่าเป้าหมาย

คุณภำพน้ำคลองและแม่น้ำเจ้ำพระยำที่อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนเพิ่มขึน
* ภำยใต้เงื่อนไข กำรตรวจวัดคุณภำพน้ำทัง 3 พำรำมิเตอร์จำกจุดเดียวกัน
1.1 ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำเจ้ำพระยำมีค่ำเฉลี่ยของค่ำออกซิเจน
ละลำยนำ้ (DO) ไม่น้อยกว่ำ 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร

ร้อยละ 40

1.2 ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำเจ้ำพระยำมีค่ำเฉลี่ยของค่ำปริมำณ
ควำมสกปรกในรูปของสำรอินทรีย์ (BOD) ไม่เกินกว่ำ 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร

ร้อยละ 2.5

1.3 ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำเจ้ำพระยำมีค่ำเฉลี่ยของค่ำแอมโมเนีย
ไนโตรเจน (NH3N) ไม่เกินกว่ำ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร

ร้อยละ 2.5

จุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำเจ้ำพระยำมีเพิ่มขึน

310 จุด

มาตรการ

ตัวชีวัดมาตรการ

(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน)

(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน)

1. เฝ้ำระวัง ติดตำม ตรวจสอบดูแล
สภำพน้ำคลองและแม่น้ำเจ้ำพระยำ
และจัดกำรระบบไหลเวียนน้ำ
(ม.1.1.1.1.1)

1. คุณภำพน้ำคลองและแม่น้ำ
เจ้ำพระยำที่อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน
เพิ่มขึน
* ภำยใต้เงื่อนไข กำรตรวจวัด
คุณภำพน้ำทัง 3 พำรำมิเตอร์
จำกจุดเดียวกัน
1.1 ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้ำ
คลองและแม่น้ำเจ้ำพระยำมี
ค่ำเฉลี่ยของค่ำออกซิเจนละลำยน้ำ
(DO) ไม่น้อยกว่ำ 2.0 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร
1.2 ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้ำ
คลองและแม่น้ำเจ้ำพระยำมี
ค่ำเฉลี่ยของค่ำปริมำณควำม
สกปรกในรูปของสำรอินทรีย์
(BOD) ไม่เกินกว่ำ 4.0 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร
1.3 ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้ำ
คลองและแม่น้ำเจ้ำพระยำ
มีค่ำเฉลี่ยของค่ำแอมโมเนีย

นิยาม/คาอธิบายตัวชีวัด
นิยาม/คาอธิบาย
- จุดตรวจวัด หมำยถึง จุดที่ก้ำหนดให้เฝ้ำ
ระวังสถำนกำรณ์คุณภำพน้ำในคลองและแม่น้ำ
เจ้ำพระยำโดยท้ำกำรเก็บตัวอย่ำงน้ำเพื่อ
วิเครำะห์คุณภำพน้ำประจ้ำทุกเดือน
- ค่ำออกซิเจนละลำยน้ำ (DO) หมำยถึง
ปริมำณออกซิเจนที่ละลำยในน้ำ ถ้ำค่ำ DO ต่ำ้
แสดงว่ำแหล่งน้ำนันมีควำมสกปรกสูง โดยน้ำที่
มีควำมเหมำะสมต่อกำรด้ำรงชีวิตของ
สิ่งมีชีวิตในน้ำ จะต้องมีค่ำ DO ไม่น้อยกว่ำ 2
มิลลิกรัมต่อลิตร ตำมเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพ
น้ำผิวดินประเภทที่ 4
- ค่ำปริมำณควำมสกปรกในรูปสำรอินทรีย์
(BOD) หมำยถึง ปริมำณออกซิเจนที่จุลินทรีย์
ใช้ในกำรย่อยสลำยสำรอินทรีย์ในน้ำ ถ้ำค่ำ
BOD สูงแสดงว่ำแหล่งน้ำนันมีควำมสกปรกสูง
โดยน้ำควรมีค่ำ BOD ไม่เกิน 4 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ตำมเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน้ำ
ผิวดินประเภทที่ 4
- ค่ำแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3N) หมำยถึง
ไนโตรเจนทังหมดที่อยู่ในรูปอันอิออนไนซ์
แอมโมเนียและอิออนไนซ์แอมโมเนีย ถ้ำค่ำ

โครงการ/กิจกรรม
*1. โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรตรวจ
วิเครำะห์คุณภำพน้ำให้ได้มำตรฐำนสำกล
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
2. โครงกำรบ้ำรุงรักษำคลองสำยหลัก
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มาตรการ

ตัวชีวัดมาตรการ

(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน)

(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน)
ไนโตรเจน (NH3N) ไม่เกินกว่ำ 0.5
มิลลิกรัมต่อลิตร
(ผลลัพธ์)

นิยาม/คาอธิบายตัวชีวัด
อันอิออนไนซ์แอมโมเนีย ในน้ำเกินมำตรฐำนจะ
มีผลต่อปลำและ NH3N ยังเป็นส่วนหนึ่งของวัฏ
จักรไนโตรเจนซึ่งสำมำรถเปลี่ยนรูปเป็น NO3N
ได้ง่ำย หำกปริมำณ NO3N ในน้ำสูง จะส่งผล
กระตุ้นกำรเติบโตของสำหร่ำยจนเกิดภำวะ
Algae bloom ท้ำให้เกิดปัญหำน้ำเขียวมีกลิ่น
เหม็น โดยน้ำที่มีควำมเหมำะสมต่อกำรใช้
ประโยชน์จะต้องมีค่ำ NH3N ไม่เกิน 0.5
มิลลิกรัมต่อลิตร ตำมเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพ
น้ำผิวดินประเภทที่ 4
ค่าเป้าหมาย
1.1 ร้อยละ 40
1.2 ร้อยละ 2.5
1.3 ร้อยละ 2.5
วิธีการคานวณ
1.1 จ้ำนวนจุดตรวจวัดที่มีผลกำรตรวจวัด
คุณภำพน้ำมีค่ำเฉลี่ยรำยปีผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน
ในรูปของค่ำ DO ≥ 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร คูณ
100 หำรด้วยจ้ำนวนจุดตรวจวัดทังหมด
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โครงการ/กิจกรรม

มาตรการ

ตัวชีวัดมาตรการ

(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน)

(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน)

นิยาม/คาอธิบายตัวชีวัด

โครงการ/กิจกรรม

1.2 จ้ำนวนจุดตรวจวัดที่มีผลกำรตรวจวัด
คุณภำพน้ำมีค่ำเฉลี่ยรำยปีผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน
ในรูปของค่ำ BOD ≤ 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร คูณ
100 หำรด้วยจ้ำนวนจุดตรวจวัดทังหมด
1.3 จ้ำนวนจุดตรวจวัดที่มีผลกำรตรวจวัด
คุณภำพน้ำมีค่ำเฉลี่ยรำยปีผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน
ในรูปของค่ำ NH3N ≤ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร
คูณ 100 หำรด้วยจ้ำนวนจุดตรวจวัดทังหมด
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มาตรการ

ตัวชีวัดมาตรการ

(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน)

(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน)

2. ประเมินกำรเปลี่ยนแปลงคุณภำพน้ำ 2. จุดตรวจวัดของน้ำคลองและ
เพื่อจัดกำรแก้ไขปัญหำน้ำเสีย
แม่น้ำเจ้ำพระยำมีเพิ่มขึน
(ม.1.1.1.1.2)
(ผลผลิต)

นิยาม/คาอธิบายตัวชีวัด
นิยาม/คาอธิบาย
จุดตรวจวัดน้ำคลองและแม่น้ำเจ้ำพระยำ
หมำยถึง จุดเก็บตัวอย่ำงน้ำในคลองเป้ำหมำย
และแม่น้ำเจ้ำพระยำ ที่ก้ำหนดให้มีกำร
เฝ้ำระวังและตรวจสอบคุณภำพน้ำ
ค่าเป้าหมาย 310 จุด
วิธีการคานวณ
นับจำกจ้ำนวนจุดตรวจวัดน้ำในคลองและแม่น้ำ
เจ้ำพระยำที่ได้รับกำรตรวจสอบคุณภำพน้ำเป็น
ประจ้ำทุกเดือน
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โครงการ/กิจกรรม
1. โครงกำรประเมินคุณภำพน้ำและจัดล้ำดับ
ควำมส้ำคัญของคลองและแม่น้ำเจ้ำพระยำใน
เขตกรุงเทพมหำนครที่ต้องได้รับกำรฟื้นฟู

เป้าประสงค์ที่ 1.1.1.2 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบาบัดนาเสียรวม
ตัวชีวัดเป้าประสงค์
ลาดับที่
ตัวชีวัด
ระบบรวบรวมและระบบบ้ำบัดน้ำเสียรวมมีขีดควำมสำมำรถและประสิทธิภำพให้บริกำร
3
อย่ำงเพียงพอและทั่วถึง
3.1 ร้อยละของปริมำณน้ำเสียชุมชนที่ได้รับกำรบ้ำบัด

4

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ 45

3.2 ร้อยละของพืนที่กรุงเทพมหำนครที่อยู่ในพืนที่บริกำรบ้ำบัดน้ำเสีย

ร้อยละ 13.5

จ้ำนวนผลงำนกำรศึกษำวิจัยเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกำรจัดกำรคุณภำพน้ำ

1 เรื่อง

มาตรการ

ตัวชีวัดมาตรการ

(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน)

(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน)

1. ก่อสร้ำงระบบบ้ำบัดน้ำเสียรวมและ
เพิ่มประสิทธิภำพระบบรวบรวมน้ำเสีย
(ม.1.1.1.2.1)

3. ระบบรวบรวมและระบบบ้ำบัด
น้ำเสียรวมมีขีดควำมสำมำรถและ
ประสิทธิภำพให้บริกำรอย่ำง
เพียงพอและทั่วถึง
3.1 ร้อยละของปริมำณน้ำเสีย
ชุมชนที่ได้รับกำรบ้ำบัด
3.2 ร้อยละของพืนที่กรุงเทพมหำนครที่อยู่ในพืนที่บริกำรบ้ำบัด
น้ำเสีย (ผลลัพธ์)

นิยาม/คาอธิบายตัวชีวัด

โครงการ/กิจกรรม

นิยาม/คาอธิบาย
3.1 ปริมำณน้ำเสียชุมชนที่ได้รับกำรบ้ำบัด
หมำยถึง ปริมำณน้ำเสียชุมชนในพืนที่
กรุงเทพมหำนครที่ระบบบ้ำบัดน้ำเสียรวม
ของกรุงเทพมหำนครสำมำรถรองรับได้
3.2 พืนที่บริกำรบ้ำบัดน้ำเสีย หมำยถึง
พืนที่ของกรุงเทพมหำนครที่อยู่ในพืนที่บริกำร
บ้ำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภำพน้ำของ
กรุงเทพมหำนคร

1. โครงกำรก่อสร้ำงระบบรวบรวมน้ำเสีย
และระบบบ้ำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 1
งบประมำณ 200,000,000 บำท (ลงทุน)
2. โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำบริหำรและควบคุม
งำนโครงกำรก่อสร้ำงระบบรวบรวมน้ำเสียและ
ระบบบ้ำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 1
งบประมำณ 4,000,000 บำท (ลงทุน)
3. โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำส้ำรวจและออกแบบ
รำยละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสีย
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มาตรการ

ตัวชีวัดมาตรการ

(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน)

(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน)

นิยาม/คาอธิบายตัวชีวัด
ค่าเป้าหมาย
3.1 ร้อยละ 45
3.2 ร้อยละ 13.5
วิธีการคานวณ
3.1 ปริมำณกำรบ้ำบัดน้ำเสียตำมที่ออกแบบ
(ลบ.ม./วัน) คูณ 100 หำรด้วยปริมำณน้ำเสีย
ชุมชนในพืนที่กรุงเทพมหำนคร (ปริมำณกำรใช้
น้ำประปำ) (ลบ.ม./วัน)
3.2 ขนำดพืนที่บริกำรบ้ำบัดน้ำเสีย (ตำรำง
กิโลเมตร) คูณ 100 หำรด้วย
ขนำดพืนที่ทังหมดของกรุงเทพมหำนคร
(ตำรำงกิโลเมตร)
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โครงการ/กิจกรรม
และระบบบ้ำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 2
งบประมำณ 15,000,000 บำท (ลงทุน)
4. โครงกำรก่อสร้ำงระบบรวบรวมน้ำเสีย
และระบบบ้ำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญำที่ 1
งำนก่อสร้ำงระบบบ้ำบัดน้ำเสียธนบุรี
และสวนสำธำรณะ
งบประมำณ 380,000,000 บำท (ลงทุน)
5. โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำบริหำรและควบคุมงำน
โครงกำรก่อสร้ำงระบบรวบรวมน้ำเสียและ
ระบบบ้ำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญำที่ 1
งำนก่อสร้ำงระบบบ้ำบัดน้ำเสียธนบุรี
และสวนสำธำรณะ
งบประมำณ 7,550,000 บำท (ลงทุน)
6. โครงกำรก่อสร้ำงระบบรวบรวมน้ำเสีย
และระบบบ้ำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญำที่ 2
งำนก่อสร้ำงระบบรวบรวมน้ำเสียพืนที่
ส่วนเหนือ (เขตบำงพลัดและบำงส่วนของเขต
ตลิ่งชันและเขตบำงกอกน้อย)
งบประมำณ 450,000,000 บำท (ลงทุน)
7. โครงกำรก่อสร้ำงระบบรวบรวมน้ำเสีย
และระบบบ้ำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญำที่ 3

มาตรการ

ตัวชีวัดมาตรการ

(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน)

(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน)

นิยาม/คาอธิบายตัวชีวัด

โครงการ/กิจกรรม
งำนก่อสร้ำงระบบรวบรวมน้ำเสียพืนที่ส่วนใต้
(เขตบำงกอกน้อยและเขตบำงกอกใหญ่)
งบประมำณ 360,000,000 บำท (ลงทุน)
*8.โครงกำรก่อสร้ำงบ่อดักน้ำเสียเพื่อป้องกัน
น้ำไหลย้อนกลับเข้ำระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย
ในพืนที่โรงควบคุมคุณภำพน้ำทุ่งครุ
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*9.โครงกำรก่อสร้ำงบ่อดักน้ำเสียเพื่อป้องกัน
น้ำไหลย้อนกลับเข้ำระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย
ในพืนที่โรงควบคุมคุณภำพน้ำหนองแขม
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*10. โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำศึกษำควำม
เหมำะสม ส้ำรวจและออกแบบรำยละเอียด
ระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบ้ำบัดน้ำเสีย
ดอนเมือง
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*11. โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำศึกษำควำม
เหมำะสม ส้ำรวจและออกแบบรำยละเอียด
ระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบ้ำบัดน้ำเสีย
บำงเขน
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
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มาตรการ

ตัวชีวัดมาตรการ

(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน)

(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน)

นิยาม/คาอธิบายตัวชีวัด

โครงการ/กิจกรรม
12. โครงกำรก่อสร้ำงระบบรวบรวมน้ำเสีย
เพิ่มเติมริมคลองแสนแสบช่วงถนนวิทยุ-คลอง
ตันเข้ำโรงควบคุมคุณภำพน้ำดินแดง
งบประมำณ 321,608,000 บำท แบ่งเป็น
เงินงบประมำณ 160,804,000 บำท และ
เงินนอกงบประมำณ 160,804,000 บำท
(ลงทุน)
13. โครงกำรก่อสร้ำงระบบรวบรวมน้ำเสีย
(เพิ่มเติม) พืนที่เขตห้วยขวำงเข้ำโรงควบคุม
คุณภำพน้ำดินแดง
งบประมำณ 852,800,000 บำท แบ่งเป็น
เงินงบประมำณ 532,800,000 บำท และ
เงินนอกงบประมำณ 320,000,000 บำท
(ลงทุน)
14. โครงกำรก่อสร้ำงระบบรวบรวมน้ำเสีย
จำกพืนที่รับน้ำคลองลำดโตนด
งบประมำณ 100,000,000 บำท (ลงทุน)
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มาตรการ

ตัวชีวัดมาตรการ

(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน)

(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน)

2. ศึกษำ วิจัย และพัฒนำเพื่อส่งเสริม
นวัตกรรมกำรจัดกำรคุณภำพน้ำ
(ม.1.1.1.2.2)

4. จ้ำนวนผลงำนกำรศึกษำวิจัย
เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกำรจัดกำร
คุณภำพน้ำ
(ผลผลิต)

นิยาม/คาอธิบายตัวชีวัด

โครงการ/กิจกรรม

นิยาม/คาอธิบาย
ผลงำนกำรศึกษำวิจัยเพื่อส่งเสริมนวัตกรรม
กำรจัดกำรคุณภำพน้ำ หมำยถึง ผลงำนทำง
วิชำกำรที่ได้ศึกษำค้นคว้ำ
อย่ำงเป็นระบบที่แสดงถึงกำรประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีหรือน้ำวิธีกำรใหม่ ๆ มำใช้
พัฒนำกำรแก้ไขปัญหำมลพิษทำงน้ำ
หรือส่งเสริมกำรด้ำเนินงำนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

*1. โครงกำรศึกษำวิจัยส่งเสริมนวัตกรรมกำร
จัดกำรคุณภำพน้ำ
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ

ค่าเป้าหมาย
จ้ำนวน 1 เรื่อง
วิธีการคานวณ
นับจำกจ้ำนวนจ้ำนวนผลงำนกำรศึกษำวิจัย
ที่แล้วเสร็จ
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เป้าประสงค์ที่ 1.1.1.3 บริหารจัดการระบบบาบัดนาเสียอย่างครบวงจรและยั่งยืน
ตัวชีวัดเป้าประสงค์
ลาดับที่
ตัวชีวัด
5
ร้อยละของปริมำณน้ำที่ผ่ำนกำรบ้ำบัดถูกน้ำกลับมำใช้ประโยชน์
6

ควำมส้ำเร็จในกำรจัดท้ำระบบฐำนข้อมูลผู้ใช้น้ำของกรุงเทพมหำนครตำมประเภท
แหล่งก้ำเนิดน้ำเสีย

มาตรการ
(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน)
1. สนับสนุนกำรน้ำน้ำและผลผลิตจำก
กำรบ้ำบัดน้ำเสียกลับมำใช้ประโยชน์
(ม.1.1.1.3.1)
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ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 6.4

ตัวชีวัดมาตรการ
(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน)
5. ร้อยละของปริมำณน้ำที่
ผ่ำนกำรบ้ำบัดถูกน้ำกลับมำ
ใช้ประโยชน์
(ผลลัพธ์)

มีฐำนข้อมูลผู้ใช้น้ำ
1 ฐำนข้อมูล

นิยาม/คาอธิบายตัวชีวัด

โครงการ/กิจกรรม

นิยาม/คาอธิบาย
ปริมำณน้ำที่ผ่ำนกำรบ้ำบัดจำกโรงควบคุม
คุณภำพน้ำขนำดใหญ่ของกรุงเทพมหำนคร
ที่เปิดด้ำเนินกำร จ้ำนวน ๘ แห่ง และมีกำรน้ำ
กลับมำใช้ประโยชน์ เช่น น้ำไปล้ำงท่อ ล้ำง
ถนน รดน้ำต้นไม้ เป็นต้น
ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 6.4
วิธีการคานวณ
ปริมำณน้ำที่ผ่ำนกำรบ้ำบัดและน้ำกลับมำใช้
ประโยชน์ คูณ 100 หำรด้วย ปริมำณน้ำที่ผ่ำน
กำรบ้ำบัดแล้วทังหมดของโรงควบคุมคุณภำพ
น้ำขนำดใหญ่ ๘ แห่ง

*1. โครงกำรก่อสร้ำงท่อส่งน้ำที่ผ่ำนกำรบ้ำบัด
จำกโรงควบคุมคุณภำพน้ำจตุจักร
ไปยังคลองบำงซื่อ คลองน้ำแก้ว และ
คลองพญำเวิก
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
2.โครงกำรน้ำน้ำที่ผ่ำนกำรบ้ำบัดกลับมำใช้
ประโยชน์

มาตรการ
(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน)
2. เตรียมกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียม
บ้ำบัดน้ำเสีย
(ม.1.1.1.3.2)

ตัวชีวัดมาตรการ
(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน)
6. ควำมส้ำเร็จในกำรจัดท้ำ
ระบบฐำนข้อมูลผู้ใช้น้ำของ
กรุงเทพมหำนครตำมประเภท
แหล่งก้ำเนิดน้ำเสีย
(ผลผลิต)

นิยาม/คาอธิบายตัวชีวัด

โครงการ/กิจกรรม

นิยาม/คาอธิบาย
ระบบฐำนข้อมูลผู้ใช้น้ำของกรุงเทพมหำนครตำมประเภทแหล่งก้ำเนิดน้ำเสีย
หมำยถึง กำรจัดเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่ง
ก้ำเนิดน้ำเสียที่มีกำรเชื่อมโยงข้อมูลกับปริมำณ
กำรใช้น้ำประปำของผู้ใช้น้ำของ
กำรประปำนครหลวงในพืนที่ 50 เขต
ของกรุงเทพมหำนคร ในรูปแบบระบบ
คอมพิวเตอร์ให้พร้อมส้ำหรับกำรจัดเก็บ
ค่ำธรรมเนียมบ้ำบัดน้ำเสีย

1. โครงกำรจ้ำงท้ำระบบงำนเพื่อกำรจัดเก็บ
ค่ำธรรมเนียมบ้ำบัดน้ำเสีย
งบประมำณ 5,000,000 บำท (ด้ำเนินกำร)
*2. โครงกำรจ้ำงบริหำรจัดกำรเพื่อกำรจัดเก็บ
ค่ำธรรมเนียมบ้ำบัดน้ำเสีย
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ

ค่าเป้าหมาย
มีฐำนข้อมูลผู้ใช้น้ำจ้ำนวน 1 ฐำนข้อมูล
วิธีการคานวณ
นับจำกจ้ำนวนฐำนข้อมูลผู้ใช้น้ำของ
กรุงเทพมหำนครที่แล้วเสร็จ
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เป้าประสงค์ที่ 1.1.1.4 ป้องกันและลดนาเสียที่แหล่งกาเนิด รวมถึงส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนในการบริหารจัดการระบบบาบัดนาเสีย
ตัวชีวัดเป้าประสงค์
ลาดับที่
ตัวชีวัด
7
ปริมำณน้ำเสียเพิ่มขึนในอัตรำที่ลดลงเทียบกับปีฐำน
8

ระดับกำรมีส่วนร่วมของภำคเอกชนในกำรบริหำรจัดกำรระบบบ้ำบัดน้ำเสีย

มาตรการ
(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน)
1. ลดน้ำเสียจำกแหล่งก้ำเนิดและ
ส่งเสริมกำรประหยัดน้ำ
(ม.1.1.1.4.1)
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ค่าเป้าหมาย
ไม่เกินร้อยละ 2.72

ตัวชีวัดมาตรการ
(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน)
7. ปริมำณน้ำเสียเพิ่มขึนในอัตรำ
ที่ลดลงเทียบกับปีฐำน
(ผลลัพธ์)

นิยาม/คาอธิบายตัวชีวัด
นิยาม/คาอธิบาย
ปริมำณน้ำเสีย หมำยถึง ปริมำณน้ำเสีย
ชุมชนจำกกำรใช้น้ำประปำในเขตพืนที่
กรุงเทพมหำนคร
ปีฐำน หมำยถึง อัตรำกำรเพิ่มขึนของ
ปริมำณน้ำเสียที่เกิดจำกกำรใช้น้ำประปำ
ในปี 2556 จ้ำนวน 2,485,771 ลูกบำศก์
เมตรต่อวัน เมื่อเทียบกับในปี 2555 จ้ำนวน
2,419,981 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน ซึ่งเป็นช่วง
ที่มีอัตรำปริมำณน้ำเสียเพิ่มขึนสูงสุด
ในรอบ 5 ปี ระหว่ำงปี 2556-2560
โดยเพิ่มขึนในอัตรำร้อยละ 2.72

ระดับ 4 ควำมร่วมมือ
โครงการ/กิจกรรม
*1. โครงกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในกำรบ้ำบัดน้ำเสียและมีส่วนร่วมในกำร
ลดปริมำณน้ำเสีย
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ

มาตรการ
(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน)

ตัวชีวัดมาตรการ
(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน)

นิยาม/คาอธิบายตัวชีวัด

โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย
ไม่เกินร้อยละ 2.72
วิธีการคานวณ
ปริมำณน้ำเสีย/กำรใช้น้ำประปำในเขต
กทม. ปีปัจจุบัน ลบด้วยปริมำณน้ำเสีย/
กำรใช้น้ำประปำในเขต กทม.ปีที่ผ่ำนมำ
คูณ 100 หำรด้วยปริมำณน้ำเสีย/กำรใช้
น้ำประปำในเขต กทม. ปีที่ผ่ำนมำ
2. สร้ำงกำรมีส่วนร่วมกับภำคเอกชนใน
กำรบริหำรจัดกำรระบบบ้ำบัด
น้ำเสีย
(ม.1.1.1.4.2)

8. ระดับกำรมีส่วนร่วมของ
ภำคเอกชนในกำรบริหำร
จัดกำรระบบบ้ำบัดน้ำเสีย
(ผลลัพธ์)

นิยาม/คาอธิบาย
กำรมีส่วนร่วมของภำคเอกชนในกำรบริหำร
จัดกำรระบบบ้ำบัดน้ำเสีย แบ่งเป็น
5 ระดับ ได้แก่
ระดับที่ 1 กำรให้ข้อมูลข่ำวสำร (To
Inform) หมำยถึง ภำคเอกชนได้รับข้อมูล
ข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรระบบบ้ำบัด
น้ำเสียของกรุงเทพมหำนครอย่ำงสม่้ำเสมอ
ระดับที่ 2 กำรให้ค้ำปรึกษำหรือรับฟังควำม
คิดเห็น (To Consult) หมำยถึง ภำคเอกชนได้
ให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นแก่กรุงเทพมหำนคร
เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรระบบบ้ำบัดน้ำเสีย

*1. โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำศึกษำควำมเป็นไปได้
ในกำรให้เอกชนร่วมลงทุนและด้ำเนินโครงกำร
บ้ำบัดน้ำเสียคลองเตย
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*2. โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำศึกษำควำมเป็นไปได้
ในกำรให้เอกชนร่วมลงทุนและด้ำเนินโครงกำร
บ้ำบัดน้ำเสียบึงหนองบอน
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
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มาตรการ
(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน)

ตัวชีวัดมาตรการ
(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน)

นิยาม/คาอธิบายตัวชีวัด
ระดับที่ 3 กำรเข้ำร่วมกิจกรรม (To
Involve) หมำยถึง ภำคเอกชนได้เข้ำร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรหรือร่วมเป็น
คณะกรรมกำร/คณะท้ำงำนเกี่ยวกับ
กำรบริหำรจัดกำรระบบบ้ำบัดน้ำเสีย
ของกรุงเทพมหำนคร
ระดับที่ 4 ควำมร่วมมือ (To Collaborate)
หมำยถึง ภำคเอกชนร่วมเป็นหุ้นส่วนกับ
กรุงเทพมหำนครในกำรบริหำรจัดกำรระบบ
บ้ำบัดน้ำเสีย ด้วยกำรร่วมลงทุนเป็นผู้ให้บริกำร
บริหำรระบบหรือก่อสร้ำงงำนโยธำ
ระดับที่ 5 กำรให้อ้ำนำจตัดสินใจ
(To Empower) หมำยถึง ภำคเอกชนเป็น
ผู้บริหำรจัดกำรระบบบ้ำบัดน้ำเสีย โดย
กรุงเทพมหำนครเป็นผู้ให้กำรสนับสนุน
ค่าเป้าหมาย
ระดับ 4 ควำมร่วมมือ
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โครงการ/กิจกรรม

มาตรการ
(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน)

ตัวชีวัดมาตรการ
(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน)

นิยาม/คาอธิบายตัวชีวัด

โครงการ/กิจกรรม

วิธีการคานวณ
1) หน่วยงำนมีกำรเผยแพร่ข่ำวสำรเกี่ยวกับ
กำรบริหำรจัดกำรระบบบ้ำบัดน้ำเสียให้
ภำคเอกชนทรำบเป็นประจ้ำทุกไตรมำส
คะแนน (ร้อยละ) 20
2) หน่วยงำนจัดให้มีช่องทำงให้ภำคเอกชน
ได้แสดงควำมคิดเห็นหรือให้ข้อมูลหรือ
ค้ำปรึกษำในกำรบริหำรจัดกำรระบบบ้ำบัด
น้ำเสีย คะแนน (ร้อยละ) 30
3) หน่วยงำนจัดให้มีกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
ร่วมกับภำคเอกชนหรือให้ภำคเอกชนร่วมเป็น
คณะกรรมกำรหรือคณะท้ำงำนเกี่ยวกับกำร
บริหำรจัดกำรระบบบ้ำบัดน้ำเสีย คะแนน
(ร้อยละ) 40
4) หน่วยงำนด้ำเนินกำรให้ภำคเอกชนร่วม
ลงทุนหรือเป็นหุ้นส่วนกับกรุงเทพมหำนคร
ในกำรบริหำรจัดกำรระบบบ้ำบัดน้ำเสีย
(เช่น ร่วมลงทุนเป็นผู้ให้บริกำร บริหำรระบบ
หรือก่อสร้ำงงำนโยธำ) คะแนน (ร้อยละ) 10
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เป้าประสงค์ที่ 1.1.1.5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของกฎหมายให้เอือต่อการจัดการคุณภาพนาของเมือง
ตัวชีวัดเป้าประสงค์
ลาดับที่
ตัวชีวัด
ควำมส้ำเร็จในกำรจัดท้ำระบบฐำนข้อมูลผู้ประกอบกำรที่เป็นแหล่งก้ำเนิดน้ำเสียใน
9
กรุงเทพมหำนคร
มาตรการ

ตัวชีวัดมาตรการ

(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน)

(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน)

1. เข้มงวดกำรบังคับใช้มำตรกำร
ทำงกฎหมำยแก่ผู้ประกอบกำรซึ่งเป็น
ต้นเหตุให้เกิดปัญหำน้ำเสียในแหล่งน้ำ
สำธำรณะ (ม.1.1.1.5.1)
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9. ควำมส้ำเร็จในกำรจัดท้ำระบบ
ฐำนข้อมูลผู้ประกอบกำรที่เป็น
แหล่งก้ำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหำนคร (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย
มีฐำนข้อมูลผู้ประกอบกำรที่เป็นแหล่งก้ำเนิดน้ำเสีย 1 ฐำนข้อมูล

นิยาม/คาอธิบายตัวชีวัด
นิยาม/คาอธิบาย
1. ระบบฐานข้อมูล หมายถึง
กำรจัดเก็บรวบรวมข้อมูลต่ำง ๆ ของ
แหล่งก้ำเนิดน้ำเสียสถำนประกอบกำรในพืนที่
50 เขต ของกรุงเทพมหำนคร ในรูปแบบ
เอกสำรและข้อมูลสำรสนเทศ ซึ่งผู้ใช้งำน
สำมำรถเรียกดูข้อมูลและจัดกำรข้อมูลใน
ลักษณะต่ำง ๆ ได้
2. ผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกาเนิด
นาเสีย หมายถึง เจ้ำของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งก้ำเนิดน้ำเสียของสถำนประกอบกำรที่มี
หน้ำที่ต้องจัดเก็บสถิติ ข้อมูล และรำยงำนผล
กำรท้ำงำนของระบบบ้ำบัดน้ำเสียของตนเอง
ตำมกฎกระทรวงก้ำหนดหลักเกณฑ์วิธีกำรและ

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงกำรจัดท้ำฐำนข้อมูลระบบบ้ำบัด
น้ำเสียของผู้ประกอบกำร

มาตรการ

ตัวชีวัดมาตรการ

(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน)

(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน)

นิยาม/คาอธิบายตัวชีวัด

โครงการ/กิจกรรม

แบบกำรเก็บสถิติและข้อมูล กำรจัดท้ำบันทึก
รำยละเอียด และรำยงำนสรุปผลกำรท้ำงำนของ
ระบบบ้ำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 ตำมมำตรำ
80 แห่ ง พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำ
คุณภำพสิ่ งแวดล้ อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535
และเข้ำข่ำยต้องด้ำเนินกำรตำมข้อบัญญัติ
กทม. ในกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมบ้ำบัดน้ำเสีย
ดังต่อไปนี
2.1 โรงงานอุตสาหกรรมและ
นิคมอุตสาหกรรม ได้แก่
- โรงงำนอุตสำหกรรมจ้ำพวกที่ 2
- โรงงำนอุตสำหกรรมจ้ำพวกที่ 3
- นิคมอุตสำหกรรมหรือโครงกำรที่จัดไว้
ส้ำหรับกำรประกอบอุตสำหกรรม
2.2 อาคารประเภท ก และประเภท ข
ได้แก่
- อำคำรชุด
- หอพัก
- โรงแรม
- โรงพยำบำล/สถำนพยำบำล
- โรงเรียน/สถำนศึกษำ
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มาตรการ

ตัวชีวัดมาตรการ

(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน)

(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน)

นิยาม/คาอธิบายตัวชีวัด
- หน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กร
ระหว่ำงประเทศ หรือเอกชน
- ศูนย์กำรค้ำ/ห้ำงสรรพสินค้ำ
- ตลำด
- ภัตตำคำร/ร้ำนอำหำร
- สถำนบริกำร
2.3 ที่ดินจัดสรร ได้แก่
- ที่ดินจัดสรรประเภท ก
- ที่ดินจัดสรรประเภท ข
2.4 สถานีบริการนามันเชือเพลิง ได้แก่
- สถำนีบริกำรน้ำมันเชือเพลิงประเภท ก
- สถำนีบริกำรน้ำมันเชือเพลิงประเภท ข
ค่าเป้าหมาย
มีฐำนข้อมูลผู้ประกอบกำรที่เป็นแหล่งก้ำเนิด
น้ำเสีย 1 ฐำนข้อมูล
วิธีการคานวณ
คะแนนที่ได้รับนับจำกจ้ำนวนฐำนข้อมูล
ที่ส้ำนักกำรระบำยน้ำจัดท้ำแล้วเสร็จ
และมีควำมครบถ้วนสมบูรณ์ตำมเกณฑ์
กำรให้คะแนนปรำกฏดังตำรำง

72

โครงการ/กิจกรรม

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ
ความสาเร็จ

เกณฑ์การให้คะแนน

ผลการดาเนินงาน

คะแนนที่ได้รับ

5

มีจ้ำนวนฐำนข้อมูลผู้ประกอบกำรที่เป็นแหล่งก้ำเนิดน้ำเสีย จ้ำนวน 1 ฐำนข้อมูล
โดยมีข้อมูลที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลครบทัง 50 เขต และมีแผนที่แสดง
ควำมหนำแน่นของแหล่งก้ำเนิดน้ำเสีย รวมถึงมีแผนพัฒนำระบบฐำนข้อมูล
ให้สำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนได้

ร้อยละ 125 ของค่ำเป้ำหมำย

ร้อยละ 100 ของน้ำหนักคะแนน

4

มีจ้ำนวนฐำนข้อมูลผู้ประกอบกำรที่เป็นแหล่งก้ำเนิดน้ำเสีย จ้ำนวน 1 ฐำนข้อมูล
โดยมีข้อมูลที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลครบทัง 50 เขต และมีแผนที่แสดง
ควำมหนำแน่นของแหล่งก้ำเนิดน้ำเสีย

ร้อยละ 100 ของค่ำเป้ำหมำย

ร้อยละ 80 ของน้ำหนักคะแนน

3

มีจ้ำนวนฐำนข้อมูลผู้ประกอบกำรที่เป็นแหล่งก้ำเนิดน้ำเสีย จ้ำนวน 1 ฐำนข้อมูล
และมีข้อมูลที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลครบทัง 50 เขต

ร้อยละ 75 ของค่ำเป้ำหมำย

ร้อยละ 60 ของน้ำหนักคะแนน

2

มีจ้ำนวนฐำนข้อมูลผู้ประกอบกำรที่เป็นแหล่งก้ำเนิดน้ำเสีย จ้ำนวน 1 ฐำนข้อมูล
และมีข้อมูลที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล 26 - 49 เขต

ร้อยละ 50 ของค่ำเป้ำหมำย

ร้อยละ 40 ของน้ำหนักคะแนน

1

มีจ้ำนวนฐำนข้อมูลผู้ประกอบกำรที่เป็นแหล่งก้ำเนิดน้ำเสีย จ้ำนวน 1 ฐำนข้อมูล
และมีข้อมูลที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล 1 - 25 เขต

ร้อยละ 25 ของค่ำเป้ำหมำย

ร้อยละ 20 ของน้ำหนักคะแนน
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มิติที่ 1.4 ปลอดภัยพิบัติ
เป้าประสงค์ที่ 1.4.1.1 กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทังจากนาฝนนาหนุนและนาหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและ
เครื่องมือในการจัดการสาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัย
ตัวชีวัดเป้าประสงค์
ลาดับที่
ตัวชีวัด
ควำมสำมำรถในกำรป้องกันน้ำท่วมเนื่องจำกน้ำหลำกและน้ำหนุน ที่ควำมสูง +3.00
10
ม.รทก. (ร้อยละ) (ผลลัพธ์)
มาตรการ
ตัวชีวัดมาตรการ
(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน)
(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน)
1. ก่อสร้ำงและปรับปรุงแนวป้องกันน้ำ 1. ร้อยละควำมส้ำเร็จเฉลี่ยของ
ท่วมเพื่อรองรับปริมำณน้ำหลำกและน้ำ โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงแนว
หนุน (ม.1.4.1.1.1)
ป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้ำพระยำ
(ผลผลิต)
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ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 90 ของพืนที่

นิยาม/คาอธิบายตัวชีวัด

โครงการ/กิจกรรม

นิยาม
ปริมาณนาหลาก หมำยถึง ปริมำณน้ำทุ่งและ
น้ำเหนือที่ไหลบ่ำผ่ำนกรุงเทพมหำนครส่งผล
กระทบให้แม่น้ำเจ้ำพระยำมีระดับสูง ซึ่งขนำด
ของแม่น้ำเจ้ำพระยำบริเวณกรุงเทพมหำนคร
สำมำรถรองรับได้ประมำณ 2,500 - 3,000
ลบ.ม.ต่อวินำที โดยไม่มีน้ำล้นตลิ่ง
ปริมาณนาหนุน หมำยถึง ระดับน้ำทะเล
เคลื่อนไหวขึนและลงโดยธรรมชำติจะ ส่งผล
กระทบให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้ำพระยำบริเวณ
กรุงเทพมหำนครมีกำรขึน - ลง คล้อยตำมกัน

1. งำนปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่นำ้
เจ้ำพระยำ บริเวณชุมชนวัดภคินีนำถ
งบประมำณ 25,000,000 (ด้ำเนินกำร)
*2. โครงกำรก่อสร้ำงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำ
เจ้ำพระยำ บริเวณชุมชนดำวคะนอง
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*3. โครงกำรปรับปรุงระบบระบำยน้ำ บริเวณวัดอรุณ
รำชวรำรำม
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ

มาตรการ
(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน)

ตัวชีวัดมาตรการ
(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน)

นิยาม/คาอธิบายตัวชีวัด

โครงการ/กิจกรรม

ความสามารถรองรับปริมาณนาหลากและนา
หนุนที่ความสูง +3.00 ม.รทก หมำยถึง
กำรวัดควำมสำมำรถของระบบป้องกันน้ำท่วม
โดยกำรสร้ำงคันกันน้ำปิดล้อมพืนที่
กรุงเทพมหำนครเพื่อป้องกันน้ำท่วมจำก
น้ำหลำกและน้ำทะเลหนุนที่ระดับควำมสูง
+3.00 ม.รทก. แบ่งเป็น 2 พืนที่ ดังนี
1. พืนที่ปิดล้อมด้ำนตะวันออกของแม่น้ำ
เจ้ำพระยำพืนที่ภำยในคันพระรำชด้ำริ
พืนที่ประมำณ 650 ตำรำงกิโลเมตร
2. พืนที่ปิดล้อมด้ำนตะวันตกของแม่น้ำ
เจ้ำพระยำ (ฝั่งธนบุรี) พืนที่ประมำณ 450
ตำรำงกิโลเมตร
วิธีการคานวณ :
ร้อยละ 100 ของพืนที่ =
(พืนที่ที่สำมำรถป้องกันน้ำท่วมที่ควำมสูง
+3.00 ม.รทก. / พืนที่ปิดล้อม
กรุงเทพมหำนคร) x 100
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มาตรการ
(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน)

ตัวชีวัดมาตรการ
(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน)

นิยาม/คาอธิบายตัวชีวัด

โครงการ/กิจกรรม

คาอธิบาย กำรเพิ่มประสิทธิภำพควำมสำมำรถ
ในกำรรองรับปริมำณน้ำหลำก และน้ำหนุนที่
ควำมสูง +3.00 ม.รทก. พิจำรณำในระดับ
ผลผลิตจำกกำรด้ำเนินงำนโครงกำรก่อสร้ำง
ปรับปรุง แนวป้องกันน้ำท่วมในพืนที่ปิดล้อม
กรุงเทพมหำนครทัง 2 พืนที่ ตำมที่ได้รับจัดสรร
งบประมำณในปี พ.ศ. 2562
2. ร้อยละควำมส้ำเร็จเฉลี่ยของ
โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงแนว
ป้องกันน้ำท่วมริมคลองบำงกอก
น้อยและคลองมหำสวัสดิ์ (ผลผลิต)
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นิยาม
ปริมาณนาหลาก หมำยถึง ปริมำณน้ำทุ่งและ
น้ำเหนือที่ไหลบ่ำผ่ำนกรุงเทพมหำนครส่งผล
กระทบให้แม่น้ำเจ้ำพระยำมีระดับสูง ซึ่งขนำด
ของแม่น้ำเจ้ำพระยำบริเวณกรุงเทพมหำนคร
สำมำรถรองรับได้ประมำณ 2,500 - 3,000
ลบ.ม.ต่อวินำที โดยไม่มีน้ำล้นตลิ่ง
ปริมาณนาหนุน หมำยถึง ระดับน้ำทะเล
เคลื่อนไหวขึนและลงโดยธรรมชำติจะ ส่งผล
กระทบให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้ำพระยำบริเวณ
กรุงเทพมหำนครมีกำรขึน - ลง คล้อยตำมกัน

1. งำนปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบำงกอก
น้อย ช่วงสะพำนอรุณอัมรินทร์ถึงคลองครำม
งบประมำณ 36,000,000 (ด้ำเนินกำร)
2. งำนปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบำงกอก
น้อย ช่วงคลองสวนมะม่วงถึงสวนเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษำ
งบประมำณ 24,000,000 (ด้ำเนินกำร)
3. โครงกำรปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำ
เจ้ำพระยำ บริเวณซอยรำษฎร์บรู ณะ 3
งบประมำณ 12,320,000 (ด้ำเนินกำร)
4. โครงกำรปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองมอญ
บริเวณชุมชนวัดเครือวัลย์
งบประมำณ 22,000,000 (ด้ำเนินกำร)
*5. โครงกำรปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลอง
บำงกอกน้อยช่วงคลองบำงบ้ำหรุถึงคลองพริกป่น
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ

มาตรการ
(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน)

ตัวชีวัดมาตรการ
(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน)

นิยาม/คาอธิบายตัวชีวัด

โครงการ/กิจกรรม

ความสามารถรองรับปริมาณนาหลากและนา
หนุนที่ความสูง +3.00 ม.รทก
หมำยถึง กำรวัดควำมสำมำรถของระบบ
ป้องกันน้ำท่วม โดยกำรสร้ำงคันกันน้ำปิดล้อม
พืนที่กรุงเทพมหำนครเพื่อป้องกันน้ำท่วมจำก
น้ำหลำกและน้ำทะเลหนุนที่ระดับควำมสูง
+3.00 ม.รทก. แบ่งเป็น 2 พืนที่ ดังนี
1. พืนที่ปิดล้อมด้ำนตะวันออกของแม่น้ำ
เจ้ำพระยำพืนที่ภำยในคันพระรำชด้ำริ
พืนที่ประมำณ 650 ตำรำงกิโลเมตร
2. พืนที่ปิดล้อมด้ำนตะวันตกของแม่น้ำ
เจ้ำพระยำ (ฝั่งธนบุรี) พืนที่ประมำณ 450
ตำรำงกิโลเมตร
วิธีการคานวณ :
ร้อยละ 100 ของพืนที่ =
(พืนที่ที่สำมำรถป้องกันน้ำท่วมที่ควำมสูง
+3.00 ม.รทก. / พืนที่ปิดล้อม
กรุงเทพมหำนคร) x 100

*6. โครงกำรปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลอง
บำงกอกน้อยช่วงถนนบรมรำชชนนีถงึ ทำงรถไฟสำยใต้
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*7. โครงกำรปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลอง
บำงกอกน้อยช่วงสะพำนจรัญสนิทวงศ์ถึงคลองมะนำว
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*8. โครงกำรปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลอง
บำงกอกน้อยช่วงคลองมะนำวถึงคลองข้ำง
พำณิชยกำรจรัญสนิทวงศ์
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*9. โครงกำรปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลอง
บำงกอกน้อยช่วงข้ำงพำณิชยกำรจรัญสนิทวงศ์ถึง
คลองผักหนำม
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*10. โครงกำรปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลอง
บำงกอกน้อยช่วงคลองวัดสุวรรณคีรีถึงคลอง
เพรสซิเดนท์คอนโดฯ
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*11. โครงกำรปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลอง
ชักพระถึงถนนบำงขุนนนท์
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*12. โครงกำรปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลอง
มหำสวัสดิ์บริเวณปลำยซอยผู้ใหญ่น่วม
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
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ตัวชีวัดเป้าประสงค์
ลาดับที่
ตัวชีวัด
ควำมสำมำรถในกำรระบำยน้ำจำกถนนสำยหลักที่มีปัญหำน้ำท่วมขังเนื่องจำกฝนตก
11
(ผลลัพธ์)
มาตรการ
(ตำมแผนฯ ของ
หน่วยงำน)
2. ก่อสร้ำงและ
ปรับปรุงระบบ
ระบำยน้ำในถนน
สำยหลัก
(ม.1.4.1.1.2)

ตัวชีวัดมาตรการ
(ตำมแผนฯ ของ
หน่วยงำน)
1. ร้อยละ
ควำมส้ำเร็จเฉลี่ย
ของโครงกำร
ก่อสร้ำงปรับปรุง
ระบบระบำยน้ำใน
ถนนสำยหลัก
(ผลผลิต)

นิยาม/คาอธิบายตัวชีวัด

โครงการ/กิจกรรม

นิยาม :
ถนนสายหลัก หมำยถึง ถนนทังหมดในพืนที่กรุงเทพมหำนครที่ส้ำนักกำร
ระบำยน้ำรับผิดชอบดูแลในกำรแก้ไขปัญหำน้ำท่วมขังในพืนผิวถนน
ความสามารถระบายนาท่วมขัง หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรแก้ไขปัญหำน้ำ
ท่วมขังในพืนผิวถนนทีป่ ริมำณฝนตก 80 - 100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง ให้
สำมำรถระบำยน้ำท่วมขังเข้ำสู่สภำวะปกติได้ในเวลำที่ก้ำหนด
ยกเว้น พืนที่ที่มีกำรก่อสร้ำงที่ส่งผลกระทบต่อระบบระบำยน้ำและปัญหำ
ที่เกิดขึนนอกเหนือจำกกำรควบคุม

1. งำนปรับปรุงบ่อสูบน้ำซอยพหลโยธิน 32 (เสนำนิคม)
ตอนคลองลำดพร้ำว
งบประมำณ 30,000,000 (ด้ำเนินกำร)
2. งำนก่อสร้ำงบ่อสูบนำ้ ถนนพหลโยธินฝั่งขำเข้ำและขำออก
ตอนคลองบำงบัว (ฝั่งทิศเหนือ)
งบประมำณ 60,000,000 (ด้ำเนินกำร)
3. โครงกำรปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพ สถำนีสูบน้ำคลองบ้ำนหลำย
งบประมำณ 12,000,000 (ด้ำเนินกำร)
4. โครงกำรปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพสถำนีสูบน้ำคลองบำงนำงจีน
งบประมำณ 40,500,000 (ด้ำเนินกำร)
5. โครงกำรปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพสถำนีสูบน้ำคลองเตย
งบประมำณ 34,000,000 (ด้ำเนินกำร)
6. โครงกำรปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพสถำนีสูบน้ำคลองจิก
งบประมำณ 10,000,000 (ด้ำเนินกำร)
7. โครงกำรปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพสถำนีสูบน้ำคลองจิต
งบประมำณ 10,000,000 (ด้ำเนินกำร)

วิธีการดาเนินงาน
เพิ่มควำมสำมำรถในกำรระบำยน้ำท่วมขังจำกถนนสำยหลัก โดยกำรปรับปรุง
เพิ่มประสิทธิภำพสถำนีสูบน้ำ ปรับปรุงระบบระบำยน้ำและท่อระบำยน้ำในถนน
สำยหลักและก่อสร้ำงอุโมงค์ระบำยน้ำ
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ค่าเป้าหมาย
150 นำที

มาตรการ
(ตำมแผนฯ ของ
หน่วยงำน)

ตัวชีวัดมาตรการ
(ตำมแผนฯ ของ
หน่วยงำน)

นิยาม/คาอธิบายตัวชีวัด

โครงการ/กิจกรรม

8. งำนก่อสร้ำงบ่อสูบนำ้ ถนนพหลโยธินฝั่งขำเข้ำและขำออก
ตอนลงคลองบำงบัว (ด้ำนทิศใต้)
งบประมำณ 60,000,000 (ด้ำเนินกำร)
9. ก่อสร้ำงระบบระบำยน้ำถนนรำชวิถีและถนนขำว และ
ปรับปรุงบ่อสูบน้ำสังคโลกตอนลงแม่น้ำเจ้ำพระยำ
งบประมำณ 20,500,000 (ด้ำเนินกำร)
10. ปรับปรุงสถำนีสูบน้ำปลำยคลองพร้อมศรี
คาอธิบาย
งบประมำณ 29,700,000 (ด้ำเนินกำร)
กำรเพิ่มประสิทธิภำพควำมสำมำรถระบำยน้ำท่วมขังในถนนสำยหลัก กรณีฝน 11. ปรับปรุงสถำนีสบู น้ำปลำยคลองสวัสดี ตอนคลองแสนแสบ
งบประมำณ 54,600,000 (ด้ำเนินกำร)
ตก 80 - 100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง พิจำรณำในระดับผลผลิตจำกกำร
12.ปรับปรุงสถำนีสูบน้ำข้ำง มศว. ตอนคลองแสนแสบ
ด้ำเนินงำนโครงกำรก่อสร้ำงและปรับปรุงระบบระบำยน้ำ อุโมงค์ระบำยน้ำ
งบประมำณ 49,800,000 (ด้ำเนินกำร)
สถำนีสูบน้ำ เป็นต้น
13. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพสถำนีสูบน้ำ คลองล้ำพังพวย (นิด้ำ)
งบประมำณ 20,500,000 (ด้ำเนินกำร)
ระดับผลผลิต
*14. โครงกำรก่อสร้ำงบ่อสูบน้ำถนนพัฒนำกำร
วิธีคานวณ: แบ่งสัดส่วนกำรด้ำเนินกำร ดังนี
จำกคลองบ้ำนป่ำถึงคลองลำว
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
1. ออกแบบและรำยกำร ร้อยละ 20
*15. โครงกำรก่อสร้ำงบ่อสูบน้ำถนนศรีนครินทร์
2. ขออนุมัติด้ำเนินกำร ร้อยละ 10
ตอนลงคลองหัวหมำก (ฝั่งทิศตะวันตก)
3 จัดท้ำ TOR ร้อยละ 10
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
4. จัดหำผู้รับจ้ำง ร้อยละ 5
*16. โครงกำรปรับปรุงระบบระบำยน้ำถนนพระรำมที่ 4
5. ขออนุมัติจ้ำง ร้อยละ 5
ถนนเกษมรำษฎร์ ตอนลงคลองหัวล้ำโพง
6. ด้ำเนินกำรก่อสร้ำง ร้อยละ 50
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ

วิธีการคานวณ :
จ้ำนวนนำที ที่สำมำรถระบำยน้ำท่วมขังจำกถนนสำยหลัก (วัดจำกช่วงเวลำ
น้ำท่วมนับจำกฝนหยุดตก) กรณีฝนตก 80 - 100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง โดยใช้
ข้อมูลสถิติ
ที่บันทึกไว้จำกกองสำรสนเทศระบำยน้ำ
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มาตรการ
(ตำมแผนฯ ของ
หน่วยงำน)

ตัวชีวัดมาตรการ
(ตำมแผนฯ ของ
หน่วยงำน)

นิยาม/คาอธิบายตัวชีวัด

กำรวัดร้อยละควำมส้ำเร็จของโครงกำรก่อสร้ำงฯ
ร้อยละควำมส้ำเร็จ =
ร้อยละควำมส้ำเร็จเฉลี่ย =
เอกสารหลักฐาน :
1. สถิติข้อมูลกำรระบำยน้ำในถนนสำยหลัก จำกกองสำรสนเทศระบำยน้ำ
ส้ำนักกำรระบำยน้ำ
2. รำยงำนผลกำรด้ำเนินงำนโครงกำรปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพสถำนีสูบน้ำ
3. รำยงำนผลกำรด้ำเนินงำนโครงกำรปรับปรุงระบบระบำยน้ำในถนนสำยหลัก
4. รำยงำนผลกำรด้ำเนินงำนโครงกำรก่อสร้ำงอุโมงค์ระบำยน้ำ
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โครงการ/กิจกรรม
*17. โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อน ค.ส.ล. คูน้ำซอยแอนเนกซ์
ช่วงจำกซอยแอนเนกซ์ 1 ถึงบ่อสูบน้ำซอยแอนเนกซ์
ตอนลงคลองสอง
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*18. โครงกำรก่อสร้ำงและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพระบบ
ระบำยน้ำบ่อสูบน้ำซอยพหลโยธิน 53 (หมู่บ้ำนแอนเนกซ์)
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*19. โครงกำรก่อสร้ำงและปรับปรุงเพิ่ม ประสิทธิภำพระบบ
ระบำยน้ำบ่อสูบน้ำอโศก
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*20. โครงกำรก่อสร้ำงและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพระบบ
ระบำยน้ำบ่อสูบน้ำอโศกสุขุมวิท 40
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*21. โครงกำรก่อสร้ำงและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพระบบ
ระบำยน้ำบ่อสูบน้ำอโศกสุขุมวิท 71
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*22. โครงกำรก่อสร้ำงและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพระบบ
ระบำยน้ำบ่อสูบน้ำอโศกสุขุมวิท 49
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*23. โครงกำรก่อสร้ำงและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพระบบ
ระบำยน้ำบ่อสูบน้ำคลองแยกคลองบำงตลำด ตอนศูนย์รำชกำร
ถนนแจ้งวัฒนะ
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ

มาตรการ
(ตำมแผนฯ ของ
หน่วยงำน)

ตัวชีวัดมาตรการ
(ตำมแผนฯ ของ
หน่วยงำน)

นิยาม/คาอธิบายตัวชีวัด

โครงการ/กิจกรรม
*24. โครงกำรปรับปรุงบ่อสูบน้ำซอยรัชดำภิเษก 32
(อำภำภิรมย์) ตอนคลองลำดพร้ำว"
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*25. โครงกำรปรับปรุงระบบระบำยน้ำถนนพระรำมที่ 6
จำกแยกประดิพัทธ์ถึงคลองสำมเสน
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*26. โครงกำรปรับปรุงบ่อสูบน้ำถนนงำมวงศ์วำน (ฝั่งขำออก)
ตอนคลองประปำ
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*27. โครงกำรก่อสร้ำงระบบระบำยน้ำเพื่อแก้ไขปัญหำ
น้ำท่วมซอยสุขุมวิท 71 แยก ๑๔ ถึงคลองแสนแสบ
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*28. โครงกำรก่อสร้ำงระบบระบำยน้ำคลองวัดศรีบุญเรือง
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*29. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพสถำนีสูบน้ำคลองลำดยำว
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*30. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพสถำนีสูบน้ำคลองบำงเขน
ขำออก (ฝั่งเหนือ)
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*31. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพสถำนีสูบน้ำคลองบำงเขน
ขำออก (ฝั่งใต้)
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ

81

มาตรการ
(ตำมแผนฯ ของ
หน่วยงำน)

ตัวชีวัดมาตรการ
(ตำมแผนฯ ของ
หน่วยงำน)

นิยาม/คาอธิบายตัวชีวัด

โครงการ/กิจกรรม
*32. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพสถำนีสูบน้ำคลองบำงซื่อ
ขำเข้ำ (ฝั่งใต้)
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*33. โครงกำรปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพสถำนีสูบน้ำสุทธิสำร
ขำออก
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*34. โครงกำรปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพสถำนีสูบน้ำสุทธิสำร
ขำเข้ำ
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*35. โครงกำรปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพสถำนีสูบน้ำดินแดงขำเข้ำ
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*36. โครงกำรปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพสถำนีสูบน้ำรัชดำวิภำวดี
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*37. ปรับปรุงสถำนีสูบน้ำคลองสำมเสน (ศูนย์วิจยั )
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*38. โครงกำรเพิม่ ประสิทธิภำพระบบระบำยน้ำสถำนีสูบน้ำ
ตอนธนบุรีใต้ ระยะที่ 1
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*39. โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบล้ำเลียงขยะสถำนีสูบน้ำ
ตอนธนบุรี ระยะที่ 1
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*40. โครงกำรก่อสร้ำงสถำนีสูบนำ้ คูนำยกิม สำย 2
ตอนคลองเปรมประชำกร
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
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มาตรการ
(ตำมแผนฯ ของ
หน่วยงำน)

3. ก่อสร้ำงและ
ปรับปรุงระบบ
ระบำยน้ำพืนที่
กรุงเทพมหำนคร
(ม.1.4.1.1.3)

ตัวชีวัดมาตรการ
(ตำมแผนฯ ของ
หน่วยงำน)

1. ร้อยละ
ควำมส้ำเร็จเฉลี่ย
ของโครงกำร
ก่อสร้ำงอุโมงค์
ระบำยน้ำ
(ผลผลิต)

นิยาม/คาอธิบายตัวชีวัด

โครงการ/กิจกรรม

*41. โครงกำรก่อสร้ำงระบบระบำยน้ำเพื่อแก้ไขปัญหำ
น้ำท่วม ซอยสุขุมวิท 71 แยก ๑๔ ถึงคลองพระโขนง
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*42. โครงกำรเพิม่ ประสิทธิภำพระบบระบำยน้ำ
คลองบ้ำนป่ำ - คลองลำว จำกถนนพัฒนำกำรถึงคลองตัน
และคลองหัวหมำก
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
1. โครงกำรก่อสร้ำงอุโมงค์ระบำยน้ำคลองเปรมประชำกรจำก
นิยาม/คาอธิบาย
คลองบำงบัวลงสู่แม่น้ำเจ้ำพระยำ
โครงกำรก่อสร้ำงอุโมงค์ระบำยน้ำเป็นโครงกำรที่เพิ่มประสิทธิภำพกำร
งบประมำณ 1,776,000,000 (ด้ำเนินกำร)
บังคับน้ำให้สำมำรถระบำยน้ำในพืนที่ออกสู่แม่น้ำเจ้ำพระยำโดยเร็ว เป็น
2. จ้ำงที่ปรึกษำควบคุมกำรก่อสร้ำงโครงกำรก่อสร้ำงอุโมงค์
โครงกำรต่อเนื่องมีระยะเวลำด้ำเนินกำรหลำยปี เมื่อด้ำเนินกำรแล้วเสร็จสำมำรถสูบ ระบำยน้ำคลองเปรมประชำกรจำกคลองบำงบัวลงสู่แม่น้ำ
ระบำยน้ำออกจำกพืนที่ได้ในอัตรำรวม ๙๒ ลบ.ม. ต่อวินำที กำรวัดควำมก้ำวหน้ำ เจ้ำพระยำ
โครงกำรในแต่ละปี จึงวัดได้ในระดับผลผลิต
งบประมำณ 34,000,000 (ด้ำเนินกำร)
ค่าเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์
3. โครงกำรก่อสร้ำงอุโมงค์ระบำยน้ำคลองทวีวัฒนำ
บริเวณคอขวด
ร้อยละ ๑๐๐ ของควำมส้ำเร็จเฉลี่ยของกำรด้ำเนินกำร
งบประมำณ 389,240,000 (ด้ำเนินกำร)
วิธีกำรค้ำนวณ
4. โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำควบคุมงำนก่อสร้ำง โครงกำร
๑. ออกแบบและรำยกำร
ร้อยละ ๒๐
ก่อสร้ำงอุโมงค์ระบำยน้ำคลองทวีวัฒนำ บริเวณคอขวด
๒. ขออนุมัติด้ำเนินกำร
ร้อยละ ๑๐
งบประมำณ 7,500,000 (ด้ำเนินกำร)
๓. จัดท้ำ TOR
ร้อยละ ๑๐
5. โครงกำรก่อสร้ำงอุโมงค์ระบำยน้ำคลองแสนแสบ
๔. จัดหำผู้รับจ้ำง
ร้อยละ ๕
จำกอุโมงค์ระบำยน้ำคลองแสนแสบและคลองลำดพร้ำว
๕. ขออนุมัติจ้ำง
ร้อยละ ๕
ถึงบริเวณซอยลำดพร้ำว 130
งบประมำณ 297,680,000 (ด้ำเนินกำร)
๖. ด้ำเนินกำรก่อสร้ำง
ร้อยละ ๕๐
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มาตรการ
(ตำมแผนฯ ของ
หน่วยงำน)

ตัวชีวัดมาตรการ
(ตำมแผนฯ ของ
หน่วยงำน)

2. ร้อยละควำมส้ำเร็จ
เฉลี่ยของโครงกำร
ก่อสร้ำงปรับปรุง
ระบบระบำยน้ำใน
พืนที่กรุงเทพมหำนคร
(ผลผลิต)
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นิยาม/คาอธิบายตัวชีวัด

โครงการ/กิจกรรม

วิธีกำรค้ำนวณ (กรณีข้อ ๓,4,6)
๑. จัดท้ำ TOR
ร้อยละ ๑๐
๒. ด้ำเนินกำรคัดเลือกที่ปรึกษำให้เหลือน้อยรำย
ร้อยละ ๑๕
๓. พิจำรณำข้อเสนอด้ำนเทคนิคและรำคำ
ร้อยละ ๑๕
๔. รำยงำนผลกำรคัดเลือกและขออนุมัติจ้ำง
ร้อยละ ๑๐
๕. ด้ำเนินกำรควบคุมกำรก่อสร้ำงฯ
ร้อยละ ๕๐
กำรวัดร้อยละควำมส้ำเร็จของโครงกำรก่อสร้ำงใช้สูตร
ร้อยละควำมส้ำเร็จ = ร้อยละควำมก้ำวหน้ำ x 100
ร้อยละค่ำเป้ำหมำย
ร้อยละควำมส้ำเร็จเฉลี่ย =  ร้อยละควำมส้ำเร็จ
 จ้ำนวนโครงกำร

6. โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำควบคุมกำรก่อสร้ำง โครงกำรก่อสร้ำง
อุโมงค์ระบำยน้ำคลองแสนแสบจำกอุโมงค์ระบำยน้ำคลองแสน
แสบ และคลองลำดพร้ำวถึงบริเวณซอยลำดพร้ำว 130
งบประมำณ 7,500,000 (ด้ำเนินกำร)
7. โครงกำรก่อสร้ำงอุโมงค์ระบำยน้ำจำกบึงหนองบอน
ลงสู่แม่น้ำเจ้ำพระยำ
งบประมำณ 1,200,000,000 (ด้ำเนินกำร)
8. โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำควบคุมกำรก่อสร้ำงโครงกำรก่อสร้ำง
อุโมงค์ระบำยน้ำจำกบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้ำพระยำ
งบประมำณ 15,000,000 (ด้ำเนินกำร)
9. โครงกำรเดินระบบ บ้ำรุงรักษำและบริหำรจัดกำรอุโมงค์
ระบำยน้ำจำกบึงมักกะสันลงสู่แม่น้ำเจ้ำพระยำ (ระยะที่ ๒)
งบประมำณ 90,550,000 (ด้ำเนินกำร)

นิยาม/คาอธิบาย
ก่อสร้ำงและปรับปรุงระบบระบำยน้ำในพืนที่กรุงเทพมหำนครฝั่งธนบุรี โดยกำร
ก่อสร้ำงและปรับปรุงสถำนีสบู น้ำ ประตูระบำยน้ำ เขื่อน ค.ส.ล. ระบบท่อระบำยน้ำ
ฯลฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรระบำยน้ำจำกระบบท่อระบำยน้ำตำมที่ได้รับ
งบประมำณประจ้ำปีให้แล้วเสร็จตำมค่ำเป้ำหมำยประจ้ำปี เพื่อให้สำมำรถลดพืนที่
ประสบปัญหำน้ำท่วมขังได้มำกขึน
ค่ำเป้ำหมำย ร้อยละ ๑๐๐ ของควำมส้ำเร็จเฉลี่ยทุกโครงกำร

1. โครงกำรปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพสถำนีสูบน้ำคลองห้วยขวำง
งบประมำณ 45,000,000 (ด้ำเนินกำร)
2. โครงกำรปรับปรุงเพิม่ ประสิทธิภำพสถำนีสูบน้ำหน้ำ สน.หัวหมำก
งบประมำณ 44,100,000 (ด้ำเนินกำร)
3. โครงกำรก่อสร้ำงและปรับปรุงเขื่อน
ค.ส.ล. คลองโอ่งอ่ำงและคลองบำงล้ำพูจำกบริเวณสะพำน
ด้ำรงสถิตถึงบริเวณป้อมพระสุเมรุ
งบประมำณ 7,220,000 (ด้ำเนินกำร)

มาตรการ
(ตำมแผนฯ ของ
หน่วยงำน)

ตัวชีวัดมาตรการ
(ตำมแผนฯ ของ
หน่วยงำน)

นิยาม/คาอธิบายตัวชีวัด

โครงการ/กิจกรรม

วิธีกำรค้ำนวณ ร้อยละควำมส้ำเร็จของกำรด้ำเนินกำรโครงกำร โดยแบ่งสัดส่วน
กำรด้ำเนินกำร ดังนี
๑. ออกแบบและรำยกำร ร้อยละ ๒๐
๒. ขออนุมัติด้ำเนินกำร ร้อยละ ๑๐
๓. จัดท้ำ TOR
ร้อยละ ๑๐
๔. จัดหำผู้รับจ้ำง
ร้อยละ ๕
๕. ขออนุมัติจ้ำง
ร้อยละ ๕
๖. ด้ำเนินกำรก่อสร้ำง ร้อยละ ๕๐
กำรวัดร้อยละควำมส้ำเร็จของโครงกำรก่อสร้ำงใช้สูตร
ร้อยละควำมส้ำเร็จ = ร้อยละควำมก้ำวหน้ำ x 100
ร้อยละค่ำเป้ำหมำย
ร้อยละควำมส้ำเร็จเฉลี่ย =  ร้อยละควำมส้ำเร็จ
 จ้ำนวนโครงกำร

๔. โครงกำรปรับปรุงระบบระบำยน้ำ และก่อสร้ำงเขื่อน
ค.ส.ล. คลองกล้วยช่วงคลองพระยำรำชมนตรีถึงถนน
บำงขุนเทียนชำยทะเล
งบประมำณ 50,000,000 (ด้ำเนินกำร)
*5. โครงกำรก่อสร้ำงประตูระบำยน้ำพร้อมเครื่องสูบน้ำ
(Pump Gate) คลองเกรียงบริเวณคลองจั่น
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*6. โครงกำรก่อสร้ำงระบบระบำยน้ำคลองบ้ำนใหม่ ช่วงคลอง
เปรมประชำกรถึงคลองประปำ
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*7. โครงกำรก่อสร้ำงระบบระบำยน้ำคลองล้ำชะล่ำ
ช่วงจำกซอยนวมินทร์ 78 ถึงคลองหนองแขม
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*8. โครงกำรก่อสร้ำงประตูระบำยน้ำคลองสองสำยใต้
ตอนคลองหกวำสำยล่ำง
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*9. โครงกำรก่อสร้ำงระบบขนส่งน้ำช่วงแยกถนนพระรำม 6
ถึงคลองบำงซื่อ
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*10. โครงกำรก่อสร้ำงระบบระบำยน้ำบึงกุ่มเหนือ ระยะที่ 3
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
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มาตรการ
(ตำมแผนฯ ของ
หน่วยงำน)

ตัวชีวัดมาตรการ
(ตำมแผนฯ ของ
หน่วยงำน)

นิยาม/คาอธิบายตัวชีวัด

โครงการ/กิจกรรม
*11. โครงกำรปรับปรุงเขื่อนเดิมคลองน้ำแก้ว โดยเพิม่
ควำมลึกคลองช่วงจำกคลองบำงซื่อถึงถนนรัชดำภิเษก
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรระบำยน้ำลงสู่อุโมงค์ระบำยนำ้ ใต้คลองบำงซื่อ ระยะที่ 1
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*12. โครงกำรปรับปรุงเขื่อนเดิมคลองห้วยขวำง โดยเพิ่ม
ควำมลึกช่วงคลองบำงซื่อถึงคลองนำซอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรระบำยน้ำลงสู่อุโมงค์ระบำยนำ้ ใต้คลองบำงซื่อ ระยะที่ 1
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*13. โครงกำรปรับปรุงบึงมักกะสัน เพื่อเพิ่มปริมำตรกักเก็บน้ำ
และประสิทธิภำพกำรระบำยน้ำของอุโมงค์กำรระบำยน้ำ
บึงมักกะสันและคลองสำมเสน ระยะที่ 1
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*14. โครงกำรปรับปรุงเขื่อนเดิมคลองบำงซื่อ โดยเพิ่ม
ควำมลึกคลองช่วงจำกถนนพหลโยธินถึงถนนเทอดด้ำริ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรระบำยน้ำลงสู่อุโมงค์ระบำยนำ้ ใต้คลองบำงซื่อ
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*15. โครงกำรก่อสร้ำงสถำนีสูบนำ้ และประตูระบำยนำ้
คลองบำงเขน บริเวณถนนประชำชื่น
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*16. โครงกำรก่อสร้ำงสถำนีสูบนำ้ และประตูระบำยนำ้
คลองหลุมไผ่ตอนคลองลำดพร้ำว
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ

86

มาตรการ
(ตำมแผนฯ ของ
หน่วยงำน)

ตัวชีวัดมาตรการ
(ตำมแผนฯ ของ
หน่วยงำน)

นิยาม/คาอธิบายตัวชีวัด

โครงการ/กิจกรรม
*17. โครงกำรก่อสร้ำงระบบระบำยน้ำคลองรำงอ้อรำงแก้ว
ช่วงจำกถนนพหลโยธินถึงถนนรำมอินทรำ
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*18. โครงกำรก่อสร้ำงประตูระบำยน้ำคลองเจ้ำคุณสิงห์
ตอนคลองทรงกระเทียม
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*19. โครงกำรก่อสร้ำงระบบขนส่งน้ำจำกถนนวิภำวดีรังสิต
ถึงบึงรับน้ำมักกะสัน ระยะที่ 1
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*20. โครงกำรก่อสร้ำงประตูระบำยน้ำพร้อมติดตังเครื่องสูบ
น้ำ (Pump Gate)คลองเปรมประชำกรบริเวณถนนเตชะวำนิช
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*21. โครงกำรก่อสร้ำงประตูระบำยน้ำพร้อมติดตังเครื่องสูบ
น้ำ (Pump Gate)คลองเปรมประชำกรบริเวณถนนแจ้งวัฒนะ
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*22. โครงกำรปรับปรุงระบบระบำยน้ำด้ำนใต้คลองภำษีเจริญ
ถึงคลองดำวคะนอง (ก่อสร้ำงสถำนีสบู น้ำ ค.ส.ล. คลองรำงสะแก)
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*23. โครงกำรปรับปรุงระบบระบำยน้ำด้ำนใต้คลองภำษีเจริญ
ถึงคลองสนำมชัย (ก่อสร้ำงเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระยำรำชมนตรี
ตอนที่ 2 ช่วงคลองบำงบอนถึงคลองหนองใหญ่)
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
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มาตรการ
(ตำมแผนฯ ของ
หน่วยงำน)

ตัวชีวัดมาตรการ
(ตำมแผนฯ ของ
หน่วยงำน)

นิยาม/คาอธิบายตัวชีวัด

โครงการ/กิจกรรม
*24. โครงกำรปรับปรุงระบบระบำยน้ำด้ำนใต้คลองภำษีเจริญ
ถึงคลองดำวคะนอง (ก่อสร้ำงสถำนีสูบน้ำ ค.ส.ล. คลองรำงโพธิ์)
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*25. โครงกำรเพิม่ ประสิทธิภำพประตูเรือสัญจรทำงน้ำประเวศ
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*26. โครงกำรจัดท้ำแผนพัฒนำระบบอำคำรบังคับน้ำ
เพื่อกำรบริหำรจัดกำรน้ำ
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*27. โครงกำรปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพสถำนีสูบน้ำสำมเสน
ไม่ได้รับงบประมำณ (360,000,000)
*28. โครงกำรปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพสถำนีสูบน้ำพระโขนง
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*29. โครงกำรเพิม่ ประสิทธิภำพสถำนีสูบน้ำคลองวัดสิงห์
ตอนคลองสนำมชัย
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*30. โครงกำรปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพสถำนีสูบน้ำ
คลองสวนหลวง
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*31. โครงกำรปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพสถำนีสูบน้ำ
คลองบ้ำนใหม่
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*32. โครงกำรเพิม่ ประสิทธิภำพสถำนีสูบน้ำคลองสี่บำท
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
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มาตรการ
(ตำมแผนฯ ของ
หน่วยงำน)

ตัวชีวัดมาตรการ
(ตำมแผนฯ ของ
หน่วยงำน)

นิยาม/คาอธิบายตัวชีวัด

โครงการ/กิจกรรม
*33. โครงกำรก่อสร้ำงประตูระบำยน้ำคลองรำงจำก
และคลองสะพำนควำย
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*34. โครงกำรก่อสร้ำงสถำนีสูบนำ้ คลองวัดใหม่ภำวนำ
และประตูระบำยน้ำคลองแกลบ (ตอนคลองวัดยำง)
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*35. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพสถำนีสูบน้ำคลองกะจะ
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*36. โครงกำรก่อสร้ำงสถำนีสูบนำ้ คลองขวำงบำงปะแก้ว
และเพิ่มประสิทธิภำพประตูระบำยน้ำคลองวัดนำคนิมิต
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*37. โครงกำรปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพสถำนีสูบน้ำคลองตำอูฐ
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*38. โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อน ค.ส.ล. คลองแจงร้อน ระยะที่ ๑
ช่วงสถำนีสูบน้ำคลองแจงร้อน ถึง ถนนรำษฎร์บูรณะ
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ

4. ก่อสร้ำงและ
ปรับปรุงแก้มลิง
(ม.1.4.1.1.4)

1. ร้อยควำมส้ำเร็จ
เฉลี่ยของโครงกำร
ก่อสร้ำงและปรับปรุง
พืนที่ชะลอน้ำ
(แก้มลิง) (ผลผลิต)

นิยาม/คาอธิบาย
กำรแก้ไขปัญหำน้ำท่วมของกรุงเทพมหำนคร โดยกำรใช้พืนที่ชะลอน้ำ
(แก้มลิง) ด้วยกำรจัดหำและพัฒนำพืนที่ชะลอน้ำและก่อสร้ำงระบบระบำยน้ำ
เข้ำ - ออก ให้สำมำรถบริหำรจัดกำรปริมำณเก็บกักน้ำได้

1. โครงกำรก่อสร้ำงแก้มลิงสวนเบญจกิติ
งบประมำณ 30,000,000 (ด้ำเนินกำร)
*2. โครงกำรก่อสร้ำงแก้มลิงสวนน้ำเสรีไทยช่วงคลองครุ
ถึงคลองหลอแหล
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
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มาตรการ
(ตำมแผนฯ ของ
หน่วยงำน)

5. จัดหำเครื่องมือ
และอุปกรณ์เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพ
กำรระบำยน้ำ
(ม.1.4.1.1.5)
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ตัวชีวัดมาตรการ
(ตำมแผนฯ ของ
หน่วยงำน)

1. ร้อยละของกำร
สนับสนุนเครื่องมือ
และอุปกรณ์เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพ
กำรระบำยน้ำ
(ผลผลิต)

นิยาม/คาอธิบายตัวชีวัด

โครงการ/กิจกรรม

ค่ำเป้ำหมำย/ผลสัมฤทธิ์
๑. พัฒนำพืนที่ชะลอน้ำให้มีปริมำณเก็บกักน้ำที่สำมำรถบริหำรจัดกำรได้ ๐.๒2
ล้ำนลบ.ม. ภำยในปี ๒๕63
๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของควำมส้ำเร็จเฉลี่ยทุกโครงกำร
วิธีกำรค้ำนวณ
ระดับผลลัพธ์ คิดจำกปริมำตรเก็บกักน้ำของแต่ละโครงกำร เมื่อด้ำเนินกำร
ก่อสร้ำงแล้วเสร็จจะสำมำรถบริหำรจัดกำรน้ำได้เพิ่มขึน

*3. โครงกำรก่อสร้ำงระบบระบำยน้ำและแก้มลิง
บึงกรมวิทยำศำสตร์ทหำรบก
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*4. โครงกำรก่อสร้ำงระบบระบำยน้ำและแก้มลิงบึง
กองพลทหำรม้ำที่ 2 รักษำพระองค์ (สนำมเป้ำ) ระยะที่ 1
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*5. โครงกำรปรับปรุงบึงมักกะสันเพื่อเพิ่มปริมำตรกักเก็บน้ำ
และประสิทธิภำพกำรระบำยน้ำของอุโมงค์ระบำยน้ำ
บึงมักกะสันและคลองสำมเสน ระยะที่ 1
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*6. โครงกำรก่อสร้ำงระบบระบำยน้ำคลองครกและแก้มลิง
บึงสนำมกอล์ฟศูนย์พัฒนำกีฬำทหำรบกรำมอินทรำ ระยะที่ 1
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*7. โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อนป้องกันกำรกัดเซำะตลิ่งและคัน
ป้องกันน้ำท่วมตำมโครงกำรแก้มลิงคลองมหำชัย - คลองสนำมชัย
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ

นิยาม/คาอธิบาย
กำรสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรระบำยน้ำ
หมำยถึงกำรบ้ำรุงรักษำเครื่องสูบน้ำและกำร จัดหำเครื่องสูบน้ำใหเพียงพอต่อ
กำรระบำยน้ำกำรสนับสนุนและใหบริกำรเครื่องจักรหมำยถึง กำรติดตัง ซอม
บ้ำรุงรักษำ เครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำและเครื่องจักรกลใหพรอมใชงำน
ส้ำหรับกำรสนับสนุนระบบระบำยน้ำอย่ำงมี ประสิทธิภำพ

*1. กำรจัดหำเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ระบบไฮดรอลิค ขนำด 8 นิว
แบบหัวสูบอเนกประสงค์ ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่ำ 40
แรงม้ำ พร้อมอุปกรณ์ จ้ำนวน 48 เครื่อง
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*2. กำรจัดหำเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ระบบไฮดรอลิค ขนำด 16 นิว
แบบหัวสูบอเนกประสงค์ ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่ำ 125
แรงม้ำพร้อมอุปกรณ์ จ้ำนวน 28 เครื่อง
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ

มาตรการ
(ตำมแผนฯ ของ
หน่วยงำน)

ตัวชีวัดมาตรการ
(ตำมแผนฯ ของ
หน่วยงำน)

นิยาม/คาอธิบายตัวชีวัด

โครงการ/กิจกรรม

คำเป้ำหมำย
ร้อยละ ๑๐๐ ของกำรใหกำรสนับสนุนและใหบริกำร
วิธีกำรค้ำนวณ
ระดับผลลัพธ์ ผู้รับกำรสนับสนุนและบริกำร ได้รับกำรใหบริกำร ติดตัง
ซอมบ้ำรุงรักษำ เครื่อง สูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ และเครื่องจักรกลเป็นไปตำม
แผนและตำมที่ขอรับกำรสนับสนุนใน ภำพรวม ไม่ตำ้่ กว่ำร้อยละ ๘๐
ระดับผลผลิต ค้ำนวณจำกร้อยละกำรสนับสนุน เครื่องผลักดันน้ำ และให
บริกำรของกำรสนับสนุน ใหบริกำร ติดตัง ซอมบ้ำรุงรักษำ เครื่องสูบน้ำและ
เครื่องจักรกล โดยเทียบกับแผนกำรปฏิบัติงำนและ จ้ำนวนที่ขอรับกำร
สนับสนุนและบริกำร (จ้ำนวนกำรสนับสนุนและใหบริกำรทังหมดหำรด้วย
แผนกำรปฏิบัติงำนหรือกำรขอรับกำร สนับสนุนและบริกำรแลวคูณด้วย ๑๐๐)
หมำยเหตุ ร้ อ ยละของกำรสนั บ สนุ น และ ใหบริ ก ำรจะไม่ นั บ รวมกรณี
งบประมำณไม่สอดคลองรองรับกำรปฏิบัติงำนหรือกรณีเครื่อง สูบน้ำและวัสดุ
อุป กรณ์ ขำดแคลนและไม่ เพี ยงพอ หรือกรณี ปั จจั ยภำยนอกที่ห น่ ว ยงำนไม่
สำมำรถควบคุมได้
วิธีกำรค้ำนวณ (ขอ 4.)
๑. จัดท้ำขอก้ำหนด ร้อยละ ๒๐
๒. ขออนุมัติด้ำเนินกำร ร้อยละ ๑๐
3. จัดหำผู้รับจ้ำง ร้อยละ 20
4. ด้ำเนินกำรจัดหำเครื่องมือ ร้อยละ ๕๐ เครื่องจักร และอุปกรณ์

*3. กำรจัดหำเครื่องสูบน้ำสูบน้ำไฟฟ้ำชนิดจุ่มแบบ SUBMERSIBLE
PROPELLER ขนำดควำมสำมำรถสูบนำ้ ได้ไม่น้อยกว่ำ 60 ลบ.ม./นำที
ที่ระยะสูบส่ง (HEAD) ไม่น้อยกว่ำ 4 เมตร พร้อมอุปกรณ์
10 เครื่อง
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*4. กำรจัดหำเครื่องสูบน้ำสูบน้ำไฟฟ้ำชนิดจุ่มแบบ SUBMERSIBLE
PROPELLER ขนำดควำมสำมำรถสูบนำ้ ได้ไม่น้อยกว่ำ 30 ลบ.ม./นำที
ที่ระยะสูบส่ง (HEAD) ไม่น้อยกว่ำ 4 เมตร พร้อมอุปกรณ์ 12 เครื่อง
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*5. กำรจัดหำเครื่องสูบน้ำไฟฟ้ำชนิดจุ่มแบบหอยโข่ง (FREE
STANDING) ขนำดควำมสำมำรถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 7.8 ลบ.ม./นำที
ที่ระยะสูบส่ง (HEAD) ไม่น้อยกว่ำ 10 เมตร พร้อมอุปกรณ์ 8 เครื่อง
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*6. กำรจัดหำเครื่องสูบน้ำไฟฟ้ำชนิดจุ่มแบบหอยโข่ง (FREE
STANDING) ขนำดควำมสำมำรถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 4.8 ลบ.ม./นำที
ที่ระยะสูบส่ง(HEAD) ไม่น้อยกว่ำ 10 เมตร พร้อมอุปกรณ์ 8 เครื่อง
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*7. กำรจัดหำรถยกไฮโดรลิค แบบรัฟเทอร์เรน (Rough Terrain
Crane) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 30 ตัน - เมตร พร้อมอุปกรณ์ 2 คัน
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*8. กำรจัดหำรถนำ้ มันเชือเพลิง ขนำดไม่น้อยกว่ำ 3,000 ลิตร
พร้อมอุปกรณ์ 2 คัน
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*9. กำรจัดหำรถสูบนำ้ เคลื่อนที่ (Mobile Unit) พร้อมอุปกรณ์ 8 คัน
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ

91

มาตรการ
(ตำมแผนฯ ของ
หน่วยงำน)

ตัวชีวัดมาตรการ
(ตำมแผนฯ ของ
หน่วยงำน)

นิยาม/คาอธิบายตัวชีวัด

โครงการ/กิจกรรม
*10. กำรจัดหำเครื่องผลักดันน้ำควำมสำมำรถผลักดันน้ำได้ไม่น้อยกว่ำ
1.67 ลบ.ม./วินำที (100 ลบ.ม.ต่อนำที) พร้อมชุดขับเคลื่อน 2 ระบบ
และอุปกรณ์ จ้ำนวน 20 เครื่อง
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*11. กำรจัดหำชุดเครื่องสูบน้ำ Hydraulic On Ground type ขนำด
10 นิว ขับด้วยเครื่องก้ำเนิดไฟฟ้ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 60 KVA พร้อม
อุปกรณ์ 9 เครื่อง
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*12. กำรจัดหำรถเครื่องก้ำเนิดไฟฟ้ำขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซลแบบ
เคลื่อนที่เร็ว ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1,000 KVA พร้อมอุปกรณ์ 6 คัน
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*13. กำรจัดหำรถเครื่องก้ำเนิดไฟฟ้ำขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซลแบบ
เคลื่อนที่เร็ว ขนำดไม่น้อยกว่ำ 750 KVA พร้อมอุปกรณ์ 5 คัน
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*14. กำรจัดหำรถยกไฮโดรลิค แบบรัฟเทอร์เรน (Rough Terrain
Crane) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 13 ตัน - เมตร พร้อมอุปกรณ์ 4 คัน
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*15. กำรจัดหำรถบรรทุกติดตังเครนไฮโดรลิค แบบแขนพับ ขนำดไม่
น้อยกว่ำ 15 ตัน - เมตร พร้อมอุปกรณ์ 6 คัน
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*16. กำรจัดหำรถซ่อมบ้ำรุงเครื่องจักรกลเร่งด่วน 6 ล้อ ขนำดไม่น้อย
กว่ำ 240 แรงม้ำ พร้อมอุปกรณ์ 10 คัน
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*17. ชุดไฮดรอลิคบูสเตอร์ปั๊ม (Hydraulic Booster pump) ชนิดหัว
สูบอเนกประสงค์ 2 ทำง อัตรำสูบนำ้ รวมไม่น้อยกว่ำ 0.5 ลบ.ม./วินำที
ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่ำ 125 แรงม้ำ พร้อมอุปกรณ์ จ้ำนวน
30 เครื่อง
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
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ตัวชีวัดเป้าประสงค์
ลาดับที่
ตัวชีวัด
จ้ำนวนคลองหลักที่ถูกฟื้นฟู ปรับปรุงและคืนสภำพเพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชำติ
12
และมีระบบระบำยน้ำที่ดีขึน (ผลลัพธ์)
มาตรการ
(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน)
6. ก่อสร้ำงเขื่อนเพื่อรองรับกำรขุด
ลอกคลอง(ม.1.4.1.1.6)

ตัวชีวัดมาตรการ
(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน)
1. ร้อยละควำมส้ำเร็จเฉลี่ย
ของโครงกำรก่อสร้ำง ฟื้นฟู
ปรับปรุงคลองสำยหลัก
(ผลผลิต)

ค่าเป้าหมาย
32 คลอง

นิยาม/คาอธิบายตัวชีวัด

โครงการ/กิจกรรม

นิยาม :
การก่อสร้างพืนที่เพื่อพัฒนาฟื้นฟูให้เป็นแหล่งรองรับ
นาฝนและนาหลากหรือพืนที่ชะลอนา (แก้มลิง)
หมำยถึง กำรก่อสร้ำงบึงสำธำรณะ เขื่อน ค.ส.ล. พร้อม
ประตูระบำยน้ำ เป็นที่รองรับนำ้ และมีระบบต่อเชื่อมกับ
ระบบระบำยน้ำหลัก สำมำรถรองรับน้ำฝนส่วนเกินจำก
ระบบระบำยน้ำสำธำรณะให้ไหลเข้ำมำเก็บกักไว้เป็นกำร
ชั่วครำวได้

1. โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อน ค.ส.ล. (ดำดท้องคลอง) คลองบำง
อ้อจำกบริเวณถนนโรงงำนไม้อัดไทยไปทำงประตูระบำยนำ้
คลองบำงอ้อ
งบประมำณ 44,550,000 (ด้ำเนินกำร)

วิธีการคานวณ :
ผลงำนควำมส้ำเร็จเฉลี่ยทุกโครงกำรก่อสร้ำง
แก้มลิงที่ได้รับงบประมำณในปีงบประมำณ
พ.ศ. 2563

4. โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อน ค.ส.ล. ล้ำรำงสำธำรณะ 17 จำก
ถนนลำดพร้ำวถึงคลองตำหนัง (ครังที่ ๒)
งบประมำณ 15,100,000 (ด้ำเนินกำร)

2. โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อน ค.ส.ล. และสถำนีสูบน้ำคลองมหำ
ศร จำกบริเวณคลองบำงไผ่ถึงบริเวณคลองภำษีเจริญ
งบประมำณ 30,000,000 (ด้ำเนินกำร)
3. โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อน ค.ส.ล. คลองบ้ำนหลำยจำกเขื่อน
เดิมบริเวณคลองขวำงล่ำงถึงเขื่อนเดิมบริเวณ ซอยวชิรธรรมสำธิต
55 (ครังที่ ๒)
งบประมำณ 40,000,000 (ด้ำเนินกำร)

5. โครงกำรปรับปรุงเขือ่ น ค.ส.ล. คลองนำ้ แก้ว จำกคลองพญำ
เวิกถึงคลองลำดพร้ำว
งบประมำณ 30,000,000 (ด้ำเนินกำร)
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มาตรการ
(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน)

ตัวชีวัดมาตรการ
(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน)

นิยาม/คาอธิบายตัวชีวัด

โครงการ/กิจกรรม

ระดับผลผลิต
ร้อยละ 80 ของควำมส้ำเร็จเฉลี่ยทุกโครงกำร
ก่อสร้ำงพืนที่เพื่อพัฒนำฟื้นฟูให้เป็นแหล่งรองรับน้ำฝน
และน้ำหลำกหรือพืนที่ชะลอน้ำ (แก้มลิง)

6. โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชำกร ช่วงที่
4 จำกถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเทศบำลสงเครำะห์
งบประมำณ 140,600,000 (ด้ำเนินกำร)

วิธีคานวณ: แบ่งสัดส่วนกำรด้ำเนินกำร ดังนี
1. ออกแบบและรำยกำร ร้อยละ 20
2. ขออนุมัติด้ำเนินกำร ร้อยละ 10
3 จัดท้ำ TOR ร้อยละ 10
4. จัดหำผู้รับจ้ำง ร้อยละ 5
5. ขออนุมัติจ้ำง ร้อยละ 5
6. ด้ำเนินกำรก่อสร้ำง ร้อยละ 50

*8. โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อน ค.ส.ล. คลองบำงตลำด จำก
บริเวณเขื่อนเดิมสถำนีสูบน้ำคลองบำงตลำดถึงสุดเขต
กรุงเทพมหำนคร
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ

กำรวัดร้อยละควำมส้ำเร็จของโครงกำรก่อสร้ำงฯ
ร้อยละควำมส้ำเร็จ =
ร้อยละควำมส้ำเร็จเฉลี่ย =

*7. โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อน ค.ส.ล. คลองบำงนำ จำกคลอง
เคล็ดถึงบริเวณแม่น้ำเจ้ำพระยำ
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ

*9. โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมดำดท้องคลอง
คลองวัดพิกุลจำกบริเวณถนนบรมรำชชนนีถึงบริเวณ ปตร.
คลองวัดพิกุล ระยะที่ 1
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*10. โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อน ค.ส.ล. คลองบำงพลัด จำก
เขื่อนเดิมถึงประตูระบำยน้ำใต้ทำงพิเศษศรีรัช
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*11. โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อน ค.ส.ล. คลองบำงอ้อ จำกเขื่อน
เดิมถึงประตูระบำยน้ำใต้ทำงพิเศษศรีรัช
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*12. โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อน ค.ส.ล. คลองโพธิ์ จำกบริเวณ
ประตูระบำยนำ้ คลองโพธิถ์ ึงบริเวณถนนพุทธมณฑล สำย 2
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*13. โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อน ค.ส.ล. คลองบำงซื่อ จำกถนน
พหลโยธินถึงจุดที่กำ้ หนดให้
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
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มาตรการ
(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน)

ตัวชีวัดมาตรการ
(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน)

นิยาม/คาอธิบายตัวชีวัด
เอกสารหลักฐาน :
1. รำยงำนผลกำรด้ำเนินงำนโครงกำรก่อสร้ำง
แก้มลิงบึงสำธำรณะลำดพร้ำว 71
2. รำยงำนผลกำรด้ำเนินงำนรำยกำรก่อสร้ำง
เขื่อน ค.ส.ล. พร้อมประตูระบำยน้ำเพื่อเป็นแก้มลิง
หมู่บ้ำนเฟรนชิพ
3. รำยงำนผลกำรด้ำเนินงำนโครงกำรก่อสร้ำง
แก้มลิงสวนเบญจกิตติ

โครงการ/กิจกรรม
*14. โครงกำรปรับปรุงคลองส่งน้ำเข้ำอุโมงค์ระบำยน้ำจำก
บึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้ำพระยำ (คลองหนองบอนช่วงจำก
คลองประเวศบุรีรมย์ถึงคลองมะขำมเทศ)
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*15. โครงกำรปรับปรุงคลองส่งน้ำเข้ำอุโมงค์ระบำยน้ำจำก
บึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้ำพระยำ (คลองมะขำมเทศช่วงจำก
คลองหนองบอนถึงล้ำรำงสำธำรณะสุดเขตบึงหนองบอน)
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*16. โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระโขนง ช่วงจำก
สะพำนข้ำมคลองพระโขนงบริเวณซอยอ่อนนุช 17 ถึงคลอง
ขุนสกล)
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*17. โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระโขนง ช่วงจำก
แม่น้ำเจ้ำพระยำถึงสะพำนข้ำมคลองพระโขนงบริเวณซอย
อ่อนนุช 17
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*18. โครงกำรปรับปรุงคลองส่งน้ำเข้ำอุโมงค์ระบำยน้ำ จำก
บึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้ำพระยำ (คลองหนองบอนช่วงจำก
สถำนีสูบน้ำบึงหนองบอนถึงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 7
แยก 4)
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*19. โครงกำรปรับปรุงคลองส่งน้ำเข้ำอุโมงค์ระบำยน้ำ จำก
บึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้ำพระยำ (คลองมะขำมเทศช่วงจำก
ล้ำรำงสำธำรณะสุดเขตบึงหนองบอนถึงถนนเฉลิมพระเกียรติ
ร. 9 ซอย 55)
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
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มาตรการ
(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน)

ตัวชีวัดมาตรการ
(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน)

นิยาม/คาอธิบายตัวชีวัด

โครงการ/กิจกรรม
*20. โครงกำรปรับปรุงคลองส่งน้ำเข้ำอุโมงค์ระบำยน้ำ จำก
บึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้ำพระยำ จำกบึงหนองบอนลงสู่
แม่น้ำเจ้ำพระยำ (คลองมะขำมเทศช่วงจำกถนนเฉลิมพระ
เกียรติ ร. 9 ซอย 55 ถึงคลองสองห้อง)
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*21. โครงกำรปรับปรุงคลองส่งน้ำเข้ำอุโมงค์ระบำยน้ำ จำก
บึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้ำพระยำ จำกบึงหนองบอนลงสู่
แม่น้ำเจ้ำพระยำ (คลองหนองบอนช่วงจำกซอยเฉลิมพระ
เกียรติ ร.9 ซอย 7 แยก 4 ถึงคลองปลัดเปรียง)
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*22. โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระยำรำชมนตรี
บริเวณจุดตัดคลองบำงบอน
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*23. โครงกำรปรับปรุงเขื่อนเดิมคลองบำงซื่อ โดยเพิ่มควำม
ลึกคลองช่วงจำกถนนรัชดำภิเษกถึงถนนวิภำวดีรังสิต เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพกำรระบำยน้ำลงสู่อุโมงค์ระบำยน้ำใต้คลอง
บำงซื่อ
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*24. โครงกำรปรับปรุงเขื่อนเดิมคลองบำงซื่อ โดยเพิ่มควำม
ลึกคลองช่วงจำกถนนพหลโยธินถึงถนนเทอดด้ำริ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรระบำยน้ำลงสูอ่ ุโมงค์ระบำยน้ำ
ใต้คลองบำงซื่อ
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
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มาตรการ
(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน)

ตัวชีวัดมาตรการ
(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน)

นิยาม/คาอธิบายตัวชีวัด

โครงการ/กิจกรรม
*25. โครงกำรปรับปรุงเขื่อนเดิมคลองน้ำแก้ว โดยเพิ่มควำม
ลึกคลองช่วงจำกคลองบำงซื่อถึงถนนรัชดำภิเษก เพือ่ เพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรระบำยน้ำลงสู่อุโมงค์ระบำยนำ้ ใต้คลองบำง
ซื่อ ระยะที่ 1
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*26. โครงกำรปรับปรุงเขื่อนเดิมคลองห้วยขวำง โดยเพิ่ม
ควำมลึกคลองช่วงจำกคลองบำงซื่อถึงคลองนำซอง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรระบำยน้ำลงสู่อุโมงค์ระบำยนำ้ ใต้คลอง
บำงซื่อ ระยะที่ 1
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
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ตัวชีวัดเป้าประสงค์
ลาดับที่
ตัวชีวัด
13
จ้ำนวนคลองหลักที่มีกำรจัดกำรสิ่งปลูกสร้ำงลุกล้ำ
และปักแนวเขตล้ำคลองสำธำรณะ (ผลลัพธ์)
มาตรการ
ตัวชีวัดมาตรการ
(ตำมแผนฯ ของ
(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน)
หน่วยงำน)
10.จัดกำรสิ่งปลูก 1. จ้ำนวนคลองหลักที่มีกำรจัดกำร
สร้ำงรุกล้ำคลองหลัก สิ่งปลูกสร้ำงลุกล้ำและปักแนวเขต
และปักแนวเขตล้ำ ล้ำคลองสำธำรณะ (ผลลัพธ์)
คลองสำธำรณะ
(ม.1.4.1.1.7)
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ค่าเป้าหมาย
๓2 คลอง
นิยาม/คาอธิบายตัวชีวัด

โครงการ/กิจกรรม

นิยาม
คลองหลัก หมำยถึง คู คลองระบำยน้ำ ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของส้ำนักกำรระบำย
น้ำ จ้ำนวน 218 คลอง ควำมยำวโดยรวมประมำณ 800 กิโลเมตร
รุกลาคู คลอง หมำยถึง ประชำชนที่ปลูกสร้ำงสิ่งก่อสร้ำงรุกล้ำแนวเขต ล้ำคลอง
สำธำรณะ จนท้ำให้คลองมีขนำดเล็กลง หรือไปกีดขวำงทำงน้ำไหลของน้ำ ท้ำให้กำรไหล
ของน้ำตำมธรรมชำติช้ำลง โดยไม่ได้รับอนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่มีหน้ำดูแลรักษำหรือ
ผู้ปกครองท้องที่
ปักแนวเขตลาคลองสาธารณะ หมำยถึง กำรบ่งชีถึงแนวหรือกำรก้ำหนดแนวของ
แม่น้ำล้ำคลอง ล้ำรำง ล้ำกระโดง สำธำรณะเพื่อให้ประชำชนหรือผู้อยู่อำศัยตลอดแนว
เขตริมล้ำคลองที่ได้ทรำบถึงแนวเขตที่ชัดเจนเพื่อป้องกันกำรบุกรุก
วิธีการคานวณ :
นับจำกจ้ำนวนคลองทีด่ ้ำเนินกำรก่อสร้ำง ปรับปรุงฯ ทีไ่ ด้รบั จัดสรรงบประมำณ
ในปี พ.ศ. 2563
คาอธิบาย : ส้ำนักกำรระบำยน้ำด้ำเนินกำรควบคู่ไปกับโครงกำรก่อสร้ำงและปรับปรุง
เขื่อน ค.ส.ล. คลองฯ ตำมที่ได้รบั จัดสรรงบประมำณในปี พ.ศ.2562 กรณีพบ
กำรรุกล้ำคู คลองจะต้องด้ำเนินกำรประสำนส้ำนักงำนเขตที่รับผิดชอบพืนที่ด้ำเนินกำร
ในส่วนที่รับผิดชอบต่อไป

*1. โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อน ค.ส.ล.
คลองบำงขีเก้ง จำกบริเวณคลองทวี
วัฒนำถึงบริเวณถนนพุทธมณฑลสำย 2
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*2. โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อน ค.ส.ล. คลอง
บำงจำก จำกบริเวณคลองทวีวัฒนำ
ถึงบริเวณถนนพุทธมณฑลสำย 2
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*3. โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อน ค.ส.ล.
(สมอยึดด้ำนหลัง) คลองบำงไผ่
จำกบริเวณคลองทวีวัฒนำถึงบริเวณ
สุดเขต กทม.
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ

ตัวชีวัดเป้าประสงค์
ลาดับที่
ตัวชีวัด
14
จ้ำนวนระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจกำรบริหำรจัดกำรน้ำของกรุงเทพมหำนคร (ผลผลิต)

มาตรการ
(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน)
8. เพิ่มประสิทธิภำพแผนที่เสี่ยงและ
ดัชนีควำมเสี่ยงน้ำท่วม
(ม.1.4.1.1.8)

ตัวชีวัดมาตรการ
(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน)
1. ร้อยละควำมส้ำเร็จของโครงกำร
ส้ำรวจข้อมูลระบบระบำยน้ำเพื่อกำร
จัดท้ำแผนที่ควำมเสี่ยงในเขต
กรุงเทพมหำนคร

ค่าเป้าหมาย
1 ระบบ

นิยาม/คาอธิบายตัวชีวัด

โครงการ/กิจกรรม

นิยำม/ค้ำอธิบำย
แผนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม หมำยถึง แผนที่แสดง
พืนที่ที่มีควำมเสี่ยงน้ำท่วมในสถำนกำรณ์ที่จะ
เกิดขึน โดยแสดงบริเวณและระดับของน้ำท่วม
เพือ่ ใช้ในกำรแจ้งเตือนและเตรียมรับมือน้ำท่วม
ที่อำจจะเกิดขึน
ดัชนีควำมเสี่ยงน้ำท่วม หมำยถึง ดัชนีที่แสดง
ถึงค่ำควำมเสี่ยงและควำมเสียหำยที่จะเกิดขึน
จำกน้ำท่วมของพืนที่ต่ำงๆ
วิธีกำรด้ำเนินงำน
1. รวบรวมข้อมูล
- ระดับพืนที่, สภำพพืนที่
- โครงสร้ำงพืนฐำนระบบป้องกันน้ำท่วม
- ระบบระบำยน้ำ
2. วิเครำะห์ควำมเสี่ยงกำรเกิดน้ำท่วม
ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่จะเกิดน้ำท่วม

1. ปรับปรุงอำคำรสถำนีเรดำร์ตรวจอำกำศ ๒
แห่ง
งบประมำณ 4,770,000 (ด้ำเนินกำร)
*2. โครงกำรติดตังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
พืนที่จุดเสี่ยงน้ำท่วม
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*3. โครงกำรติดตังเครื่องวัดระดับน้ำท่วมบนถนน
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*4. โครงกำรปรับระดับหมุดหลักฐำนทำงดิ่งพร้อมติดตัง
แผ่นวัดระดับน้ำ
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*5. โครงกำรติดตังระบบตรวจและควบคุมเครื่องสูบน้ำ
อัตโนมัติพืนที่จะเสี่ยงน้ำท่วม
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*6. โครงกำรปรับปรุงระบบตรวจวัดน้ำท่วม
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*7. โครงกำรปรับปรุงระบบวัดสภำพอำกำศ
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
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มาตรการ
(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน)

ตัวชีวัดมาตรการ
(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน)

นิยาม/คาอธิบายตัวชีวัด
3. วิเครำะห์ดัชนีควำมเสี่ยงน้ำท่วม
แต่ละพืนที่ของกรุงเทพมหำนคร|
4. จัดท้ำแผนที่ควำมเสี่ยงน้ำท่วมใน
กรุงเทพมหำนคร
วิธีกำรค้ำนวณ
ร้อยละควำมส้ำเร็จของแต่ละขันตอนในกำร
จัดท้ำแผนที่ควำมเสี่ยงน้ำท่วมของ
กรุงเทพมหำนคร
โดยค้ำนวนจำกควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร
ส้ำรวจข้อมูลระบบระบำยน้ำเพื่อกำรจัดท้ำแผน
ที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมในกรุงเทพมหำนครที่ได้รับ
งบประมำณประจ้ำปี 2563 ด้ำเนินกำรโดย
แบ่งสัดส่วน ดังนี
ขออนุมัตดิ ้ำเนินกำร
ร้อยละ 10
จัดท้ำ TOR
ร้อยละ 10
จัดหำผู้รับจ้ำง
ร้อยละ 5
ขออนุมัติจ้ำง
ร้อยละ 5
ด้ำเนินกำรจัดท้ำระบบสนับสนุน
กำรตัดสินใจ
ร้อยละ 50

100

โครงการ/กิจกรรม
*8. โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำจัดท้ำระบบสำรสนเทศเพื่อ
กำรบริหำรจัดกำรน้ำ
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ
*9. โครงกำรพัฒนำระบบวิเครำะห์สถำนกำรณ์น้ำ
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ

มาตรการ
ตัวชีวัดมาตรการ
(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน)
(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน)
9. กำรเตรียมควำมพร้อมรับมือกับกำร 1. ร้อยละควำมส้ำเร็จในกำรจัดท้ำ
เปลี่ยนแปลงในกรุงเทพมหำนคร
ระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจเพื่อ
(ม.1.4.1.1.9)
กำรบริหำรจัดกำรน้ำของ
กรุงเทพมหำนคร

นิยาม/คาอธิบายตัวชีวัด

โครงการ/กิจกรรม

นิยาม :
1. โครงกำรจัดท้ำและพัฒนำระบบกำรบริหำร
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการบริหาร จัดกำรน้ำเชิงรุก
จัดการนา หมำยถึง ระบบที่ช่วยในกำรรวบรวม
งบประมำณ 46,000,000 (ด้ำเนินกำร)
ข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูล และประมวลผลข้อมูล
เพื่อช่วยในกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำร
น้ำของกรุงเทพมหำนคร
วิธีการดาเนินงาน :
1. จัดท้ำระบบรวบรวมข้อมูลระบบ
ระบำยน้ำในพืนที่ และข้อมูลจำกกำรตรวจวัดของ
ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม ได้แก่ ข้อมูล
ปริมำณฝนที่ตรวจวัดบนพืนดิน ข้อมูลระดับน้ำใน
คลองสำยหลัก ข้อมูลท่อระบำยน้ำ ข้อมูลทำง
กำยภำพของคลอง ข้อมูลสถำนีสูบน้ำ ข้อมูลบ่อ
สูบน้ำ และค่ำระดับของพืนดิน ให้มีควำมสัมพันธ์
ในเชิงกำรบริหำรจัดกำรน้ำ
2. จัดท้ำระบบวิเครำะห์และคำดกำรณ์
น้ำล่วงหน้ำแบบทันทีทันใด (Real Time) ในพืนที่
กรุงเทพมหำนคร โดยใช้แบบจ้ำลองทำง
คณิตศำสตร์
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มาตรการ
(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน)

ตัวชีวัดมาตรการ
(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน)

นิยาม/คาอธิบายตัวชีวัด
วิธีการคานวณ :
ร้อยละควำมส้ำเร็จของแต่ละขันตอน
ในกำรจัดท้ำระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจ
เพื่อกำรบริหำรจัดกำรน้ำของกรุงเทพมหำนคร
โดยค้ำนวณจำกควำมก้ำวหน้ำของ
โครงกำรในกำรจัดท้ำระบบสนับสนุนกำร
ตัดสินใจเพื่อกำรบริหำรจัดกำรน้ำของ
กรุงเทพมหำนครที่ได้รับงบประมำณประจ้ำปี
2563 ด้ำเนินกำรโดยแบ่งสัดส่วน ดังนี
1. ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำร
ดิจิทัลกรุงเทพมหำนคร ร้อยละ 20
2. ขออนุมัติด้ำเนินกำร ร้อยละ 10
3. จัดท้ำ TOR
ร้อยละ 10
4. จัดหำผู้รับจ้ำง
ร้อยละ 5
5. ขออนุมัติจ้ำง
ร้อยละ 5
6. ด้ำเนินกำรจัดท้ำระบบสนับสนุนกำร
ตัดสินใจ
ร้อยละ 50
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โครงการ/กิจกรรม

มาตรการ
(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน)

ตัวชีวัดมาตรการ
(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน)

นิยาม/คาอธิบายตัวชีวัด

โครงการ/กิจกรรม

คาอธิบาย
ระดับผลผลิต :
ระดับผลผลิต = ร้อยละ ๕0 ของ
ควำมส้ำเร็จในกำรจัดท้ำระบบสนับสนุนกำร
ตัดสินใจเพื่อกำรบริหำรจัดกำรน้ำของ
กรุงเทพมหำนคร
กำรวัดร้อยละควำมส้ำเร็จในกำรจัดท้ำระบบ
สนับสนุนกำรตัดสินใจเพื่อกำรบริหำรจัดกำรน้ำ
ของกรุงเทพมหำนคร
ร้อยละควำมส้ำเร็จ =
เอกสารหลักฐาน :
รำยงำนผลกำรด้ำเนินงำนโครงกำรจัดท้ำ
และพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรระบำยน้ำ
เชิงรุก
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เป้าประสงค์ที่ 1.4.1.2 ฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนให้มีความสมบูรณ์มากขึน
ตัวชีวัดเป้าประสงค์
ลาดับที่
ตัวชีวัด
ร้อยละของกำรก่อสร้ำงแนวคันหิน (Groins) ป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่งก่อสร้ำงเขื่อนคัน
15
หิน (Groins) ก่อสร้ำงศูนย์ส้ำรวจเฝ้ำระวัง
กำรกัดเซำะชำยฝั่ง
มาตรการ
ตัวชีวัดมาตรการ
(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน)
(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน)
1. สร้ำงแนวป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่ง ร้อยละของกำรก่อสร้ำงแนวคันหิน
ถำวร (ม.1.4.1.2.1)
(Groins) ป้องกันกำรกัดเซำะ
ชำยฝั่งก่อสร้ำงเขื่อนคันหิน
(Groins) ก่อสร้ำงศูนย์ส้ำรวจเฝ้ำ
ระวังกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
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นิยาม/คาอธิบายตัวชีวัด
นิยำม/ค้ำอธิบำย
ชำยฝั่งทะเลบำงขุนเทียนประสบปัญหำกำร
กัดเซำะอย่ำงรุนแรง ต่อมำได้มีกำรก่อสร้ำง
แนวคันไม้ไผ่ ท้ำให้ลดกำรกัดเซำะไปได้
พอสมควร ปัจจุบันแนวป้องกันชั่วครำวอยู่ใน
สภำพช้ำรุดไม่สำมำรถป้องกันกำรกัดเซำะได้
เมื่อมีกำรก่อสร้ำงแนวป้องกันถำวรจะท้ำให้ลด
กำรกัดเซำะชำยฝั่งได้ ท้ำให้เกิดตะกอนดินเลน
ชำยฝั่งทะเลเพิ่มขึน
ค่ำเป้ำหมำย
ร้อยละ 10

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 10

โครงการ/กิจกรรม
*1. โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรกัด
เซำะพืนที่ชำยฝั่งทะเลบำงขุนเทียน
กรุงเทพมหำนคร
หมำยเหตุ ไม่ได้รับงบประมำณ

มาตรการ
(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน)

ตัวชีวัดมาตรการ
(ตำมแผนฯ ของหน่วยงำน)

นิยาม/คาอธิบายตัวชีวัด

โครงการ/กิจกรรม

วิธีการคานวณ :
ร้อยละควำมส้ำเร็จของแต่ละขันตอน
ในกำรก่อสร้ำงแนวคันหิน (Groins)ป้องกันกำร
กัดเซำะชำยฝั่งก่อสร้ำงเขื่อนคันหิน (Groins)
ก่อสร้ำงศูนย์ส้ำรวจเฝ้ำระวังกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
โดยค้ำนวณจำกควำมก้ำวหน้ำของ
โครงกำรในกำรของกรุงเทพมหำนครที่ได้รับ
งบประมำณประจ้ำปี 2563 ด้ำเนินกำรโดย
แบ่งสัดส่วน ดังนี
1. ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำร EIA
ร้อยละ 10
2. ขออนุมัติด้ำเนินกำร ร้อยละ 15
3. จัดท้ำ TOR
ร้อยละ 15
4. จัดหำผู้รับจ้ำง
ร้อยละ 5
5. ขออนุมัติจ้ำง
ร้อยละ 5
6. ด้ำเนินกำรก่อสร้ำง ร้อยละ 50
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ตาราง ข. แสดงตัวชีวัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการประจาปี พ.ศ. 2563
ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย
มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ
เป้าหมาย 1.1.1 แหล่งนาสาธารณะทังแม่นาสายหลักและคูคลองต่าง ๆ มีคุณภาพนาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพนาผิวดินประเภทที่ 4
เป้าประสงค์ 1.1.1.1 คุณภาพแหล่งนาธรรมชาติในเขตพืนที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึน
ตัวชีวัด
1. ควำมส้ำเร็จในกำร
จัดท้ำระบบฐำนข้อมูล
ผู้ประกอบกำรที่เป็น
แหล่งก้ำเนิดน้ำเสียใน
กรุงเทพมหำนคร
(ตัวชีวัดบูรณำกำร
ของส้ำนักงำนเขต)

106

ค่าเป้าหมาย

นิยามและวิธีการคานวณ

มีฐำนข้อมูล
ผู้ประกอบกำร
ที่เป็นแหล่งก้ำเนิด
น้ำเสีย 1
ฐำนข้อมูล

นิยาม :
1. ระบบฐานข้อมูล หมายถึง
กำรจัดเก็บรวบรวมข้อมูลต่ำง ๆ
ของแหล่งก้ำเนิดน้ำเสียสถำน
ประกอบกำรในพืนที่ 50 เขต
ของกรุงเทพมหำนคร ในรูปแบบ
เอกสำรและข้อมูลสำรสนเทศ
ซึ่งผู้ใช้งำนสำมำรถเรียกดูข้อมูล
และจัดกำรข้อมูล
ในลักษณะต่ำง ๆ ได้
2. ผู้ประกอบการที่เป็น
แหล่งกาเนิดนาเสีย หมายถึง
เจ้ำของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งก้ำเนิดน้ำเสียของสถำน
ประกอบกำรที่มีหน้ำที่

เชื่อมโยงกับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

เข้มงวดกำรบังคับใช้
โครงกำรจัดท้ำฐำนข้อมูล
มำตรกำรทำงกฎหมำยแก่ ระบบบ้ำบัดน้ำเสียของ
ผู้ประกอบกำรซึ่งเป็น
ผู้ประกอบกำร
ต้นเหตุให้เกิดปัญหำน้ำ
เสียในแหล่งน้ำสำธำรณะ

ส่วนราชการ/ฝ่าย/
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
สจน.

ตัวชีวัด

ค่าเป้าหมาย

นิยามและวิธีการคานวณ

เชื่อมโยงกับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ส่วนราชการ/ฝ่าย/
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ

ต้องจัดเก็บสถิติ ข้อมูล และ
รำยงำนผลกำรท้ำงำนของระบบ
บ้ำบัดน้ำเสียของตนเอง ตำม
กฎกระทรวงก้ำหนดหลักเกณฑ์
วิธีกำรและแบบกำรเก็บสถิติและ
ข้อมูล กำรจัดท้ำบันทึกรำยละเอียด
และรำยงำนสรุปผลกำรท้ำงำนของ
ระบบบ้ำบัด น้ำเสีย พ.ศ. 2555
ตำมมำตรำ 80 แห่ ง
พระรำชบัญญัติ ส่งเสริมและ
รักษำคุณภำพสิ่ งแวดล้ อ ม
แห่ งชำติ พ.ศ. 2535 และเข้ำ
ข่ำยต้องด้ำเนินกำร
ตำมข้อบัญญัติกทม. ในกำร
จัดเก็บค่ำธรรมเนียมบ้ำบัดน้ำ
เสีย ดังต่อไปนี
2.1 โรงงำนอุตสำหกรรม
และนิคมอุตสำหกรรม ได้แก่
- โรงงำนอุตสำหกรรม
จ้ำพวกที่ 2
- โรงงำนอุตสำหกรรม
จ้ำพวกที่ 3
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ตัวชีวัด

ค่าเป้าหมาย

นิยามและวิธีการคานวณ
- นิคมอุตสำหกรรมหรือ
โครงกำรที่จัดไว้ส้ำหรับกำร
ประกอบอุตสำหกรรม
2.2 อำคำรประเภท ก
และประเภท ข ได้แก่
- อำคำรชุด
- หอพัก
- โรงแรม
- โรงพยำบำล/สถำนพยำบำล
- โรงเรียน/สถำนศึกษำ
- หน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ
องค์กร
ระหว่ำงประเทศ หรือเอกชน
- ศูนย์กำรค้ำ/ห้ำงสรรพสินค้ำ
- ตลำด
- ภัตตำคำร/ร้ำนอำหำร
- สถำนบริกำร
2.3 ที่ดินจัดสรร ได้แก่
- ที่ดินจัดสรรประเภท ก
- ที่ดินจัดสรรประเภท ข
2.4 สถำนีบริกำรน้ำมัน
เชือเพลิง ได้แก่
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เชื่อมโยงกับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ส่วนราชการ/ฝ่าย/
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ

ตัวชีวัด

ค่าเป้าหมาย

นิยามและวิธีการคานวณ

เชื่อมโยงกับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ส่วนราชการ/ฝ่าย/
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ

- สถำนีบริกำรน้ำมันเชือเพลิง
ประเภท ก
- สถำนีบริกำรน้ำมันเชือเพลิง
ประเภท ข
วิธีการคานวณ :
คะแนนที่ได้รับนับจำกจ้ำนวน
ฐำนข้อมูลที่ส้ำนักกำรระบำยน้ำ
จัดท้ำแล้วเสร็จ และมีควำม
ครบถ้วนสมบูรณ์ตำมเกณฑ์
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เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
ความสาเร็จ
5
มีจ้ำนวนฐำนข้อมูลผู้ประกอบกำรที่เป็นแหล่งก้ำเนิดน้ำเสีย จ้ำนวน 1 ฐำนข้อมูล
โดยมีข้อมูลที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลครบทัง 50 เขต และมีแผนที่แสดงควำมหนำแน่นของ
แหล่งก้ำเนิดน้ำเสีย รวมถึงมีแผนพัฒนำระบบฐำนข้อมูลให้สำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำง
หน่วยงำนได้

110

ผลการดาเนินงาน

คะแนนที่ได้รับ

ร้อยละ 125 ของค่ำเป้ำหมำย ร้อยละ 100 ของน้ำหนักคะแนน

4

มีจ้ำนวนฐำนข้อมูลผู้ประกอบกำรที่เป็นแหล่งก้ำเนิดน้ำเสีย จ้ำนวน 1 ฐำนข้อมูล
โดยมีข้อมูลที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลครบทัง 50 เขต และมีแผนที่แสดงควำมหนำแน่นของ
แหล่งก้ำเนิดน้ำเสีย

ร้อยละ 100 ของค่ำเป้ำหมำย ร้อยละ 80 ของน้ำหนักคะแนน

3

มีจ้ำนวนฐำนข้อมูลผู้ประกอบกำรที่เป็นแหล่งก้ำเนิดน้ำเสีย จ้ำนวน 1 ฐำนข้อมูล
และมีข้อมูลที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลครบทัง 50 เขต

ร้อยละ 75 ของค่ำเป้ำหมำย

ร้อยละ 60 ของน้ำหนักคะแนน

2

มีจ้ำนวนฐำนข้อมูลผู้ประกอบกำรที่เป็นแหล่งก้ำเนิดน้ำเสีย จ้ำนวน 1 ฐำนข้อมูล
และมีข้อมูลที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล 26 - 49 เขต

ร้อยละ 50 ของค่ำเป้ำหมำย

ร้อยละ 40 ของน้ำหนักคะแนน

1

มีจ้ำนวนฐำนข้อมูลผู้ประกอบกำรที่เป็นแหล่งก้ำเนิดน้ำเสีย จ้ำนวน 1 ฐำนข้อมูล
และมีข้อมูลที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล 1 - 25 เขต

ร้อยละ 25 ของค่ำเป้ำหมำย

ร้อยละ 20 ของน้ำหนักคะแนน

มิติที่ 1.4 ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมาย 1.๔.๑. กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
เป้าประสงค์ 1.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทังจากนาฝนนาหนุนและนาหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและ
เครื่องมือในการจัดการสาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัย
ตัวชีวัด
2. ควำมสำมำรถในกำร
ป้องกันน้ำท่วมเนื่องจำก
น้ำหลำก น้ำหนุนที่ระดับ
ควำมสูง + 3.00 ม.รทก.
ณ จุดตรวจวัดระดับน้ำ
ปำกคลองตลำด
(ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย

นิยามและวิธีการคานวณ

ร้อยละ 90 นิยาม :
ของพืนที่ที่มีแนว ปริมาณนาหลาก หมำยถึง ปริมำณน้ำทุ่ง และน้ำ
ป้องกันน้ำท่วม เหนือที่ไหลบ่ำผ่ำนกรุงเทพมหำนครส่งผลกระทบให้
แม่น้ำเจ้ำพระยำมีระดับสูง
ปริมาณนาหนุน หมำยถึง ระดับน้ำทะเลเคลื่อนไหว
ขึนและลงโดยธรรมชำติจะส่งผลกระทบให้ระดับน้ำ
ในแม่น้ำเจ้ำพระยำบริเวณกรุงเทพมหำนครมีกำร
ขึน - ลงคล้อยตำมกัน
ความสามารถรองรับปริมาณนาหลากและ
นาหนุนที่ระดับความสูง +3.00 ม.รทก. หมำยถึง
กำรวัดควำมสำมำรถของแนวป้องกันน้ำท่วม
โดยกำรสร้ำงคันกันน้ำปิดล้อมพืนที่ กทม.
เพื่อป้องกันน้ำท่วมจำกน้ำหลำกและน้ำทะเลหนุนที่
ระดับควำมสูง +3.00 ม.รทก. ณ จุดตรวจวัด
ระดับน้ำปำกคลองตลำด

เชื่อมโยงกับมาตรการ
ก่อสร้ำงและปรับปรุง
แนวป้องกันน้ำท่วม
เพื่อรองรับปริมำณน้ำ
หลำกและน้ำหนุน

โครงการ/กิจกรรม
งำนปรับปรุงแนวป้องกันน้ำ
ท่วมริมแม่น้ำเจ้ำพระยำ
บริเวณชุมชนวัดภคินีนำถ

ส่วนราชการ/ฝ่าย/
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ

สพน. ก ๓
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ค่าเป้าหมาย

นิยามและวิธีการคานวณ
วิธีกำรด้ำเนินงำน
โดยกำรปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมที่มีอยู่ให้มี
ประสิทธิภำพในกำรป้องกันน้ำหลำกและ
น้ำหนุน แบ่งเป็น 2 พืนที่ ดังนี
1. พืนที่ปิดล้อมด้ำนตะวันออกของแม่น้ำ
เจ้ำพระยำพืนที่ภำยในคันพระรำชด้ำริ พืนที่
ประมำณ 650 ตำรำงกิโลเมตร
2. พืนที่ปิดล้อมด้ำนตะวันตกของแม่น้ำ
เจ้ำพระยำ (ฝั่งธนบุรี) พืนที่ประมำณ 450 ตำรำง
กิโลเมตร
ในส่วนของแนวป้องกันชั่วครำว บริเวณถนนทรง
วำด ควำมยำว 200 เมตร ส้ำนักกำระบำยน้ำได้มี
กำรเรียงกระสอบทรำยเพื่อเป็นแนวป้องกันชั่วครำว
วิธีการคานวณ :
ระดับผลลัพธ์ ; วัดจำกระบบตรวจวัดระดับน้ำ
ณ สถำนีวัดระดับน้ำแม่น้ำเจ้ำพระยำ บริเวณ
ปำกคลองตลำด ในปี พ.ศ. 2563
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เชื่อมโยงกับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ส่วนราชการ/ฝ่าย/
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชีวัด

ค่าเป้าหมาย

นิยามและวิธีการคานวณ

เชื่อมโยงกับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ส่วนราชการ/ฝ่าย/
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ

ระดับผลผลิต
วิธีคานวณ: แบ่งสัดส่วนกำรด้ำเนินกำรโครงกำร
ดังนี
1. ออกแบบและรำยกำร ร้อยละ 20
2. ขออนุมัติด้ำเนินกำร ร้อยละ 10
3 จัดท้ำ TOR ร้อยละ 10
4. จัดหำผู้รับจ้ำง ร้อยละ 5
5. ขออนุมัติจ้ำง ร้อยละ 5
6. ด้ำเนินกำรก่อสร้ำง ร้อยละ 50
กำรวัดร้อยละควำมส้ำเร็จของโครงกำรก่อสร้ำงฯ
ร้อยละควำมส้ำเร็จ =
ร้อยละควำมส้ำเร็จเฉลี่ย =
เอกสารหลักฐาน :
1. ข้อมูลรำยงำนสถำนกำรณ์น้ำ จำกระบบ
ตรวจวัดข้อมูลของกองสำรสนเทศระบำยน้ำ ปี
พ.ศ. 2563 2. รำยงำนผลกำรด้ำเนินงำน
โครงกำรปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำ
เจ้ำพระยำ บริเวณซอยรำษฎร์บูรณะ 3
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เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
ความสาเร็จ
5
มำกกว่ำร้อยละ 90 ของพืนที่ที่มีแนวป้องกัน สำมำรถป้องกันน้ำท่วมจำกน้ำเหนือ
และน้ำทะเลหนุน ทีร่ ะดับควำมสูง +3.00 ม.รทก. ณ จุดตรวจวัดระดับน้ำ
ปำกคลองตลำด
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นาหนักคะแนน

ร้อยละ 125
ของค่ำเป้ำหมำย

ร้อยละ 100
ของน้ำหนักคะแนน

4

ร้อยละ 81 - 90 ของพืนที่ที่มีแนวป้องกัน สำมำรถป้องกันน้ำท่วมจำกน้ำเหนือ
และน้ำทะเลหนุน ที่ระดับควำมสูง +3.00 ม.รทก. ณ จุดตรวจวัดระดับน้ำ
ปำกคลองตลำด

ร้อยละ 100
ของค่ำเป้ำหมำย

ร้อยละ 80
ของน้ำหนักคะแนน

3

ร้อยละ 71 - 80 ของพืนที่ที่มีแนวป้องกัน สำมำรถป้องกันน้ำท่วมจำกน้ำเหนือ
และน้ำทะเลหนุน ที่ระดับควำมสูง +3.00 ม.รทก. ณ จุดตรวจวัดระดับน้ำ
ปำกคลองตลำด

ร้อยละ 75
ของค่ำเป้ำหมำย

ร้อยละ 60
ของน้ำหนักคะแนน

2

ร้อยละ 61 - 70 ของพืนที่ที่มีแนวป้องกัน สำมำรถป้องกันน้ำท่วมจำกน้ำเหนือ
และน้ำทะเลหนุน ที่ระดับควำมสูง +3.00 ม.รทก. ณ จุดตรวจวัดระดับน้ำ
ปำกคลองตลำด

ร้อยละ 50
ของค่ำเป้ำหมำย

ร้อยละ 40
ของน้ำหนักคะแนน

1

ร้อยละ 51 - 60 ของพืนที่ที่มีแนวป้องกัน สำมำรถป้องกันน้ำท่วมจำกน้ำเหนือ
และน้ำทะเลหนุนที่ระดับควำมสูง +3.00 ม.รทก. ณ จุดตรวจวัดระดับน้ำ
ปำกคลองตลำด

ร้อยละ 25
ของค่ำเป้ำหมำย

ร้อยละ 20
ของน้ำหนักคะแนน

ตัวชีวัด

ค่าเป้าหมาย

3. ควำมสำมำรถระบำยน้ำ
จำกถนนสำยหลักที่มี
ปัญหำน้ำท่วมขังเนื่องจำก
ฝนตก

๑๕๐ นำที

เชื่อมโยงกับ
ส่วนราชการ/ฝ่าย/
โครงการ/กิจกรรม
กลุ
ม่ งานที่รับผิดชอบ
มาตรการ
กรท.
นิยาม :
ก่อสร้ำงและปรับปรุง 1. งำนปรับปรุงบ่อสูบน้ำซอย
ถนนสายหลัก หมำยถึง ถนนทังหมดในพืนที่
ระบบระบำยน้ำใน พหลโยธิน 32 (เสนำนิคม)
ตอนคลองลำดพร้ำว
กรุงเทพมหำนครที่ส้ำนักกำรระบำยน้ำรับผิดชอบดูแลใน ถนนสำยหลัก
2. งำนก่อสร้ำงบ่อสูบนำ้ ถนน
กรท.
กำรแก้ไขปัญหำน้ำท่วมขังในพืนผิวถนน
พหลโยธินฝั่งขำเข้ำและขำออก
ความสามารถระบายนาท่วมขัง หมำยถึง
ตอนคลองบำงบัว (ฝั่งทิศเหนือ)
ควำมสำมำรถในกำรแก้ไขปัญหำน้ำท่วมขังในพืนผิว
3. โครงกำรปรับปรุงเพิ่ม
สคน.
ถนนทีป่ ริมำณฝนตก 80 - 100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง
ประสิทธิภำพ สถำนีสบู น้ำคลอง
บ้ำนหลำย
ให้สำมำรถระบำยน้ำท่วมขังเข้ำสู่สภำวะปกติได้ใน
4. โครงกำรปรับปรุงเพิ่ม
สคน.
เวลำที่ก้ำหนด
ประสิทธิภำพสถำนีสูบน้ำ
ยกเว้น พืนที่ที่มีกำรก่อสร้ำงที่ส่งผลกระทบต่อ
คลองบำงนำงจีน
ระบบระบำยน้ำและปัญหำ
5. โครงกำรปรับปรุงเพิ่ม
สคน.
ที่เกิดขึนนอกเหนือจำกกำรควบคุม
ประสิทธิภำพสถำนีสูบน้ำคลองเตย
นิยามและวิธีการคานวณ

วิธีการดาเนินงาน
เพิ่มควำมสำมำรถในกำรระบำยน้ำท่วมขังจำกถนน
สำยหลัก โดยกำรปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพสถำนีสูบน้ำ
ปรับปรุงระบบระบำยน้ำและท่อระบำยน้ำในถนนสำย
หลักและก่อสร้ำงอุโมงค์ระบำยน้ำ

6. โครงกำรปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภำพสถำนีสูบน้ำคลองจิก
7. โครงกำรปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภำพสถำนีสูบน้ำคลองจิต
8. งำนก่อสร้ำงบ่อสูบนำ้ ถนน
พหลโยธินฝั่งขำเข้ำและขำออก
ตอนลงคลองบำงบัว (ด้ำนทิศใต้)
9. ก่อสร้ำงระบบระบำยน้ำถนน
รำชวิถีและถนนขำว และปรับปรุง
บ่อสูบน้ำสังคโลกตอนลงแม่น้ำ
เจ้ำพระยำ

สคน.
สคน.
กรท.
กรท.
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ค่าเป้าหมาย

นิยามและวิธีการคานวณ
วิธีการคานวณ :
จ้ำนวนนำที ที่สำมำรถระบำยน้ำท่วมขังจำกถนน
สำยหลัก (วัดจำกช่วงเวลำน้ำท่วมนับจำกฝนหยุดตก)
กรณีฝนตก 80 - 100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง โดยใช้
ข้อมูลสถิติที่บันทึกไว้จำกกองสำรสนเทศระบำยน้ำ
คาอธิบาย กำรเพิ่มประสิทธิภำพควำมสำมำรถระบำย
น้ำท่วมขังในถนนสำยหลัก กรณีฝนตก 80 - 100
มิลลิเมตรต่อชั่วโมง พิจำรณำในระดับผลผลิตจำกกำร
ด้ำเนินงำนโครงกำรก่อสร้ำงและปรับปรุงระบบระบำย
น้ำ อุโมงค์ระบำยน้ำ สถำนีสูบน้ำ เป็นต้น
ระดับผลผลิต
วิธีคานวณ: แบ่งสัดส่วนกำรด้ำเนินกำร ดังนี
1. ออกแบบและรำยกำร ร้อยละ 20
2. ขออนุมัติด้ำเนินกำร ร้อยละ 10
3 จัดท้ำ TOR ร้อยละ 10
4. จัดหำผู้รับจ้ำง ร้อยละ 5
5. ขออนุมัติจ้ำง ร้อยละ 5
6. ด้ำเนินกำรก่อสร้ำง ร้อยละ 50
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เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม
10. ปรับปรุงสถำนีสูบน้ำ
ปลำยคลองพร้อมศรี
11. ปรับปรุงสถำนีสูบน้ำปลำย
คลองสวัสดี ตอนคลองแสนแสบ
12.ปรับปรุงสถำนีสูบน้ำข้ำง มศว.
ตอนคลองแสนแสบ
13. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพ
สถำนีสูบน้ำ คลองล้ำพังพวย (นิดำ้ )

ส่วนราชการ/ฝ่าย/
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
สพน. สนน.
สพน. สนน.
สพน. สนน.
สพน. สนน.

ตัวชีวัด

ค่าเป้าหมาย

นิยามและวิธีการคานวณ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ส่วนราชการ/ฝ่าย/
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ

กำรวัดร้อยละควำมส้ำเร็จของโครงกำรก่อสร้ำงฯ
ร้อยละควำมส้ำเร็จ =
ร้อยละควำมส้ำเร็จเฉลี่ย =
เอกสารหลักฐาน :
1. สถิติข้อมูลกำรระบำยน้ำในถนนสำยหลัก
จำกกองสำรสนเทศระบำยน้ำ ส้ำนักกำรระบำยน้ำ
2. รำยงำนผลกำรด้ำเนินงำนโครงกำรปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภำพสถำนีสูบน้ำ
3. รำยงำนผลกำรด้ำเนินงำนโครงกำรปรับปรุงระบบ
ระบำยน้ำในถนนสำยหลัก
4. รำยงำนผลกำรด้ำเนินงำนโครงกำรก่อสร้ำงอุโมงค์
ระบำยน้ำ
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เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
ความสาเร็จ
5
สำมำรถระบำยน้ำจำกถนนสำยหลัก ในเวลำน้อยกว่ำ 150 นำที
(ช่วงเวลำน้ำท่วมนับจำกฝนหยุดตก) กรณีฝนตก 80 - 100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง
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ผลการดาเนินงาน

นาหนักคะแนน

ร้อยละ 125
ของค่ำเป้ำหมำย

ร้อยละ 100
ของน้ำหนักคะแนน

4

สำมำรถระบำยน้ำจำกถนนสำยหลัก ในเวลำเท่ำกับ 150 นำที
(ช่วงเวลำน้ำท่วมนับจำกฝนหยุดตก) กรณีฝนตก 80 - 100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง

ร้อยละ 100
ของค่ำเป้ำหมำย

ร้อยละ 80
ของน้ำหนักคะแนน

3

สำมำรถระบำยน้ำจำกถนนสำยหลัก ในเวลำ 151 - 160 นำที
(ช่วงเวลำน้ำท่วมนับจำกฝนหยุดตก) กรณีฝนตก 80 - 100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง

ร้อยละ 75
ของค่ำเป้ำหมำย

ร้อยละ 60
ของน้ำหนักคะแนน

2

สำมำรถระบำยน้ำจำกถนนสำยหลัก ในเวลำ 161 - 170 นำที
(ช่วงเวลำน้ำท่วมนับจำกฝนหยุดตก) กรณีฝนตก 80 - 100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง

ร้อยละ 50
ของค่ำเป้ำหมำย

ร้อยละ 40
ของน้ำหนักคะแนน

1

สำมำรถระบำยน้ำจำกถนนสำยหลัก ในเวลำ 170 นำที ขึนไป
(ช่วงเวลำน้ำท่วมนับจำกฝนหยุดตก) กรณีฝนตก 80 - 100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง

ร้อยละ 25
ของค่ำเป้ำหมำย

ร้อยละ 20
ของน้ำหนักคะแนน

ตัวชีวัด

ค่าเป้าหมาย

4. ร้อยละควำมส้ำเร็จใน
กำรจัดท้ำระบบสนับสนุน
กำรตัดสินใจเพื่อกำร
บริหำรจัดกำรน้ำของ
กรุงเทพมหำนคร

ร้อยละ 50

นิยามและวิธีการคานวณ

เชื่อมโยงกับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

นิยาม :
เพิ่มประสิทธิภำพแผนที่ โครงกำรจัดท้ำและพัฒนำ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการบริหาร
ควำมเสี่ยงและดัชนีควำม ระบบกำรบริหำรจัดกำรน้ำ
จัดการนา หมำยถึง ระบบที่ช่วยในกำรรวบรวมข้อมูล เสี่ยงน้ำท่วม
เชิงรุก
กำรวิเครำะห์ข้อมูล และประมวลผลข้อมูล เพื่อช่วยใน
กำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรน้ำของ
กรุงเทพมหำนคร
วิธีการดาเนินงาน :
1. จัดท้ำระบบรวบรวมข้อมูลระบบ
ระบำยน้ำในพืนที่ และข้อมูลจำกกำรตรวจวัดของศูนย์
ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม ได้แก่ ข้อมูลปริมำณฝน
ที่ตรวจวัดบนพืนดิน ข้อมูลระดับน้ำในคลองสำยหลัก
ข้อมูลท่อระบำยน้ำ ข้อมูลทำงกำยภำพของคลอง
ข้อมูลสถำนีสูบน้ำ ข้อมูลบ่อสูบน้ำ และค่ำระดับของ
พืนดิน ให้มีควำมสัมพันธ์ในเชิงกำรบริหำรจัดกำรน้ำ
2. จัดท้ำระบบวิเครำะห์และคำดกำรณ์
น้ำล่วงหน้ำแบบทันทีทันใด (Real Time) ในพืนที่
กรุงเทพมหำนคร โดยใช้แบบจ้ำลองทำงคณิตศำสตร์
เพื่อกำรบริหำรจัดกำรน้ำของกรุงเทพมหำนคร

ส่วนราชการ/ฝ่าย/
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ

กสน.
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วิธีการคานวณ :
ร้อยละควำมส้ำเร็จของแต่ละขันตอน
ในกำรจัดท้ำระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจ
เพื่อกำรบริหำรจัดกำรน้ำของกรุงเทพมหำนคร
โดยค้ำนวณจำกควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรใน
กำรจัดท้ำระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจเพื่อกำร
บริหำรจัดกำรน้ำของกรุงเทพมหำนครที่ได้รับ
งบประมำณประจ้ำปี 2563 ด้ำเนินกำรโดยแบ่ง
สัดส่วน ดังนี
1. ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรดิจิทัล
กรุงเทพมหำนคร
ร้อยละ 20
2. ขออนุมัติด้ำเนินกำร ร้อยละ 10
3. จัดท้ำ TOR
ร้อยละ 10
4. จัดหำผู้รับจ้ำง
ร้อยละ 5
5. ขออนุมัติจ้ำง
ร้อยละ 5
6. ด้ำเนินกำรจัดท้ำระบบสนับสนุนกำร
ตัดสินใจ
ร้อยละ 50
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คาอธิบาย
ระดับผลผลิต :
ระดับผลผลิต = ร้อยละ ๕0 ของควำมส้ำเร็จ
ในกำรจัดท้ำระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจเพื่อกำร
บริหำรจัดกำรน้ำของกรุงเทพมหำนคร
กำรวัดร้อยละควำมส้ำเร็จในกำรจัดท้ำระบบ
สนับสนุนกำรตัดสินใจเพื่อกำรบริหำรจัดกำรน้ำ
ของกรุงเทพมหำนคร
ร้อยละควำมส้ำเร็จ =
เอกสารหลักฐาน :
รำยงำนผลกำรด้ำเนินงำนโครงกำรจัดท้ำและ
พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรระบำยน้ำเชิงรุก
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เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
ความสาเร็จ
5
ด้ำเนินกำรจัดท้ำระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจเพื่อกำรบริหำรจัดกำรน้ำของ
กรุงเทพมหำนครแล้วเสร็จ
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ผลการดาเนินงาน

คะแนนที่ได้รับ

ร้อยละ 125
ของค่ำเป้ำหมำย

ร้อยละ 100
ของน้ำหนักคะแนน

4

จัดหำผู้รับจ้ำงและขออนุมัติจ้ำง ในกำรจัดท้ำระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจ
เพื่อกำรบริหำรจัดกำรน้ำของกรุงเทพมหำนคร

ร้อยละ 100
ของค่ำเป้ำหมำย

ร้อยละ 80
ของน้ำหนักคะแนน

3

จัดท้ำร่ำงขอบเขตงำนจ้ำง (TOR) แล้วเสร็จ

ร้อยละ 75
ของค่ำเป้ำหมำย

ร้อยละ 60
ของน้ำหนักคะแนน

2

ขออนุมัติด้ำเนินกำรจัดท้ำระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจเพื่อกำรบริหำรจัดกำรน้ำ
ของกรุงเทพมหำนคร

ร้อยละ 50
ของค่ำเป้ำหมำย

ร้อยละ 40
ของน้ำหนักคะแนน

1

ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรดิจิทัลกรุงเทพมหำนคร

ร้อยละ 25
ของค่ำเป้ำหมำย

ร้อยละ 20
ของน้ำหนักคะแนน

ตัวชีวัด

ค่าเป้าหมาย

5. ควำมยำวคลองที่ได้รับ 240 กิโลเมตร
กำรบ้ำรุงรักษำให้สำมำรถ
รองรับและระบำยน้ำได้ดี
(ผลผลิต)

นิยามและวิธีการคานวณ

เชื่อมโยงกับมาตรการ

นิยาม :
ก่อสร้ำงเขื่อนเพื่อรองรับ
ระบบคลอง หมำยถึง ทำงระบำยน้ำหลักส้ำหรับ กำรขุดลอกคลอง
ใช้ล้ำเลียง และระบำยน้ำออกจำกพืนที่ในกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำน้ำท่วม รวมทังเป็นที่รองรับ
น้ำฝนเพื่อให้ระบบคลองต่ำง ๆ ท้ำหน้ำที่ระบำยน้ำ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
บารุงรักษาคู คลอง หมำยถึง กำรขุดลอก เปิดทำง
น้ำไหลคู คลองให้สำมำรถระบำยน้ำได้สะดวก
ความยาวคลองที่ได้รับการบารุงรักษา หมำยถึง
ควำมยำวของคลองที่ได้รับกำรบ้ำรุงรักษำให้สำมำรถ
ระบำยน้ำได้สะดวก สำมำรถแก้ไขปัญหำน้ำท่วมได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ได้แก่ กำรขุดลอกคลองและ
เปิดทำงน้ำไหล ดังนี
1. คลองที่ขุดลอก
1.1 คลองช่องนนทรีจำกถนนสุรวงศ์ถึงสถำนี
สูบน้ำคลองช่องนนทรี ควำมยำว 4,235 เมตร
1.2 คลองจิตรมิตรมหำดไทย จำกสถำนีสูบน้ำ
คลองจิตรมิตรมหำดไทยตอนคลองจั่นถึงสถำนีสูบน้ำ
คลองจิตรมิตรมหำดไทยตอนคลองแสนแสบ ควำม
ยำว 1,800 เมตร
1.3 คลองผักหนำม จำกคลองบำงกอกน้อย
ถึงคลองบำงยี่ขัน ควำมยำว 1,200 เมตร

โครงการ/กิจกรรม

ส่วนราชการ/ฝ่าย/
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ

1. คลองที่ขุดลอก
1.1 คลองช่องนนทรีจำกถนน
สุรวงศ์ถึงสถำนีสบู น้ำคลองช่อง
นนทรี ควำมยำว 4,235 เมตร
1.2 คลองจิตรมิตรมหำดไทย
จำกสถำนีสูบนำ้ คลองจิตรมิตร
มหำดไทยตอนคลองจั่นถึงสถำนี
สูบน้ำคลองจิตรมิตรมหำดไทย
ตอนคลองแสนแสบ ควำมยำว
1,800 เมตร
1.3 คลองผักหนำม จำกคลอง
บำงกอกน้อยถึงคลองบำงยี่ขัน
ควำมยำว 1,200 เมตร
1.4 คลองวัดทองจำกถนน
สุทธำวำสถึงคลองชักพระ
ควำมยำว 2,000 เมตร
1.5 คลองขุนรำชพินิจใจ
จำกคลองหัวกระบือถึงสถำนีสูบนำ้
คลองขุนรำชพินิจใจ ควำมยำว
4,100 เมตร
1.6 คลองเจ้ำคุณสิงห์ จำกคลอง
ทรงกระเทียม ถึงซอยลำดพร้ำว
87 และจำกทำงเข้ำหมู่บ้ำนธำรำ
รมณ์ถึงคลองแสนแสบ ควำมยำว
2,400 เมตร

กรบ.
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ตัวชีวัด

ค่าเป้าหมาย

นิยามและวิธีการคานวณ
1.4 คลองวัดทองจำกถนนสุทธำวำสถึงคลอง
ชักพระ ควำมยำว 2,000 เมตร
1.5 คลองขุนรำชพินิจใจ จำกคลองหัวกระบือ
ถึงสถำนีสูบน้ำคลองขุนรำชพินิจใจ ควำมยำว
4,100 เมตร
1.6 คลองเจ้ำคุณสิงห์ จำกคลองทรงกระเทียม
ถึงซอยลำดพร้ำว 87 และจำกทำงเข้ำหมู่บ้ำนธำรำ
รมณ์ถึงคลองแสนแสบ ควำมยำว 2,400 เมตร
1.7 คลองล้ำชะล่ำ จำกคลองตำเร่งถึงซอยรำม
อินทรำ 58 ควำมยำว 2,000 เมตร
1.8 คลองชักพระจำกคลองบำงกอกน้อยถึง
คลองมอญ ควำมยำว 5,200 เมตร
1.9 คลองเจ้ำอำมจำกคลองชักพระถึงถนนบำง
ขุนนนท์ ควำมยำว 800 เมตร
รวมควำมยำวขุดลอก 23,795 เมตร
2. คลองที่เปิดทางนาไหล
ตำมแผนประจ้ำปี พ.ศ. 2563 จ้ำนวน 77
คลอง ควำมยำวประมำณ 216,205 เมตร
รวมควำมยำวทังสิน 240,000 เมตร

124

เชื่อมโยงกับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม
1.7 คลองล้ำชะล่ำ จำกคลองตำ
เร่งถึงซอยรำมอินทรำ 58
ควำมยำว 2,000 เมตร
1.8 คลองชักพระจำกคลอง
บำงกอกน้อยถึงคลองมอญ
ควำมยำว 5,200 เมตร
1.9 คลองเจ้ำอำมจำกคลองชัก
พระถึงถนนบำงขุนนนท์ ควำมยำว
800 เมตร
รวมควำมยำวขุดลอก 23,795
เมตร
2. คลองที่เปิดทางนาไหล
ตำมแผนประจ้ำปี พ.ศ. 2563
จ้ำนวน 77 คลอง ควำมยำว
ประมำณ 216,205 เมตร
รวมควำมยำวทังสิน 240,000
เมตร

ส่วนราชการ/ฝ่าย/
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ

ตัวชีวัด

ค่าเป้าหมาย

นิยามและวิธีการคานวณ

เชื่อมโยงกับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ส่วนราชการ/ฝ่าย/
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงานจาแนกตามช่วงเวลาการ
ประเมิน
กำรด้ำเนินงำนครึ่งปี (ต.ค.62 - มี.ค. 63)
1. ขุดลอกคลอง ด้ำเนินกำรขออนุมัติจนถึงลง
นำมในสัญญำแล้วเสร็จ จ้ำนวน 9 คลอง
2. เปิดทำงน้ำไหล ด้ำเนินกำรแล้วเสร็จควำมยำว
100 กม.
กำรด้ำเนินงำนถึงสินปีงบประมำณ
1. ขุดลอกคลอง ด้ำเนินกำรขุดลอกแล้วเสร็จ
จ้ำนวน 9 คลอง ภำยในเดือนพฤษภำคม 2563
ควำมยำว 23.795 กม.
2. เปิดทำงน้ำไหล ด้ำเนินกำรแล้วเสร็จ ควำม
ยำว 216.205 กม.
ผลผลิตที่ได้ ร้อยละ 100 คิดจำกควำมยำวรวมของ
กำรขุดลอกคลองเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 และ
เปิดทำงน้ำไหลเป็นสัดส่วนร้อยละ 60
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ตัวชีวัด

ค่าเป้าหมาย

นิยามและวิธีการคานวณ
ผลผลิตที่ได้
= (ควำมยำวคลองที่ขุดลอกได้ / ควำมยำวคลอง
ขุดลอกตำมเป้ำหมำย 23.795 กม. x 0.40) +
(ควำมยำวคลองที่เปิดทำงน้ำไหลได้ / ควำมยำว
คลองเปิดทำงน้ำไหลตำมเป้ำหมำย 216.205
กม. X 0.60)
เอกสารหลักฐาน :
1. รำยงำนผลกำรด้ำเนินงำน (แบบ สนน. 02)
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เชื่อมโยงกับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ส่วนราชการ/ฝ่าย/
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ

เกณฑ์การให้คะแนน
1. การขุดลอกคลอง ด้ำเนินกำรขุดลอกคลองถึงขันตอนกำรขออนุมัติจ้ำงจนถึงลงนำมในสัญญำแล้วเสร็จ ภำยในเดือนมีนำคม 2563
และด้ำเนินกำรขุดลอกคลองแล้วเสร็จภำยในเดือนพฤษภำคม 2563 จ้ำนวน 9 คลอง (100 คะแนน) โดยแบ่งคะแนนตำมขันตอนกำรด้ำเนินงำน
ดังนี
- ขันตอนออกแบบและรำยกำร
20 คะแนน
- ขันตอนขออนุมัติด้ำเนินกำร
30 คะแนน
- ขันตอนจัดท้ำ TOR
40 คะแนน
- ขันตอนจัดหำผู้รับจ้ำง
45 คะแนน
- ขันตอนขออนุมัติจ้ำงและลงนำมในสัญญำ
50 คะแนน
- ขันตอนด้ำเนินกำรขุดลอกแล้วเสร็จภำยในเดือนพฤษภำคม 2563
100 คะแนน
2. การเปิดทางนาไหล ด้ำเนินกำรเปิดทำงน้ำไหลแล้วเสร็จภำยในเดือนกันยำยน 2563 (150 คะแนน) โดยแบ่งคะแนนตำมควำมยำวของระยะทำง
ที่เปิดทำงน้ำไหลได้ ดังนี
- ควำมยำวทีเ่ ปิดทำงน้ำไหลได้ 158 - 173 กม.
20 คะแนน
- ควำมยำวทีเ่ ปิดทำงน้ำไหลได้ 172 - 187 กม.
40 คะแนน
- ควำมยำวทีเ่ ปิดทำงน้ำไหลได้ 186 - 201 กม.
60 คะแนน
- ควำมยำวทีเ่ ปิดทำงน้ำไหลได้ 200 - 215 กม.
80 คะแนน
- ควำมยำวที่เปิดทำงน้ำไหลได้ 216 - 231 กม.
100 คะแนน
- ควำมยำวทีเ่ ปิดทำงน้ำไหลได้ 232 - 247 กม.
120 คะแนน
- ควำมยำวทีเ่ ปิดทำงน้ำไหลได้ 248 - 263 กม.
140 คะแนน
- ควำมยำวทีเ่ ปิดทำงน้ำไหลได้ 264 ขึนไป
150 คะแนน
ร้อยละความสาเร็จของผลคะแนนรวม = ผลคะแนนกำรขุดคลอง + ผลคะแนนกำรเปิดทำงน้ำไหล
2
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เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
ความสาเร็จ
5
ร้อยละควำมส้ำเร็จของกำรขุดลอกคลองและเปิดทำงน้ำไหล
ของผลคะแนนรวม 125
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ผลการดาเนินงาน

คะแนนที่ได้รับ

ร้อยละ 125
ของค่ำเป้ำหมำย

ร้อยละ 100
ของน้ำหนักคะแนน

4

ร้อยละควำมส้ำเร็จของกำรขุดลอกคลองและเปิดทำงน้ำไหล
ของผลคะแนนรวม 100 - 124

ร้อยละ 100
ของค่ำเป้ำหมำย

ร้อยละ 80
ของน้ำหนักคะแนน

3

ร้อยละควำมส้ำเร็จของกำรขุดลอกคลองและเปิดทำงน้ำไหล
ของผลคะแนนรวม 75 - 99

ร้อยละ 75
ของค่ำเป้ำหมำย

ร้อยละ 60
ของน้ำหนักคะแนน

2

ร้อยละควำมส้ำเร็จของกำรขุดลอกคลองและเปิดทำงน้ำไหล
ของผลคะแนนรวม 50 - 74

ร้อยละ 50
ของค่ำเป้ำหมำย

ร้อยละ 40
ของน้ำหนักคะแนน

1

ร้อยละควำมส้ำเร็จของกำรขุดลอกคลองและเปิดทำงน้ำไหล
ของผลคะแนนรวม 25 - 49

ร้อยละ 25
ของค่ำเป้ำหมำย

ร้อยละ 20
ของน้ำหนักคะแนน

ตัวชีวัด

ค่าเป้าหมาย

6. ร้อยละควำมส้ำเร็จใน
กำรก่อสร้ำงพืนที่เพื่อ
พัฒนำฟื้นฟูให้เป็นแหล่ง
รองรับน้ำฝน และน้ำ
หลำกหรือพืนที่ชะลอน้ำ
(แก้มลิง)
(ผลผลิต)

ร้อยละ 80

นิยามและวิธีการคานวณ

เชื่อมโยงกับมาตรการ

นิยาม :
ก่อสร้ำงและปรับปรุง
การก่อสร้างพืนที่เพื่อพัฒนาฟื้นฟูให้เป็นแหล่ง
แก้มลิง
รองรับนาฝนและนาหลากหรือพืนที่ชะลอนา
(แก้มลิง) หมำยถึง กำรก่อสร้ำงบึงสำธำรณะ เขื่อน
ค.ส.ล. พร้อมประตูระบำยนำ้ เป็นที่รองรับน้ำและมี
ระบบต่อเชื่อมกับระบบระบำยน้ำหลัก สำมำรถ
รองรับน้ำฝนส่วนเกินจำกระบบระบำยน้ำสำธำรณะ
ให้ไหลเข้ำมำเก็บกักไว้เป็นกำรชั่วครำวได้

โครงการ/กิจกรรม
โครงกำรก่อสร้ำงแก้มลิง
สวนเบญจกิติ

ส่วนราชการ/ฝ่าย/
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ

สพน.

วิธีการคานวณ :
ผลงำนควำมส้ำเร็จเฉลี่ยทุกโครงกำรก่อสร้ำง
แก้มลิงที่ได้รับงบประมำณในปีงบประมำณ
พ.ศ. 2563
ผลการดาเนินงานจาแนกตามช่วงเวลาการ
ประเมิน
ผลกำรด้ำเนินงำน
ผลกำรด้ำเนินงำน
ระยะ
ระยะสินปีงบประมำณ
ครึ่งปีงบประมำณ
ผลงำนที่ได้ :
ผลงำนที่ได้ :
ร้อยละ 50
ร้อยละ 80
129

ตัวชีวัด

ค่าเป้าหมาย

นิยามและวิธีการคานวณ
ระดับผลผลิต
ร้อยละ 80 ของควำมส้ำเร็จเฉลี่ยทุกโครงกำร
ก่อสร้ำงพืนที่เพื่อพัฒนำฟื้นฟูให้เป็นแหล่งรองรับ
น้ำฝน
และน้ำหลำกหรือพืนที่ชะลอน้ำ (แก้มลิง)
วิธีคานวณ: แบ่งสัดส่วนกำรด้ำเนินกำร ดังนี
1. ออกแบบและรำยกำร ร้อยละ 20
2. ขออนุมัติด้ำเนินกำร ร้อยละ 10
3 จัดท้ำ TOR ร้อยละ 10
4. จัดหำผู้รับจ้ำง ร้อยละ 5
5. ขออนุมัติจ้ำง ร้อยละ 5
6. ด้ำเนินกำรก่อสร้ำง ร้อยละ 50
กำรวัดร้อยละควำมส้ำเร็จของโครงกำรก่อสร้ำงฯ
ร้อยละควำมส้ำเร็จ =
ร้อยละควำมส้ำเร็จเฉลี่ย =
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เชื่อมโยงกับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ส่วนราชการ/ฝ่าย/
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ

ตัวชีวัด

ค่าเป้าหมาย

นิยามและวิธีการคานวณ

เชื่อมโยงกับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ส่วนราชการ/ฝ่าย/
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ

เอกสารหลักฐาน :
1. รำยงำนผลกำรด้ำเนินงำนโครงกำรก่อสร้ำง
แก้มลิงบึงสำธำรณะลำดพร้ำว 71
2. รำยงำนผลกำรด้ำเนินงำนรำยกำรก่อสร้ำง
เขื่อน ค.ส.ล. พร้อมประตูระบำยน้ำเพื่อเป็นแก้มลิง
หมู่บ้ำนเฟรนชิพ
3. รำยงำนผลกำรด้ำเนินงำนโครงกำรก่อสร้ำง
แก้มลิงสวนเบญจกิตติ

131

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
ความสาเร็จ
5
ร้อยละควำมส้ำเร็จของกำรก่อสร้ำง (เฉลี่ยทุกโครงกำร)
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ผลการดาเนินงาน

คะแนนที่ได้รับ

ร้อยละ 125
ของค่ำเป้ำหมำย

ร้อยละ 100
ของน้ำหนักคะแนน

4

ร้อยละควำมส้ำเร็จของกำรจัดหำผู้รับจ้ำงและขออนุมัติจ้ำง

ร้อยละ 100
ของค่ำเป้ำหมำย

ร้อยละ 80
ของน้ำหนักคะแนน

3

ร้อยละควำมส้ำเร็จของกำรจัดท้ำร่ำงขอบเขตงำน TOR

ร้อยละ 75
ของค่ำเป้ำหมำย

ร้อยละ 60
ของน้ำหนักคะแนน

2

ร้อยละควำมส้ำเร็จของขออนุมัติด้ำเนินกำร

ร้อยละ 50
ของค่ำเป้ำหมำย

ร้อยละ 40
ของน้ำหนักคะแนน

1

ร้อยละควำมส้ำเร็จของขันตอนกำรออกแบบและรำยกำร

ร้อยละ 25
ของค่ำเป้ำหมำย

ร้อยละ 20
ของน้ำหนักคะแนน

มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
ตัวชีวัด
2.1. ร้อยละควำมส้ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณในภำพรวม

นิยาม/คาอธิบายตัวชีวัด
ตำมที่ สงม. ก้ำหนด

2.2.ควำมส้ำเร็จของกำรจัดท้ำงบกำรเงินและรำยงำนสรุปยอด
ตำมที่ สนค. ก้ำหนด
ทรัพย์สินประจ้ำปี (งบทรัพย์สิน) ประจ้ำปีงบประมำณ 2562
2.2.1 กำรจัดท้ำงบกำรเงินประจ้ำปีงบประมำณ 2562
2.2.2 คะแนนของควำมส้ำเร็จของกำรจัดท้ำรำยงำนสรุป
ยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจ้ำปีงบประมำณ
2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)

โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
1. กำรด้ำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณในภำพรวม
ค่ำเป้ำหมำย : ร้อยละ 7
ส่วนรำชกำร : สก. และทุกส่วนรำชกำร
2.1 จัดท้ำงบกำรเงินประจ้ำปีงบประมำณ 2562
ค่ำเป้ำหมำย : ร้อยละ 1.5
ส่วนรำชกำร : สก. และทุกส่วนรำชกำร
2.2 จัดท้ำรำยงำนสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจ้ำปี
งบประมำณ 2562
ค่ำเป้ำหมำย : ร้อยละ 1.5
ส่วนรำชกำร : สก. และทุกส่วนรำชกำร
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มิติที่ ๓ คุณภาพในการปฏิบัติราชการ
ตัวชีวัด
3.1. (ก) ระดับควำมส้ำเร็จในกำรจัดกำรเรื่องที่ได้รับ
แจ้งจำกประชำชน/ผู้รับบริกำร

นิยาม/คาอธิบายตัวชีวัด
ตำมคูมือหลักเกณฑและวิธีกำรประเมินฯ

3.2 ร้อยละควำมส้ำเร็จของกำรด้ำเนินโครงกำร
ใหบริกำรที่ดีที่สุด (Best Service)

ตำมคูมือหลักเกณฑและวิธีกำรประเมินฯ

3.3 ระดับควำมพึงพอใจของผูรับบริกำร

ตำมคูมือหลักเกณฑและวิธีกำรประเมินฯ
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โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
1. กำรด้ำเนินกำรแกไขปญหำเรื่องรองเรียนจำกประชำชน/
ผู้รับบริกำร
ค่ำเป้ำหมำย : ร้อยละ 7
สวนรำชกำร : กสน.
2. กำรด้ำเนินโครงกำรใหบริกำรที่ดีที่สุด (Best Service)
คำเป้ำหมำย : ร้อยละ 7
สวนรำชกำร : สคน. และ กสน.
3. กำรส้ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
คำเป้ำหมำย : ร้อยละ 6
สวนรำชกำร : กสน. และ ทุกสวนรำชกำร

มิติที่ ๔ การพัฒนาองค์การ
ตัวชีวัด
4.1 ร้อยละควำมส้ำเร็จของกำรพัฒนำฐำนข้อมูล

นิยาม/คาอธิบายตัวชีวัด
ตำมคูมือหลักเกณฑและวิธีกำรประเมินฯ

4.2 ร้อยละควำมส้ำเร็จของกำรด้ำเนินกำร
ดำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดลอม
ในกำรท้ำงำนของหน่วยงำน

ตำมคูมือหลักเกณฑและวิธีกำรประเมินฯ

โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
1. ด้ำเนินกำรพัฒนำฐำนข้อมูล
คำเป้ำหมำย : ร้อยละ 6
สวนรำชกำร : ทุกสวนรำชกำร
2. ด้ำเนินกำรดำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย
และสภำพแวดล้อมในกำรท้ำงำนของหน่วยงำน
คำเป้ำหมำย : ร้อยละ 4
สวนรำชกำร : สก. และทุกสวนรำชกำร
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ขันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชีวัดที่ 6

ควำมส้ำเร็จในกำรจัดท้ำฐำนข้อมูลผู้ใช้น้ำของกรุงเทพมหำนคร (ผลผลิต)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1 โครงกำรจ้ำงบริหำรจัดกำรเพื่อกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมบ้ำบัดน้ำเสีย (สจน.)
เนืองำนของ
ขันตอน
(ร้อยละ)
๒๐

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ร้อยละ)
๒๐

๒ จัดหำผู้รับจ้ำง

20

20

๓ ขออนุมัติจ้ำง

10

10

๔ ด้ำเนินกำรตำมสัญญำ

5๐

5๐

๑๐๐

๑๐๐

ขันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
๑ จัดท้ำ TOR และรำคำกลำง

รวม ๕ ขันตอน คิดเป็นร้อยละ
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ระยะเวลำด้ำเนินกำร
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชีวัดที่ 3 ระบบรวบรวมและระบบบ้ำบัดน้ำเสียรวมมีขีดควำมสำมำรถและประสิทธิภำพให้บริกำรอย่ำงเพียงพอและทั่วถึง (ผลลัพธ์)
3.1 ร้อยละของปริมำณน้ำเสียชุมชนที่ได้รับกำรบ้ำบัด
3.2 ร้อยละของพืนที่กรุงเทพมหำนครที่อยู่ในพืนที่บริกำรบ้ำบัดน้ำเสีย
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 2 โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำศึกษำควำมเหมำะสม ส้ำรวจและออกแบบรำยละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบ้ำบัดน้ำเสียดอนเมือง (สจน.)
เนืองำนของ
ขันตอน
(ร้อยละ)
๒๐

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ร้อยละ)
๒๐

๒ จัดท้ำ TOR

30

3๐

๓ คัดเลือกที่ปรึกษำ

30

30

๔ ขออนุมัติจ้ำง

20

20

๑๐๐

๑๐๐

ขันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
๑ ขออนุมัติโครงกำรและงบประมำณ

รวม 4 ขันตอนคิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลำด้ำเนินกำร
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชีวัดที่ 3 ระบบรวบรวมและระบบบ้ำบัดน้ำเสียรวมมีขีดควำมสำมำรถและประสิทธิภำพให้บริกำรอย่ำงเพียงพอและทั่วถึง (ผลลัพธ์)
3.1 ร้อยละของปริมำณน้ำเสียชุมชนที่ได้รับกำรบ้ำบัด
3.2 ร้อยละของพืนที่กรุงเทพมหำนครที่อยู่ในพืนที่บริกำรบ้ำบัดน้ำเสีย
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 3 โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำศึกษำควำมเหมำะสมส้ำรวจและออกแบบรำยละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบ้ำบัดน้ำเสียบำงเขน (สจน.)
เนืองำนของ
ขันตอน
(ร้อยละ)
๒๐

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ร้อยละ)
๒๐

๒ จัดท้ำ TOR

30

3๐

๓ คัดเลือกที่ปรึกษำ

30

30

๔ ขออนุมัติจ้ำง

20

20

๑๐๐

๑๐๐

ขันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
๑ ขออนุมัติโครงกำรและงบประมำณ

รวม 4 ขันตอนคิดเป็นร้อยละ
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ระยะเวลำด้ำเนินกำร
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ตัวชีวัดที่ 1

คุณภำพน้ำคลองและแม่น้ำเจ้ำพระยำที่อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนเพิ่มขึน ภำยใต้เงื่อนไข กำรตรวจวัดคุณภำพน้ำทัง 3 พำรำมิเตอร์ จำกจุดเดียวกัน (ผลลัพธ์)
1.1 ร้อยละของจุดตรวจวัด ของน้ำคลองและแม่น้ำเจ้ำพระยำมีค่ำเฉลี่ยของค่ำออกซิเจนละลำยน้ำ (DO) ไม่น้อยกว่ำ 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
1.2 ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำเจ้ำพระยำมีค่ำเฉลี่ยของค่ำปริมำณควำมสกปรกในรูปของสำรอินทรีย์ (BOD) ไม่เกินกว่ำ 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
1.3 ร้อยละของจุดตรวจวัด ของน้ำคลองและแม่น้ำเจ้ำพระยำ มีค่ำเฉลี่ยของค่ำแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3N) ไม่เกินกว่ำ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 4 โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรตรวจวิเครำะห์ คุณภำพน้ำให้ได้มำตรฐำนสำกล (สจน.)
เนืองำนของ
ขันตอน
(ร้อยละ)

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ร้อยละ)

1. ขออนุมัติตังกรรมกำรก้ำหนดสเปคและใช้สเปค

10

10

2. ขออนุมัติตังกรรมกำรสืบรำคำกลำงและใช้รำคำกลำง

10

10

3. ขออนุมัติ-อนุมัติด้ำเนินกำรจัดซือ

20

20

4. อนุมัติถึงเปิดซองถึงเสนออนุมัติจ้ำง

20

20

5. อนุมัติจ้ำงถึงลงนำมสัญญำ

20

20

6. ลงนำมถึงสินสุดสัญญำ

10

10

7. รำยงำนผลกำรด้ำเนินกำร
รวม 7 ขันตอน คิดเป็นร้อยละ

10
๑๐๐

10
๑๐๐

ขันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร

ระยะเวลำด้ำเนินกำร
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชีวัดที่ 3 ระบบรวบรวมและระบบบ้ำบัดน้ำเสียรวมมีขีดควำมสำมำรถและประสิทธิภำพให้บริกำรอย่ำงเพียงพอและทั่วถึง (ผลลัพธ์)
3.1 ร้อยละของปริมำณน้ำเสียชุมชนที่ได้รับกำรบ้ำบัด
3.2 ร้อยละของพืนที่กรุงเทพมหำนครที่อยู่ในพืนที่บริกำรบ้ำบัดน้ำเสีย
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 5 โครงกำรก่อสร้ำงบ่อดักน้ำเสียเพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนกลับเข้ำระบบท่อรวบรวมน้ำเสียในพืนที่โรงควบคุมคุณภำพน้ำทุ่งครุ (สจน.)
ขันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
๑ ขออนุมัติโครงกำรและงบประมำณ
๒ จัดท้ำแบบรูปรำยกำร และรำคำกลำง
รวม 2 ขันตอน คิดเป็นร้อยละ
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เนืองำนของ
ขันตอน
(ร้อยละ)
50

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ร้อยละ)
5๐

50

50

๑๐๐

๑๐๐

ระยะเวลำด้ำเนินกำร
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชีวัดที่ 3 ระบบรวบรวมและระบบบ้ำบัดน้ำเสียรวมมีขีดควำมสำมำรถและประสิทธิภำพให้บริกำรอย่ำงเพียงพอและทั่วถึง (ผลลัพธ์)
3.1 ร้อยละของปริมำณน้ำเสียชุมชนที่ได้รับกำรบ้ำบัด
3.2 ร้อยละของพืนที่กรุงเทพมหำนครที่อยู่ในพืนที่บริกำรบ้ำบัดน้ำเสีย
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 6 โครงกำรก่อสร้ำงบ่อดักน้ำเสียเพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนกลับเข้ำระบบท่อรวบรวมน้ำเสียในพืนที่โรงควบคุมคุณภำพน้ำหนองแขม (สจน.)
ขันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
๑ ขออนุมัติโครงกำรและงบประมำณ
๒ จัดท้ำแบบรูปรำยกำร และรำคำกลำง
รวม 2 ขันตอน คิดเป็นร้อยละ

เนืองำนของ
ขันตอน
(ร้อยละ)
50

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ร้อยละ)
5๐

50

50

๑๐๐

๑๐๐

ระยะเวลำด้ำเนินกำร
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชีวัดที่ 5 ร้อยละของปริมำณน้ำที่ผ่ำนกำรบ้ำบัดถูกน้ำกลับมำใช้ประโยชน์ (ผลลัพธ์)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 7 โครงกำรก่อสร้ำงท่อส่งน้ำที่ผ่ำนกำรบ้ำบัดจำกโรงควบคุมคุณภำพน้ำจตุจักรไปยังคลองบำงซื่อ คลองน้ำแก้ว และคลองพญำเวิก (สจน.)
ขันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
๑ ขออนุมัติโครงกำรและงบประมำณ
๒ จัดท้ำแบบรูปรำยกำร และรำคำกลำง
รวม 2 ขันตอน คิดเป็นร้อยละ
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เนืองำนของ
ขันตอน
(ร้อยละ)
50

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ร้อยละ)
5๐

50

50

๑๐๐

๑๐๐

ระยะเวลำด้ำเนินกำร
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชีวัดที่ 6 ควำมส้ำเร็จในกำรจัดท้ำระบบฐำนข้อมูลผู้ใช้น้ำของกรุงเทพมหำนคร
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 8 โครงกำรจ้ำงท้ำระบบงำนเพื่อกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมบ้ำบัดน้ำเสีย (สจน.)
เนืองำนของ
ขันตอน
(ร้อยละ)
๒๐

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ร้อยละ)
๒๐

2. คัดเลือกผู้รับจ้ำง

20

20

3. ลงนำมในสัญญำ

10

10

4. จัดท้ำและติดตังระบบกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียม
บ้ำบัดน้ำเสีย และทดสอบระบบกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมฯ
รวม 4 ขันตอน คิดเป็นร้อยละ

50

50

๑๐๐

๑๐๐

ขันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
1. จัดท้ำ TOR รำคำกลำง

ระยะเวลำด้ำเนินกำร
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชีวัดที่ 3 ระบบรวบรวมและระบบบ้ำบัดน้ำเสียรวมมีขีดควำมสำมำรถและประสิทธิภำพให้บริกำรอย่ำงเพียงพอและทั่วถึง (ผลลัพธ์)
3.1 ร้อยละของปริมำณน้ำเสียชุมชนที่ได้รับกำรบ้ำบัด
3.2 ร้อยละของพืนที่กรุงเทพมหำนครที่อยู่ในพืนที่บริกำรบ้ำบัดน้ำเสีย
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 9 โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำศึกษำควำมเหมำะสมส้ำรวจและออกแบบรำยละเอียดระบบรวบรวมนำ้ เสียและระบบบ้ำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 2 (สจน.)

๑ จัดหำผู้รับจ้ำง

เนืองำนของ
ขันตอน
(ร้อยละ)
๒๐

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ร้อยละ)
๒๐

๒ ขออนุมัติจ้ำง

๑๐

๑๐

๓ ด้ำเนินกำรตำมสัญญำ

70

70

๑๐๐

๑๐๐

ขันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร

รวม 3 ขันตอนคิดเป็นร้อยละ
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ระยะเวลำด้ำเนินกำร
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชีวัดที่ 3 ระบบรวบรวมและระบบบ้ำบัดน้ำเสียรวมมีขีดควำมสำมำรถและประสิทธิภำพให้บริกำรอย่ำงเพียงพอและทั่วถึง (ผลลัพธ์)
3.1 ร้อยละของปริมำณน้ำเสียชุมชนที่ได้รับกำรบ้ำบัด
3.2 ร้อยละของพืนที่กรุงเทพมหำนครที่อยู่ในพืนที่บริกำรบ้ำบัดน้ำเสีย
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 10 โครงกำรก่อสร้ำงระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมริมคลองแสนแสบช่วงถนนวิทยุ-คลองตันเข้ำโรงควบคุมคุณภำพน้ำดินแดง (สจน.)
เนืองำนของ
ขันตอน
(ร้อยละ)
1๐

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ร้อยละ)
1๐

๒ จัดท้ำแบบรูปรำยกำร และรำคำกลำง

2๐

2๐

๓ จัดหำผู้รับจ้ำง

๑๐

๑๐

๔ ขออนุมัติจ้ำง

๑๐

๑๐

๕ ด้ำเนินกำรตำมสัญญำ

๕๐

๕๐

๑๐๐

๑๐๐

ขันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
๑ ขออนุมัติโครงกำรและงบประมำณ

รวม ๕ ขันตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลำด้ำเนินกำร
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชีวัดที่ 3 ระบบรวบรวมและระบบบ้ำบัดน้ำเสียรวมมีขีดควำมสำมำรถและประสิทธิภำพให้บริกำรอย่ำงเพียงพอและทั่วถึง (ผลลัพธ์)
3.1 ร้อยละของปริมำณน้ำเสียชุมชนที่ได้รับกำรบ้ำบัด
3.2 ร้อยละของพืนที่กรุงเทพมหำนครที่อยู่ในพืนที่บริกำรบ้ำบัดน้ำเสีย
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 11 โครงกำรก่อสร้ำงระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) พืนที่เขตห้วยขวำงเข้ำโรงควบคุมคุณภำพน้ำดินแดง (สจน.)
เนืองำนของ
ขันตอน
(ร้อยละ)
1๐

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ร้อยละ)
1๐

๒ จัดท้ำแบบรูปรำยกำร และรำคำกลำง

2๐

2๐

๓ จัดหำผู้รับจ้ำง

๑๐

๑๐

๔ ขออนุมัติจ้ำง

๑๐

๑๐

๕ ด้ำเนินกำรตำมสัญญำ

๕๐

๕๐

๑๐๐

๑๐๐

ขันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
๑ ขออนุมัติโครงกำรและงบประมำณ

รวม ๕ ขันตอน คิดเป็นร้อยละ
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ระยะเวลำด้ำเนินกำร
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชีวัดที่ 3 ระบบรวบรวมและระบบบ้ำบัดน้ำเสียรวมมีขีดควำมสำมำรถและประสิทธิภำพให้บริกำรอย่ำงเพียงพอและทั่วถึง (ผลลัพธ์)
3.1 ร้อยละของปริมำณน้ำเสียชุมชนที่ได้รับกำรบ้ำบัด
3.2 ร้อยละของพืนที่กรุงเทพมหำนครที่อยู่ในพืนที่บริกำรบ้ำบัดน้ำเสีย
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 12 โครงกำรก่อสร้ำงระบบรวบรวมน้ำเสียจำกพืนที่รับน้ำคลองลำดโตนด (สจน.)
ขันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
ด้ำเนินกำรตำมสัญญำ
รวม 1 ขันตอน คิดเป็นร้อยละ

เนืองำนของ
ขันตอน
(ร้อยละ)
100

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ร้อยละ)
100

๑๐๐

๑๐๐

ระยะเวลำด้ำเนินกำร
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชีวัดที่ 3 ระบบรวบรวมและระบบบ้ำบัดน้ำเสียรวมมีขีดควำมสำมำรถและประสิทธิภำพให้บริกำรอย่ำงเพียงพอและทั่วถึง (ผลลัพธ์)
3.1 ร้อยละของปริมำณน้ำเสียชุมชนที่ได้รับกำรบ้ำบัด
3.2 ร้อยละของพืนที่กรุงเทพมหำนครที่อยู่ในพืนที่บริกำรบ้ำบัดน้ำเสีย
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 13 โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำบริหำรและควบคุมงำนโครงกำรก่อสร้ำงระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบ้ำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 1 (สจน.)
ขันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
๑ ลงนำมในสัญญำและแจ้งเริ่มงำน
๒ ด้ำเนินกำรตำมสัญญำ
รวม 2 ขันตอนคิดเป็นร้อยละ
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เนืองำนของ
ขันตอน
(ร้อยละ)
๒๐

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ร้อยละ)
๒๐

80

80

๑๐๐

๑๐๐

ระยะเวลำด้ำเนินกำร
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชีวัดที่ 7 ปริมำณน้ำเสียเพิ่มขึนในอัตรำที่ลดลงเทียบกับปีฐำน (ผลลัพธ์)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 14 โครงกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรบ้ำบัดน้ำเสียและมีส่วนร่วมในกำรลดปริมำณน้ำเสีย (สจน.)
เนืองำนของ
ขันตอน
(ร้อยละ)
2๐

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ร้อยละ)
2๐

๒ จัดท้ำรำยละเอียดโครงกำรแผนด้ำเนินกำรและก้ำหนดกำร

2๐

2๐

๓ จัดท้ำป้ำยนิทรรศกำร แผ่นพับ และวัสดุอุปกรณ์ส้ำหรับ
ด้ำเนินกำร
4 ด้ำเนินกำร

20

20

30

30

5 ประเมินผลและรำยงำนผล

10

10

๑๐๐

๑๐๐

ขันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
๑ ประสำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

รวม 5 ขันตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลำด้ำเนินกำร
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชีวัดที่ 8 ระดับกำรมีส่วนร่วมของภำคเอกชนในกำรบริหำรจัดกำรระบบบ้ำบัดน้ำเสีย (ผลลัพธ์)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 15 โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรให้เอกชนร่วมลงทุนและด้ำเนินโครงกำรบ้ำบัดน้ำเสียคลองเตย (สจน.)
เนืองำนของ
ขันตอน
(ร้อยละ)
๒๐

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ร้อยละ)
๒๐

2 ขอสนับสนุนงบประมำณจำกกระทรวงกำรคลัง

50

50

๓ ด้ำเนินกำรจัดหำที่ปรึกษำ

3๐

3๐

๑๐๐

๑๐๐

ขันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
๑ จัดท้ำ TOR

รวม 3 ขันตอนคิดเป็นร้อยละ
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ระยะเวลำด้ำเนินกำร
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชีวัดที่ 8 ระดับกำรมีส่วนร่วมของภำคเอกชนในกำรบริหำรจัดกำรระบบบ้ำบัดน้ำเสีย (ผลลัพธ์)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 16 โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรให้เอกชนร่วมลงทุนและด้ำเนินโครงกำรบ้ำบัดน้ำเสียบึงหนองบอน (สจน.)
เนืองำนของ
ขันตอน
(ร้อยละ)
๒๐

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ร้อยละ)
๒๐

2 ขอสนับสนุนงบประมำณจำกกระทรวงกำรคลัง

50

50

๓ ด้ำเนินกำรจัดหำที่ปรึกษำ

3๐

3๐

๑๐๐

๑๐๐

ขันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
๑ จัดท้ำ TOR

รวม 3 ขันตอนคิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลำด้ำเนินกำร
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชีวัดที่ 3 ระบบรวบรวมและระบบบ้ำบัดน้ำเสียรวมมีขีดควำมสำมำรถและประสิทธิภำพให้บริกำรอย่ำงเพียงพอและทั่วถึง (ผลลัพธ์)
3.1 ร้อยละของปริมำณน้ำเสียชุมชนที่ได้รับกำรบ้ำบัด
3.2 ร้อยละของพืนที่กรุงเทพมหำนครที่อยู่ในพืนที่บริกำรบ้ำบัดน้ำเสีย
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 17 โครงกำรก่อสร้ำงระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบ้ำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 1 (สจน.)
ขันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
๑ ขออนุมัติจ้ำง และจัดท้ำสัญญำ
๒ ด้ำเนินกำรตำมสัญญำ
รวม 2 ขันตอน คิดเป็นร้อยละ
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เนืองำนของ
ขันตอน
(ร้อยละ)
๒๐

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ร้อยละ)
๒๐

80

8๐

๑๐๐

๑๐๐

ระยะเวลำด้ำเนินกำร
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชีวัดที่ 3 ระบบรวบรวมและระบบบ้ำบัดน้ำเสียรวมมีขีดควำมสำมำรถและประสิทธิภำพให้บริกำรอย่ำงเพียงพอและทั่วถึง (ผลลัพธ์)
3.1 ร้อยละของปริมำณน้ำเสียชุมชนที่ได้รับกำรบ้ำบัด
3.2 ร้อยละของพืนที่กรุงเทพมหำนครที่อยู่ในพืนที่บริกำรบ้ำบัดน้ำเสีย
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 18 โครงกำรก่อสร้ำงระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบ้ำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญำที่ 1 งำนก่อสร้ำงระบบบ้ำบัดน้ำเสียธนบุรี
และสวนสำธำรณะ (สจน.)
เนืองำนของ
ขันตอน
(ร้อยละ)
๒๐

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ร้อยละ)
๒๐

๒ จัดหำผู้รับจ้ำง

2๐

2๐

๓ ขออนุมัติจ้ำง

๑๐

๑๐

๔ ด้ำเนินกำรตำมสัญญำ

50

5๐

๑๐๐

๑๐๐

ขันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
๑ จัดท้ำ TOR และก้ำหนดรำคำกลำง

รวม 4 ขันตอนคิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลำด้ำเนินกำร
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชีวัดที่ 3 ระบบรวบรวมและระบบบ้ำบัดน้ำเสียรวมมีขีดควำมสำมำรถและประสิทธิภำพให้บริกำรอย่ำงเพียงพอและทั่วถึง (ผลลัพธ์)
3.1 ร้อยละของปริมำณน้ำเสียชุมชนที่ได้รับกำรบ้ำบัด
3.2 ร้อยละของพืนที่กรุงเทพมหำนครที่อยู่ในพืนที่บริกำรบ้ำบัดน้ำเสีย
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 19 โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำบริหำรและควบคุมงำนโครงกำรก่อสร้ำงระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบ้ำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญำที่ 1 งำนก่อสร้ำง
บ้ำบัดน้ำเสียธนบุรี และสวนสำธำรณะ (สจน.)
เนืองำนของ
ขันตอน
(ร้อยละ)
๒๐

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ร้อยละ)
๒๐

๒ จัดหำผู้รับจ้ำง

2๐

2๐

๓ ขออนุมัติจ้ำง

๑๐

๑๐

๔ ด้ำเนินกำรตำมสัญญำ

50

5๐

๑๐๐

๑๐๐

ขันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
๑ จัดท้ำ TOR และก้ำหนดรำคำกลำง

รวม 4 ขันตอนคิดเป็นร้อยละ
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ระยะเวลำด้ำเนินกำร
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.

ขันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชีวัดที่ 3 ระบบรวบรวมและระบบบ้ำบัดน้ำเสียรวมมีขีดควำมสำมำรถและประสิทธิภำพให้บริกำรอย่ำงเพียงพอและทั่วถึง (ผลลัพธ์)
3.1 ร้อยละของปริมำณน้ำเสียชุมชนที่ได้รับกำรบ้ำบัด
3.2 ร้อยละของพืนที่กรุงเทพมหำนครที่อยู่ในพืนที่บริกำรบ้ำบัดน้ำเสีย
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 20 โครงกำรก่อสร้ำงระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบ้ำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญำที่ 2 งำนก่อสร้ำงระบบรวบรวมน้ำเสียพืนที่ส่วนเหนือ
(เขตบำงพลัด และบำงส่วนของเขตตลิ่งชัน และเขตบำงกอกน้อย) (สจน.)
เนืองำนของ
ขันตอน
(ร้อยละ)
๒๐

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ร้อยละ)
๒๐

๒ จัดหำผู้รับจ้ำง

2๐

2๐

๓ ขออนุมตั ิจ้ำง

๑๐

๑๐

๔ ด้ำเนินกำรตำมสัญญำ

50

5๐

๑๐๐

๑๐๐

ขันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
๑ จัดท้ำ TOR และก้ำหนดรำคำกลำง

รวม 4 ขันตอนคิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลำด้ำเนินกำร
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ตัวชีวัดที่ 3

ระบบรวบรวมและระบบบ้ำบัดน้ำเสียรวมมีขีดควำมสำมำรถและประสิทธิภำพให้บริกำรอย่ำงเพียงพอและทั่วถึง (ผลลัพธ์)
3.1 ร้อยละของปริมำณน้ำเสียชุมชนที่ได้รับกำรบ้ำบัด
3.2 ร้อยละของพืนที่กรุงเทพมหำนครที่อยู่ในพืนที่บริกำรบ้ำบัดน้ำเสีย

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 21 โครงกำรก่อสร้ำงระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบ้ำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญำที่ 3 งำนก่อสร้ำงระบบรวบรวมน้ำเสียพืนที่ส่วนใต้
(เขตบำงกอกน้อย และเขตบำงกอกใหญ่) (สจน.)
เนืองำนของ
ขันตอน
(ร้อยละ)
๒๐

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ร้อยละ)
๒๐

๒ จัดหำผู้รับจ้ำง

2๐

2๐

๓ ขออนุมัติจ้ำง

๑๐

๑๐

๔ ด้ำเนินกำรตำมสัญญำ

50

5๐

๑๐๐

๑๐๐

ขันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
๑ จัดท้ำ TOR และก้ำหนดรำคำกลำง

รวม 4 ขันตอนคิดเป็นร้อยละ
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ระยะเวลำด้ำเนินกำร
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ตัวชีวัดที่ 4 จ้ำนวนผลงำนกำรศึกษำวิจัยส่งเสริมนวัตกรรมกำรจัดกำรคุณภำพน้ำ
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 22 โครงกำรศึกษำวิจัยส่งเสริมนวัตกรรมกำรจัดกำรคุณภำพน้ำ (สจน.)
เนืองำนของ
ขันตอน
(ร้อยละ)
๒๐

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ร้อยละ)
๒๐

๒ ขออนุมัติโครงกำร

10

10

๓ ด้ำเนินกำรศึกษำวิจัย

60

60

๔ รำยงำนผลกำรด้ำเนินกำร

1๐

1๐

๑๐๐

๑๐๐

ขันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
๑ ศึกษำและค้นคว้ำข้อมูล

รวม 4 ขันตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลำด้ำเนินกำร
พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕63
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ตัวชีวัดที่ 5 ร้อยละของน้ำที่ผ่ำนกำรบ้ำบัดถูกน้ำกลับมำใช้ประโยชน์
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 23 โครงกำรน้ำน้ำที่ผ่ำนกำรบ้ำบัดกลับมำใช้ประโยชน์ (สจน.)

๑. ประชำสัมพันธ์ข้อมูลคุณภำพน้ำที่ผ่ำนกำรบ้ำบัด
ผ่ำนสื่ออิเล็คทรอนิคส์
๒. ให้บริกำรน้ำที่ผ่ำนกำรบ้ำบัด

30

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ร้อยละ)
30

50

5๐

๓. รำยงำนผลกำรด้ำเนินงำน

2๐

2๐

๑๐๐

๑๐๐

ขันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร

รวม 3 ขันตอน คิดเป็นร้อยละ
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เนืองำนของขันตอน
(ร้อยละ)

ระยะเวลำด้ำเนินกำร
พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕63
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชีวัดที่ 2 จุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำเจ้ำพระยำมีเพิ่มขึน (ผลผลิต)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 24 โครงกำรประเมินคุณภำพน้ำและจัดล้ำดับควำมส้ำคัญของคลองและแม่น้ำเจ้ำพระยำ ในเขตกรุงเทพมหำนครที่ต้องได้รับกำรฟื้นฟู (สจน.)
เนืองำนของ
ขันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
ขันตอน
(ร้อยละ)
๑. ส้ำรวจจุดตรวจวัดคุณภำพน้ำคลองให้ครอบคลุมทั่วทุกเขต
๓๐
ของกรุงเทพมหำนคร
๒. เพิ่มจุดตรวจวัดคุณภำพน้ำคลองในเขตที่ยังไม่มีกำรเก็บ
๒๐
ตัวอย่ำงเพื่อควำมถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูล
3. จัดล้ำดับ ข้อมูล คุณภำพน้ ำที่มีค่ำควำมสกปรกสูงไปหำค่ำ
๓๐
ควำมสกปรกน้อย ทัง 310 จุด
4. สรุปโครงกำร
๒๐
รวม ๔ ขันตอน คิดเป็นร้อยละ

๑๐๐

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ร้อยละ)
๓๐

ระยะเวลำด้ำเนินกำร
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.

๒๐
๓๐
๒๐
๑๐๐
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ขันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชีวัดที่ 9

ควำมส้ำเร็จในกำรจัดท้ำระบบฐำนข้อมูลผู้ประกอบกำรที่เป็นแหล่งก้ำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหำนคร (ผลลัพธ์)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 25 โครงกำรจัดท้ำฐำนข้อมูลระบบบ้ำบัดน้ำเสียของผู้ประกอบกำร (สจน.)
ขันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
1. จัดท้ำแบบส้ำรวจข้อมูล และจัดประชุมซักซ้อมแนวทำง
กำรด้ำเนินกำรร่วมกับส้ำนักงำนเขต
2. เตรียมงำนประมวลผล และออกแบบฐำนข้อมูล รวมถึง
จัดท้ำแผนพัฒนำระบบฐำนข้อมูล
3. รวบรวมจ้ำนวนและรำยละเอียดกลุ่มเป้ำหมำยจำก
ส้ำนักงำนเขต
4. รวบรวมแบบส้ำรวจและผลกำรด้ำเนินกำรประชำสัมพันธ์
จำกส้ำนักงำนเขตและรำยงำนผลข้อมูลตรวจสอบควำม
ถูกต้องของข้อมูล แล้วจัดท้ำสรุปผลคะแนนกำรด้ำเนินงำน
ของส้ำนักงำนเขต
5. ประมวลผลและวิเครำะห์ข้อมูล แล้วบันทึกข้อมูล
ผู้ประกอบกำรที่เป็นแหล่งก้ำเนิดน้ำเสียลงในฐำนข้อมูลที่ได้
เตรียมกำรออกแบบไว้ และจัดท้ำแผนที่แสดงควำมหนำแน่น
ของแหล่งก้ำเนิดน้ำเสีย
รวม 5 ขันตอน คิดเป็นร้อยละ
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เนืองำนของ
ขันตอน
(ร้อยละ)
1๐

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ร้อยละ)
1๐

๑๐

๑๐

10

10

40

40

30

30

๑๐๐

๑๐๐

ระยะเวลำด้ำเนินกำร
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.

ขันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ตัวชีวัดที่ 1

คุณภำพน้ำคลองและแม่น้ำเจ้ำพระยำที่อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนเพิ่มขึน ภำยใต้เงื่อนไข กำรตรวจวัดคุณภำพน้ำทัง 3 พำรำมิเตอร์ จำกจุดเดียวกัน (ผลลัพธ์)
1.1 ร้อยละของจุดตรวจวัด ของน้ำคลองและแม่น้ำเจ้ำพระยำมีค่ำเฉลี่ยของค่ำออกซิเจนละลำยน้ำ (DO) ไม่น้อยกว่ำ 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
1.2 ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำเจ้ำพระยำมีค่ำเฉลี่ยของค่ำปริมำณควำมสกปรกในรูปของสำรอินทรีย์ (BOD) ไม่เกินกว่ำ 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
1.3 ร้อยละของจุดตรวจวัด ของน้ำคลองและแม่น้ำเจ้ำพระยำ มีค่ำเฉลี่ยของค่ำแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3N) ไม่เกินกว่ำ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 26

โครงกำรบ้ำรุงรักษำคลองสำยหลัก (กรบ.)

๑ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

เนืองำนของ
ขันตอน
(ร้อยละ)
20

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ร้อยละ)
20

๒ ด้ำเนินกำรขุดลอกคลอง

70

70

3. รำยงำนผลกำรด้ำเนินงำน

10

10

๑๐๐

๑๐๐

ขันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร

รวม 3 ขันตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลำด้ำเนินกำร
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชีวัดที่ 10 ควำมสำมำรถในกำรป้องกันน้ำท่วมเนื่องจำกน้ำหลำกและน้ำหนุน ที่ควำมสูง +3.0 ม.รทก. (ร้อยละ) (ผลลัพธ์)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1 งำนปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้ำพระยำ บริเวณชุมชนวัดภคินีนำถ
เนืองำนของ
ขันตอน
(ร้อยละ)
20

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ร้อยละ)
20

๒ จัดท้ำ TOR

10

10

๓ จัดหำผู้รับจ้ำง

10

10

๔ ขออนุมัติจ้ำง

10

10

๕ ด้ำเนินกำรตำมสัญญำ

50

50

100

100

ขันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
๑ ขออนุมัติโครงกำรและงบประมำณ

รวม ๕ ขันตอน คิดเป็นร้อยละ

162

ระยะเวลำด้ำเนินกำร
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชีวัดที่ 10 ควำมสำมำรถในกำรป้องกันน้ำท่วมเนื่องจำกน้ำหลำกและน้ำหนุน ที่ควำมสูง +3.0 ม.รทก. (ร้อยละ) (ผลลัพธ์)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 2 งำนปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบำงกอกน้อย ช่วงสะพำนอรุณอัมรินทร์ถึงคลองครำม
เนืองำนของ
ขันตอน
(ร้อยละ)
20

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ร้อยละ)
20

๒ จัดท้ำ TOR

10

10

๓ จัดหำผู้รับจ้ำง

10

10

๔ ขออนุมัติจ้ำง

10

10

๕ ด้ำเนินกำรตำมสัญญำ

50

50

100

100

ขันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
๑ ขออนุมัติโครงกำรและงบประมำณ

รวม ๕ ขันตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลำด้ำเนินกำร
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชีวัดที่ 10 ควำมสำมำรถในกำรป้องกันน้ำท่วมเนื่องจำกน้ำหลำกและน้ำหนุน ที่ควำมสูง +3.0 ม.รทก. (ร้อยละ) (ผลลัพธ์)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 3 งำนปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบำงกอกน้อย ช่วงคลองสวนมะม่วงถึงสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ
เนืองำนของ
ขันตอน
(ร้อยละ)
20

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ร้อยละ)
20

๒ จัดท้ำ TOR

10

10

๓ จัดหำผู้รับจ้ำง

10

10

๔ ขออนุมัติจ้ำง

10

10

๕ ด้ำเนินกำรตำมสัญญำ

50

50

100

100

ขันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
๑ ขออนุมัติโครงกำรและงบประมำณ

รวม ๕ ขันตอน คิดเป็นร้อยละ
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ระยะเวลำด้ำเนินกำร
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชีวัดที่ 10 ควำมสำมำรถในกำรป้องกันน้ำท่วมเนื่องจำกน้ำหลำกและน้ำหนุน ที่ควำมสูง +3.0 ม.รทก. (ร้อยละ) (ผลลัพธ์)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 4 โครงกำรปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้ำพระยำ บริเวณซอยรำษฎร์บูรณะ 3
เนืองำนของ
ขันตอน
(ร้อยละ)
20

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ร้อยละ)
20

๒ จัดท้ำ TOR

10

10

๓ จัดหำผู้รับจ้ำง

10

10

๔ ขออนุมัติจ้ำง

10

10

๕ ด้ำเนินกำรตำมสัญญำ

50

50

100

100

ขันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
๑ ขออนุมัติโครงกำรและงบประมำณ

รวม ๕ ขันตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลำด้ำเนินกำร
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชีวัดที่ 10 ควำมสำมำรถในกำรป้องกันน้ำท่วมเนื่องจำกน้ำหลำกและน้ำหนุน ที่ควำมสูง +3.0 ม.รทก. (ร้อยละ) (ผลลัพธ์)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 5 โครงกำรปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองมอญ บริเวณชุมชนวัดเครือวัลย์
เนืองำนของ
ขันตอน
(ร้อยละ)
20

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ร้อยละ)
20

๒ จัดท้ำ TOR

10

10

๓ จัดหำผู้รับจ้ำง

10

10

๔ ขออนุมัติจ้ำง

10

10

๕ ด้ำเนินกำรตำมสัญญำ

50

50

100

100

ขันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
๑ ขออนุมัติโครงกำรและงบประมำณ

รวม ๕ ขันตอน คิดเป็นร้อยละ
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ระยะเวลำด้ำเนินกำร
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชีวัดที่ 11 ควำมสำมำรถในกำรระบำยน้ำจำกถนนสำยหลักที่มีปัญหำน้ำท่วมขังเนื่องจำกฝนตก (ผลลัพธ์)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1 งำนปรับปรุงบ่อสูบน้ำซอยพหลโยธิน 32 (เสนำนิคม) ตอนคลองลำดพร้ำว
เนืองำนของ
ขันตอน
(ร้อยละ)
20

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ร้อยละ)
20

๒ จัดท้ำ TOR

10

5

๓ จัดหำผู้รับจ้ำง

10

0

๔ ขออนุมัติจ้ำง

10

0

๕ ด้ำเนินกำรตำมสัญญำ

50

0

100

25

ขันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
๑ ขออนุมัติโครงกำรและงบประมำณ

รวม ๕ ขันตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลำด้ำเนินกำร
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชีวัดที่ 11 ควำมสำมำรถในกำรระบำยน้ำจำกถนนสำยหลักที่มีปัญหำน้ำท่วมขังเนื่องจำกฝนตก (ผลลัพธ์)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 2 งำนก่อสร้ำงบ่อสูบน้ำถนนพหลโยธินฝั่งขำเข้ำและขำออก ตอนคลองบำงบัว (ฝั่งทิศเหนือ)
เนืองำนของ
ขันตอน
(ร้อยละ)
20

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ร้อยละ)
20

๒ จัดท้ำ TOR

10

5

๓ จัดหำผู้รับจ้ำง

10

0

๔ ขออนุมัติจ้ำง

10

0

๕ ด้ำเนินกำรตำมสัญญำ

50

0

100

25

ขันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
๑ ขออนุมัติโครงกำรและงบประมำณ

รวม ๕ ขันตอน คิดเป็นร้อยละ

168

ระยะเวลำด้ำเนินกำร
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชีวัดที่ 11 ควำมสำมำรถในกำรระบำยน้ำจำกถนนสำยหลักที่มีปัญหำน้ำท่วมขังเนื่องจำกฝนตก (ผลลัพธ์)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 3 โครงกำรปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพ สถำนีสูบน้ำคลองบ้ำนหลำย
เนืองำนของ
ขันตอน
(ร้อยละ)
๒๐

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ร้อยละ)
๒๐

๒ จัดท้ำ TOR และรำคำกลำง

๑๐

๑๐

๓ ประกำศประกวดรำคำ

๑๐

๑๐

๔ จัดหำผู้รับจ้ำงและขออนุมัติจ้ำง

5

5

5 จัดท้ำสัญญำจ้ำง ลงนำมในสัญญำจ้ำง

5

5

6 ด้ำเนินกำรตำมสัญญำ

๕๐

-

๑๐๐

50

ขันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
๑ ออกแบบและรำยกำร

รวม 6 ขันตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลำด้ำเนินกำร
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชีวัดที่ 11 ควำมสำมำรถในกำรระบำยน้ำจำกถนนสำยหลักที่มีปัญหำน้ำท่วมขังเนื่องจำกฝนตก (ผลลัพธ์)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 4 โครงกำรปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพสถำนีสูบน้ำคลองบำงนำงจีน
เนืองำนของ
ขันตอน
(ร้อยละ)
๒๐

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ร้อยละ)
๒๐

๒ จัดท้ำ TOR และรำคำกลำง

๑๐

๑๐

๓ ประกำศประกวดรำคำ

๑๐

๑๐

๔ จัดหำผู้รับจ้ำงและขออนุมัติจ้ำง

5

5

5 จัดท้ำสัญญำจ้ำง ลงนำมในสัญญำจ้ำง

5

5

6 ด้ำเนินกำรตำมสัญญำ

๕๐

10

๑๐๐

60

ขันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
๑ ออกแบบและรำยกำร

รวม 6 ขันตอน คิดเป็นร้อยละ

170

ระยะเวลำด้ำเนินกำร
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชีวัดที่ 11 ควำมสำมำรถในกำรระบำยน้ำจำกถนนสำยหลักที่มีปัญหำน้ำท่วมขังเนื่องจำกฝนตก (ผลลัพธ์)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 5 โครงกำรปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพสถำนีสูบน้ำคลองเตย
เนืองำนของ
ขันตอน
(ร้อยละ)
๒๐

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ร้อยละ)
๒๐

๒ จัดท้ำ TOR และรำคำกลำง

๑๐

๑๐

๓ ประกำศประกวดรำคำ

๑๐

๑๐

๔ จัดหำผู้รับจ้ำงและขออนุมัติจ้ำง

5

5

5 จัดท้ำสัญญำจ้ำง ลงนำมในสัญญำจ้ำง

5

5

6 ด้ำเนินกำรตำมสัญญำ

๕๐

-

๑๐๐

50

ขันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
๑ ออกแบบและรำยกำร

รวม 6 ขันตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลำด้ำเนินกำร
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชีวัดที่ 11 ควำมสำมำรถในกำรระบำยน้ำจำกถนนสำยหลักที่มีปัญหำน้ำท่วมขังเนื่องจำกฝนตก (ผลลัพธ์)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 6 โครงกำรปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพสถำนีสูบน้ำคลองจิก
เนืองำนของ
ขันตอน
(ร้อยละ)
๒๐

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ร้อยละ)
๒๐

๒ จัดท้ำ TOR และรำคำกลำง

๑๐

๑๐

๓ ประกำศประกวดรำคำ

๑๐

๑๐

๔ จัดหำผู้รับจ้ำงและขออนุมัติจ้ำง

5

5

5 จัดท้ำสัญญำจ้ำง ลงนำมในสัญญำจ้ำง

5

5

6 ด้ำเนินกำรตำมสัญญำ

๕๐

-

๑๐๐

50

ขันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
๑ ออกแบบและรำยกำร

รวม 6 ขันตอน คิดเป็นร้อยละ
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ระยะเวลำด้ำเนินกำร
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชีวัดที่ 11 ควำมสำมำรถในกำรระบำยน้ำจำกถนนสำยหลักที่มีปัญหำน้ำท่วมขังเนื่องจำกฝนตก (ผลลัพธ์)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 7 โครงกำรปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพสถำนีสูบน้ำคลองจิต
เนืองำนของ
ขันตอน
(ร้อยละ)
๒๐

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ร้อยละ)
๒๐

๒ จัดท้ำ TOR และรำคำกลำง

๑๐

๑๐

๓ ประกำศประกวดรำคำ

๑๐

๑๐

๔ จัดหำผู้รับจ้ำงและขออนุมัติจ้ำง

5

5

5 จัดท้ำสัญญำจ้ำง ลงนำมในสัญญำจ้ำง

5

5

6 ด้ำเนินกำรตำมสัญญำ

๕๐

-

๑๐๐

50

ขันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
๑ ออกแบบและรำยกำร

รวม 6 ขันตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลำด้ำเนินกำร
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชีวัดที่ 11 ควำมสำมำรถในกำรระบำยน้ำจำกถนนสำยหลักที่มีปัญหำน้ำท่วมขังเนื่องจำกฝนตก (ผลลัพธ์)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 8 งำนก่อสร้ำงบ่อสูบน้ำถนนพหลโยธินฝั่งขำเข้ำและขำออก ตอนลงคลองบำงบัว (ด้ำนทิศใต้)
เนืองำนของ
ขันตอน
(ร้อยละ)
20

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ร้อยละ)
20

๒ จัดท้ำ TOR

10

5

๓ จัดหำผู้รับจ้ำง

10

0

๔ ขออนุมัติจ้ำง

10

0

๕ ด้ำเนินกำรตำมสัญญำ

50

0

100

25

ขันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
๑ ขออนุมัติโครงกำรและงบประมำณ

รวม ๕ ขันตอน คิดเป็นร้อยละ
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ระยะเวลำด้ำเนินกำร
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชีวัดที่ 11 ควำมสำมำรถในกำรระบำยน้ำจำกถนนสำยหลักที่มีปัญหำน้ำท่วมขังเนื่องจำกฝนตก (ผลลัพธ์)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 9 ก่อสร้ำงระบบระบำยน้ำถนนรำชวิถีและถนนขำว และปรับปรุงบ่อสูบน้ำสังคโลกตอนลงแม่น้ำเจ้ำพระยำ
เนืองำนของ
ขันตอน
(ร้อยละ)
20

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ร้อยละ)
20

๒ จัดท้ำ TOR

10

5

๓ จัดหำผู้รับจ้ำง

10

0

๔ ขออนุมัติจ้ำง

10

0

๕ ด้ำเนินกำรตำมสัญญำ

50

0

100

25

ขันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
๑ ขออนุมัติโครงกำรและงบประมำณ

รวม ๕ ขันตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลำด้ำเนินกำร
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชีวัดที่ 11 ควำมสำมำรถในกำรระบำยน้ำจำกถนนสำยหลักที่มีปัญหำน้ำท่วมขังเนื่องจำกฝนตก (ผลลัพธ์)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 10 ปรับปรุงสถำนีสูบน้ำปลำยคลองพร้อมศรี 2 ตอนคลองแสนแสบ
เนืองำนของ
ขันตอน
(ร้อยละ)
20

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ร้อยละ)
20

๒ จัดท้ำ TOR

10

10

๓ จัดหำผู้รับจ้ำง

10

10

๔ ขออนุมัติจ้ำง

10

10

๕ ด้ำเนินกำรตำมสัญญำ

50

50

100

100

ขันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
๑ ขออนุมัติโครงกำรและงบประมำณ

รวม ๕ ขันตอน คิดเป็นร้อยละ

176

ระยะเวลำด้ำเนินกำร
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชีวัดที่ 11 ควำมสำมำรถในกำรระบำยน้ำจำกถนนสำยหลักที่มีปัญหำน้ำท่วมขังเนื่องจำกฝนตก (ผลลัพธ์)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 11 ปรับปรุงสถำนีสูบน้ำปลำยคลองสวัสดี ตอนคลองแสนแสบ
เนืองำนของ
ขันตอน
(ร้อยละ)
20

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ร้อยละ)
20

๒ จัดท้ำ TOR

10

10

๓ จัดหำผู้รับจ้ำง

10

10

๔ ขออนุมัติจ้ำง

10

10

๕ ด้ำเนินกำรตำมสัญญำ

50

50

100

100

ขันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
๑ ขออนุมัติโครงกำรและงบประมำณ

รวม ๕ ขันตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลำด้ำเนินกำร
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชีวัดที่ 11 ควำมสำมำรถในกำรระบำยน้ำจำกถนนสำยหลักที่มีปัญหำน้ำท่วมขังเนื่องจำกฝนตก (ผลลัพธ์)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 12 ปรับปรุงสถำนีสูบน้ำข้ำง มศว. ตอนคลองแสนแสบ
เนืองำนของ
ขันตอน
(ร้อยละ)
20

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ร้อยละ)
20

๒ จัดท้ำ TOR

10

10

๓ จัดหำผู้รับจ้ำง

10

10

๔ ขออนุมัติจ้ำง

10

10

๕ ด้ำเนินกำรตำมสัญญำ

50

50

100

100

ขันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
๑ ขออนุมัติโครงกำรและงบประมำณ

รวม ๕ ขันตอน คิดเป็นร้อยละ

178

ระยะเวลำด้ำเนินกำร
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชีวัดที่ 11 ควำมสำมำรถในกำรระบำยน้ำจำกถนนสำยหลักที่มีปัญหำน้ำท่วมขังเนื่องจำกฝนตก (ผลลัพธ์)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 13 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพสถำนีสูบน้ำ คลองล้ำพังพวย (นิด้ำ)
เนืองำนของ
ขันตอน
(ร้อยละ)
๒๐

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ร้อยละ)
๒๐

๒ จัดท้ำ TOR และรำคำกลำง

๑๐

๑๐

๓ ประกำศประกวดรำคำ

๑๐

๑๐

๔ จัดหำผู้รับจ้ำงและขออนุมัติจ้ำง

5

5

5 จัดท้ำสัญญำจ้ำง ลงนำมในสัญญำจ้ำง

5

5

6 ด้ำเนินกำรตำมสัญญำ

๕๐

20

๑๐๐

70

ขันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
๑ ออกแบบและรำยกำร

รวม 6 ขันตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลำด้ำเนินกำร
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชีวัดที่ 11 ควำมสำมำรถในกำรระบำยน้ำจำกถนนสำยหลักที่มีปัญหำน้ำท่วมขังเนื่องจำกฝนตก (ผลลัพธ์)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 14 โครงกำรก่อสร้ำงอุโมงค์ระบำยน้ำคลองเปรมประชำกรจำกคลองบำงบัวลงสู่แม่น้ำเจ้ำพระยำ
เนืองำนของ
ขันตอน
(ร้อยละ)
20

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ร้อยละ)
20

๒ จัดท้ำ TOR

10

10

๓ จัดหำผู้รับจ้ำง

10

10

๔ ขออนุมัติจ้ำง

10

10

๕ ด้ำเนินกำรตำมสัญญำ

50

7.5

100

57.5

ขันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
๑ ขออนุมัติโครงกำรและงบประมำณ

รวม ๕ ขันตอน คิดเป็นร้อยละ

180

ระยะเวลำด้ำเนินกำร
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชีวัดที่ 11 ควำมสำมำรถในกำรระบำยน้ำจำกถนนสำยหลักที่มีปัญหำน้ำท่วมขังเนื่องจำกฝนตก (ผลลัพธ์)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 15 จ้ำงที่ปรึกษำควบคุมกำรก่อสร้ำงโครงกำรก่อสร้ำงอุโมงค์ระบำยน้ำคลองเปรมประชำกรจำกคลองบำงบัวลงสู่แม่น้ำเจ้ำพระยำ
เนืองำนของ
ขันตอน
(ร้อยละ)
20

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ร้อยละ)
20

๒ จัดท้ำ TOR

10

10

๓ จัดหำผู้รับจ้ำง

10

10

๔ ขออนุมัติจ้ำง

10

10

๕ ด้ำเนินกำรตำมสัญญำ

50

7.5

100

57.5

ขันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
๑ ขออนุมัติโครงกำรและงบประมำณ

รวม ๕ ขันตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลำด้ำเนินกำร
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชีวัดที่ 11 ควำมสำมำรถในกำรระบำยน้ำจำกถนนสำยหลักที่มีปัญหำน้ำท่วมขังเนื่องจำกฝนตก (ผลลัพธ์)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 16 โครงกำรก่อสร้ำงอุโมงค์ระบำยน้ำคลองทวีวัฒนำ บริเวณคอขวด
เนืองำนของ
ขันตอน
(ร้อยละ)
20

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ร้อยละ)
20

๒ จัดท้ำ TOR

10

10

๓ จัดหำผู้รับจ้ำง

10

10

๔ ขออนุมัติจ้ำง

10

10

๕ ด้ำเนินกำรตำมสัญญำ

50

10

100

60

ขันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
๑ ขออนุมัติโครงกำรและงบประมำณ

รวม ๕ ขันตอน คิดเป็นร้อยละ

182

ระยะเวลำด้ำเนินกำร
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชีวัดที่ 11 ควำมสำมำรถในกำรระบำยน้ำจำกถนนสำยหลักที่มีปัญหำน้ำท่วมขังเนื่องจำกฝนตก (ผลลัพธ์)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 17 โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำควบคุมงำนก่อสร้ำง โครงกำรก่อสร้ำงอุโมงค์ระบำยน้ำคลองทวีวัฒนำ บริเวณคอขวด
เนืองำนของ
ขันตอน
(ร้อยละ)
20

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ร้อยละ)
20

๒ จัดท้ำ TOR

10

10

๓ จัดหำผู้รับจ้ำง

10

10

๔ ขออนุมัติจ้ำง

10

10

๕ ด้ำเนินกำรตำมสัญญำ

50

10

100

60

ขันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
๑ ขออนุมัติโครงกำรและงบประมำณ

รวม ๕ ขันตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลำด้ำเนินกำร
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชีวัดที่ 11 ควำมสำมำรถในกำรระบำยน้ำจำกถนนสำยหลักที่มีปัญหำน้ำท่วมขังเนื่องจำกฝนตก (ผลลัพธ์)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 18 โครงกำรก่อสร้ำงอุโมงค์ระบำยน้ำคลองแสนแสบจำกอุโมงค์ระบำยน้ำคลองแสนแสบและคลองลำดพร้ำวถึงบริเวณซอยลำดพร้ำว 130
เนืองำนของ
ขันตอน
(ร้อยละ)
20

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ร้อยละ)
20

๒ จัดท้ำ TOR

10

10

๓ จัดหำผู้รับจ้ำง

10

10

๔ ขออนุมัติจ้ำง

10

10

๕ ด้ำเนินกำรตำมสัญญำ

50

7.5

100

57.5

ขันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
๑ ขออนุมัติโครงกำรและงบประมำณ

รวม ๕ ขันตอน คิดเป็นร้อยละ
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ระยะเวลำด้ำเนินกำร
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชีวัดที่ 11 ควำมสำมำรถในกำรระบำยน้ำจำกถนนสำยหลักที่มีปัญหำน้ำท่วมขังเนื่องจำกฝนตก (ผลลัพธ์)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 19 โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำควบคุมกำรก่อสร้ำง โครงกำรก่อสร้ำงอุโมงค์ระบำยน้ำคลองแสนแสบจำกอุโมงค์ระบำยน้ำคลองแสนแสบ และคลอง
ลำดพร้ำวถึงบริเวณซอยลำดพร้ำว 130
เนืองำนของ
ขันตอน
(ร้อยละ)
20

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ร้อยละ)
20

๒ จัดท้ำ TOR

10

10

๓ จัดหำผู้รับจ้ำง

10

10

๔ ขออนุมัติจ้ำง

10

10

๕ ด้ำเนินกำรตำมสัญญำ

50

5

100

55

ขันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
๑ ขออนุมัติโครงกำรและงบประมำณ

รวม ๕ ขันตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลำด้ำเนินกำร
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชีวัดที่ 11 ควำมสำมำรถในกำรระบำยน้ำจำกถนนสำยหลักที่มีปัญหำน้ำท่วมขังเนื่องจำกฝนตก (ผลลัพธ์)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 20 โครงกำรก่อสร้ำงอุโมงค์ระบำยน้ำจำกบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้ำพระยำ
เนืองำนของ
ขันตอน
(ร้อยละ)
20

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ร้อยละ)
20

๒ จัดท้ำ TOR

10

10

๓ จัดหำผู้รับจ้ำง

10

10

๔ ขออนุมัติจ้ำง

10

10

๕ ด้ำเนินกำรตำมสัญญำ

50

19.5

100

69.5

ขันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
๑ ขออนุมัติโครงกำรและงบประมำณ

รวม ๕ ขันตอน คิดเป็นร้อยละ
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ระยะเวลำด้ำเนินกำร
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชีวัดที่ 11 ควำมสำมำรถในกำรระบำยน้ำจำกถนนสำยหลักที่มีปัญหำน้ำท่วมขังเนื่องจำกฝนตก (ผลลัพธ์)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 21 โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำควบคุมกำรก่อสร้ำงโครงกำรก่อสร้ำงอุโมงค์ระบำยน้ำจำกบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้ำพระยำ
เนืองำนของ
ขันตอน
(ร้อยละ)
20

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ร้อยละ)
20

๒ จัดท้ำ TOR

10

10

๓ จัดหำผู้รับจ้ำง

10

10

๔ ขออนุมัติจ้ำง

10

10

๕ ด้ำเนินกำรตำมสัญญำ

50

19.5

100

69.5

ขันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
๑ ขออนุมัติโครงกำรและงบประมำณ

รวม ๕ ขันตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลำด้ำเนินกำร
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชีวัดที่ 11 ควำมสำมำรถในกำรระบำยน้ำจำกถนนสำยหลักที่มีปัญหำน้ำท่วมขังเนื่องจำกฝนตก (ผลลัพธ์)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 22 โครงกำรเดินระบบ บ้ำรุงรักษำและบริหำรจัดกำรอุโมงค์ระบำยน้ำจำกบึงมักกะสันลงสู่แม่น้ำเจ้ำพระยำ (ระยะที่ ๒)
เนืองำนของ
ขันตอน
(ร้อยละ)
๒๐

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ร้อยละ)
๒๐

๒ จัดท้ำ TOR และรำคำกลำง

๑๐

๑๐

๓ ประกำศประกวดรำคำ

๑๐

๑๐

๔ จัดหำผู้รับจ้ำงและขออนุมัติจ้ำง

5

5

5 จัดท้ำสัญญำจ้ำง ลงนำมในสัญญำจ้ำง

5

5

๕ ด้ำเนินกำรตำมสัญญำ

๕๐

40

๑๐๐

90

ขันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
๑ ออกแบบและรำยกำร

รวม ๕ ขันตอน คิดเป็นร้อยละ
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ระยะเวลำด้ำเนินกำร
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชีวัดที่ 11 ควำมสำมำรถในกำรระบำยน้ำจำกถนนสำยหลักที่มีปัญหำน้ำท่วมขังเนื่องจำกฝนตก (ผลลัพธ์)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 23 โครงกำรปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพสถำนีสูบน้ำคลองห้วยขวำง
เนืองำนของ
ขันตอน
(ร้อยละ)
๒๐

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ร้อยละ)
๒๐

๒ จัดท้ำ TOR และรำคำกลำง

๑๐

๑๐

๓ ประกำศประกวดรำคำ

๑๐

๑๐

๔ จัดหำผู้รับจ้ำงและขออนุมัติจ้ำง

5

5

5 จัดท้ำสัญญำจ้ำง ลงนำมในสัญญำจ้ำง

5

5

6 ด้ำเนินกำรตำมสัญญำ

๕๐

40

๑๐๐

90

ขันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
๑ ออกแบบและรำยกำร

รวม ๕ ขันตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลำด้ำเนินกำร
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชีวัดที่ 11 ควำมสำมำรถในกำรระบำยน้ำจำกถนนสำยหลักที่มีปัญหำน้ำท่วมขังเนื่องจำกฝนตก (ผลลัพธ์)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 24 โครงกำรปรับปรุงเพิ่ประสิทธิภำพสถำนีสูบน้ำหน้ำ สน.หัวหมำก
เนืองำนของ
ขันตอน
(ร้อยละ)
๒๐

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ร้อยละ)
๒๐

๒ จัดท้ำ TOR และรำคำกลำง

๑๐

๑๐

๓ ประกำศประกวดรำคำ

๑๐

๑๐

๔ จัดหำผู้รับจ้ำงและขออนุมัติจ้ำง

5

5

5 จัดท้ำสัญญำจ้ำง ลงนำมในสัญญำจ้ำง

5

5

6 ด้ำเนินกำรตำมสัญญำ

๕๐

40

๑๐๐

90

ขันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
๑ ออกแบบและรำยกำร

รวม 6 ขันตอน คิดเป็นร้อยละ
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ระยะเวลำด้ำเนินกำร
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชีวัดที่ 11 ควำมสำมำรถในกำรระบำยน้ำจำกถนนสำยหลักที่มีปัญหำน้ำท่วมขังเนื่องจำกฝนตก (ผลลัพธ์)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 25

โครงกำรก่อสร้ำงและปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองโอ่งอ่ำงและคลองบำงล้ำพูจำกบริเวณสะพำนด้ำรงสถิตถึงบริเวณป้อมพระสุเมรุ
เนืองำนของ
ขันตอน
(ร้อยละ)
20

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ร้อยละ)
20

๒ จัดท้ำ TOR

10

10

๓ จัดหำผู้รับจ้ำง

10

0

๔ ขออนุมัติจ้ำง

10

0

๕ ด้ำเนินกำรตำมสัญญำ

50

0

100

30

ขันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
๑ ขออนุมัติโครงกำรและงบประมำณ

รวม ๕ ขันตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลำด้ำเนินกำร
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชีวัดที่ 11 ควำมสำมำรถในกำรระบำยน้ำจำกถนนสำยหลักที่มีปัญหำน้ำท่วมขังเนื่องจำกฝนตก (ผลลัพธ์)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 26 โครงกำรปรับปรุงระบบระบำยน้ำ และก่อสร้ำงเขื่อน ค.ส.ล. คลองกล้วยช่วงคลองพระยำรำชมนตรีถึงถนนบำงขุนเทียนชำยทะเล
เนืองำนของ
ขันตอน
(ร้อยละ)
20

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ร้อยละ)
20

๒ จัดท้ำ TOR

10

10

๓ จัดหำผู้รับจ้ำง

10

10

๔ ขออนุมัติจ้ำง

10

10

๕ ด้ำเนินกำรตำมสัญญำ

50

50

100

100

ขันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
๑ ขออนุมัติโครงกำรและงบประมำณ

รวม ๕ ขันตอน คิดเป็นร้อยละ
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ระยะเวลำด้ำเนินกำร
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชีวัดที่ 11 ควำมสำมำรถในกำรระบำยน้ำจำกถนนสำยหลักที่มีปัญหำน้ำท่วมขังเนื่องจำกฝนตก (ผลลัพธ์)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 27 โครงกำรก่อสร้ำงแก้มลิงสวนเบญจกิติ
เนืองำนของ
ขันตอน
(ร้อยละ)
20

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ร้อยละ)
20

๒ จัดท้ำ TOR

10

10

๓ จัดหำผู้รับจ้ำง

10

10

๔ ขออนุมัติจ้ำง

10

10

๕ ด้ำเนินกำรตำมสัญญำ

50

40

100

90

ขันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
๑ ขออนุมัติโครงกำรและงบประมำณ

รวม ๕ ขันตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลำด้ำเนินกำร
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชีวัดที่ 12 จ้ำนวนคลองหลักที่ถูกฟื้นฟู ปรับปรุงและคืนสภำพเพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชำติและมีระบบระบำยน้ำที่ดีขึน (ผลลัพธ์)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1 โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อน ค.ส.ล. (ดำดท้องคลอง) คลองบำงอ้อจำกบริเวณถนนโรงงำนไม้อัดไทยไปทำงประตูระบำยน้ำคลองบำงอ้อ
เนืองำนของ
ขันตอน
(ร้อยละ)
20

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ร้อยละ)
20

๒ จัดท้ำ TOR

10

10

๓ จัดหำผู้รับจ้ำง

10

10

๔ ขออนุมัติจ้ำง

10

10

๕ ด้ำเนินกำรตำมสัญญำ

50

50

100

100

ขันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
๑ ขออนุมัติโครงกำรและงบประมำณ

รวม ๕ ขันตอน คิดเป็นร้อยละ
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ระยะเวลำด้ำเนินกำร
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชีวัดที่ 12 จ้ำนวนคลองหลักที่ถูกฟื้นฟู ปรับปรุงและคืนสภำพเพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชำติและมีระบบระบำยน้ำที่ดีขึน (ผลลัพธ์)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 2 โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อน ค.ส.ล. และสถำนีสูบน้ำคลองมหำศร จำกบริเวณคลองบำงไผ่ถึงบริเวณคลองภำษีเจริญ
เนืองำนของ
ขันตอน
(ร้อยละ)
20

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ร้อยละ)
20

๒ จัดท้ำ TOR

10

10

๓ จัดหำผู้รับจ้ำง

10

10

๔ ขออนุมัติจ้ำง

10

10

๕ ด้ำเนินกำรตำมสัญญำ

50

0

100

50

ขันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
๑ ขออนุมัติโครงกำรและงบประมำณ

รวม ๕ ขันตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลำด้ำเนินกำร
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชีวัดที่ 12 จ้ำนวนคลองหลักที่ถูกฟื้นฟู ปรับปรุงและคืนสภำพเพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชำติและมีระบบระบำยน้ำที่ดีขึน (ผลลัพธ์)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 3 โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อน ค.ส.ล. คลองบ้ำนหลำยจำกเขื่อนเดิมบริเวณคลองขวำงล่ำงถึงเขื่อนเดิมบริเวณ ซอยวชิรธรรมสำธิต 55
(ครังที่ ๒)
เนืองำนของ
ขันตอน
(ร้อยละ)
20

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ร้อยละ)
20

๒ จัดท้ำ TOR

10

10

๓ จัดหำผู้รับจ้ำง

10

10

๔ ขออนุมัติจ้ำง

10

10

๕ ด้ำเนินกำรตำมสัญญำ

50

5

100

55

ขันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
๑ ขออนุมัติโครงกำรและงบประมำณ

รวม ๕ ขันตอน คิดเป็นร้อยละ

หมำยเหตุ ยกเลิกกำรประกวดรำคำ เพรำะไม่มีผู้ยื่นเสนอรำคำ
ด้ำเนินกำรประกวดรำคำ ครังที่ 3
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ระยะเวลำด้ำเนินกำร
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชีวัดที่ 12 จ้ำนวนคลองหลักที่ถูกฟื้นฟู ปรับปรุงและคืนสภำพเพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชำติและมีระบบระบำยน้ำที่ดีขึน (ผลลัพธ์)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 4 โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อน ค.ส.ล. ล้ำรำงสำธำรณะ 17 จำกถนนลำดพร้ำวถึงคลองตำหนัง (ครังที่ ๒)
เนืองำนของ
ขันตอน
(ร้อยละ)
20

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ร้อยละ)
20

๒ จัดท้ำ TOR

10

10

๓ จัดหำผู้รับจ้ำง

10

10

๔ ขออนุมัติจ้ำง

10

10

๕ ด้ำเนินกำรตำมสัญญำ

50

5

100

55

ขันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
๑ ขออนุมัติโครงกำรและงบประมำณ

รวม ๕ ขันตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลำด้ำเนินกำร
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หมำยเหตุ ยกเลิกประกวดรำคำ ครังที่ 2 และด้ำเนินกำรประกวดรำคำใหม่
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ขันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชีวัดที่ 12 จ้ำนวนคลองหลักที่ถูกฟื้นฟู ปรับปรุงและคืนสภำพเพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชำติและมีระบบระบำยน้ำที่ดีขึน (ผลลัพธ์)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 5 โครงกำรปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองน้ำแก้ว จำกคลองพญำเวิกถึงคลองลำดพร้ำว
เนืองำนของ
ขันตอน
(ร้อยละ)
20

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ร้อยละ)
20

๒ จัดท้ำ TOR

10

10

๓ จัดหำผู้รับจ้ำง

10

10

๔ ขออนุมัติจ้ำง

10

0

๕ ด้ำเนินกำรตำมสัญญำ

50

0

100

40

ขันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
๑ ขออนุมัติโครงกำรและงบประมำณ

รวม ๕ ขันตอน คิดเป็นร้อยละ
หมำยเหตุ อยู่ระหว่ำงหำรือกรมบัญชีกลำง
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ระยะเวลำด้ำเนินกำร
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชีวัดที่ 12 จ้ำนวนคลองหลักที่ถูกฟื้นฟู ปรับปรุงและคืนสภำพเพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชำติและมีระบบระบำยน้ำที่ดีขึน (ผลลัพธ์)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 6 โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชำกร ช่วงที่ 4 จำกถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเทศบำลสงเครำะห์
เนืองำนของ
ขันตอน
(ร้อยละ)
20

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ร้อยละ)
20

๒ จัดท้ำ TOR

10

10

๓ จัดหำผู้รับจ้ำง

10

10

๔ ขออนุมัติจ้ำง

10

10

๕ ด้ำเนินกำรตำมสัญญำ

50

1

100

51

ขันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
๑ ขออนุมัติโครงกำรและงบประมำณ

รวม ๕ ขันตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลำด้ำเนินกำร
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชีวัดที่ 14 จ้ำนวนระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์เพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรน้ำของกรุงเทพมหำนคร (ผลผลิต)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงอำคำรสถำนีเรดำร์ตรวจอำกำศ ๒ แห่ง
เนืองำนของ
ขันตอน
(ร้อยละ)
15

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ร้อยละ)
15

๒ จัดท้ำ TOR

15

15

๓ จัดหำผู้รับจ้ำง

10

10

๔ ขออนุมัติจ้ำง

10

10

๕ ด้ำเนินกำรตำมสัญญำ

50

50

100

100

ขันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
๑ ขออนุมัติโครงกำรและงบประมำณ

รวม ๕ ขันตอน คิดเป็นร้อยละ
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ระยะเวลำด้ำเนินกำร
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชีวัดที่ 14 จ้ำนวนระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์เพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรน้ำของกรุงเทพมหำนคร (ผลผลิต)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 2 โครงกำรจัดท้ำและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรน้ำเชิงรุก
เนืองำนของ
ขันตอน
(ร้อยละ)
20

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร
(ร้อยละ)
20

10

10

3 จัดท้ำ TOR

10

10

4 จัดหำผู้รับจ้ำง

5

5

5 ขออนุมัติจ้ำง

5

5

6 ด้ำเนินกำรตำมสัญญำ

50

25

100

75

ขันตอนกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร
1.ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรดิจิทัล
กรุงเทพมหำนคร
2.ขออนุมัติด้ำเนินกำร

รวม 6 ขันตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลำด้ำเนินกำร
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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สรุ ปยอดรายจ่ายประจาปี 2563
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