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คำนำ 
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ปองกันและแกไขปญหาน้ำทวม และการจัดการคุณภาพน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยดำเนินการวางแผน

กำกับ ควบคุม และติดตามผลการดำเนินการเกี่ยวกับการระบายน้ำ การบำรุงรักษาทางระบายน้ำ การปองกันน้ำทวม 

และการจัดการคุณภาพน้ำ ตลอดจนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือใหเปนมหานครแหงเอเชีย 

 การปฏิบัติราชการของสำนักการระบายน้ำ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดมุงเนนการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปองกันน้ำทวมเนื่องจากน้ำหลากและน้ำหนุน การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำฝนจากถนนสายหลักให

รวดเร็วยิ่งขึ้น การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบการปองกันน้ำทวมและการระบายน้ำอยางเปนระบบและ

ตอเนื่อง เปนการแกไขปญหาน้ำทวมใหครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร มุงสูการเปนมหานครที่ปลอดภัยจาก

ภัยพิบัติน้ำทวม ควบคูกับการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ำเพื่อเสริมสรางสภาพแวดลอมที่ดีใหกับ

กรุงเทพมหานคร มุ งสู การเปนมหานครที ่ปลอดภัยจากมลพิษน้ำเสีย โดยมีความสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ

กรุงเทพมหานคร ประจำป พ.ศ. 2564 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป และยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

 ดังนั้น สำนักการระบายน้ำ จะใชแผนปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ. 2564 เปนเครื่องมือในการบริหาร

จัดการโครงการ/กิจกรรม ใหบรรลุเปาหมายที่กำหนด เพื่อประโยชนสุขของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครได

อยูในสภาพแวดลอมที่ดี ปลอดภัยพิบัติจากน้ำทวม และปลอดมลพิษจากน้ำเสีย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
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สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ. 2564 

 

ขอมูลท่ัวไป/สถานการณของพื้นที่ 

 สำนักการระบายน้ำ เปนหนวยงานหลักของกรุงเทพมหานคร มีหนาที่รับผิดชอบ ดำเนินการปองกัน

แกไขปญหาน้ำทวมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตลอดจนดูแลบำรุงรักษาทางระบายน้ำตาง ๆ รวมทั้งรับผิดชอบ

ดำเนินการในการจัดการคุณภาพน้ำใหอยูในเกณฑมาตรฐาน โดยมีอำนาจหนาที่ปรากฏตามพระราชบัญญัติ 

ขอบัญญัติตาง ๆ มีคณะผู บริหารกรุงเทพมหานครเปนผูอำนวยการ ควบคุมสั่งการ และติดตามผล มีสวน

ราชการระดับสำนักงาน และระดับกอง รวม 8 สวนราชการ ไดแก สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ สำนักงาน

พัฒนาระบบระบายน้ำ สำนักงานระบบควบคุมน้ำ กองระบบคลอง กองระบบทอระบายน้ำ กองสารสนเทศ

ระบายน้ำ กองเครื่องจักรกล และสำนักงานเลขานุการ มีกรอบอัตรากำลังประกอบดวยขาราชการ จำนวน 

629 อัตรา ลูกจางประจำ จำนวน 2,659 อัตรา ลูกจางชั่วคราวและลูกจางเฉพาะกิจ จำนวน 2,150 อัตรา 

 สำนักการระบายน้ำ มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปองกันแกไขปญหาน้ำทวมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

และการดำเนินการจัดการคุณภาพน้ำ ซึ่งที่ผานมาสามารถดำเนินการปองกันและแกไข ปญหาน้ำทวม อันมีสาเหตุ

จากน้ำฝน น้ำหลาก และน้ำหนุน โดยขีดความสามารถของระบบระบายน้ำสามารถรองรับปริมาณฝนตกสะสม

รวมไดไมเกิน 80 มิลลิเมตร ใน 1 วัน (ใน 1 วัน โดยเฉลี่ยแลวฝนตกประมาณ 3 ชั่วโมง) หรือแปลงเปนความ

เขมของฝนไมเกิน 58.7 มิลลิเมตรตอชั่วโมง และสามารถปองกันน้ำทวมอันมีสาเหตุจากน้ำหลากและน้ำทะเลหนุนสูง 

โดยการกอสรางคันปองกันน้ำทวมดานตะวันออกตามแนวพระราชดำริตามแนวถนนบริเวณดานตะวันออก

ของกรุงเทพมหานคร เพ่ือปองกันน้ำไหลบาจากพ้ืนท่ีดานเหนือและดานตะวันออก ไดที่ระดับ +2.50 ม.รทก. 

ถึง +3.00 ม.รทก. และกอสรางแนวปองกันน้ำทวมริมแมน้ำเจาพระยา คลองบางกอกนอย และคลองมหา

สวัสดิ์ เพื่อปองกันระดับน้ำสูงสุดในแมน้ำเจาพระยา และจากเหตุการณน้ำทวมใหญเมื่อ พ.ศ. 2554 โดยได

ปรับปรุงเสริมระดับคันปองกันน้ำทวมใหสูงขึ้นที่ระดับ +2.80 ม.รทก. ถึง +3.50 ม.รทก. สามารถรองรับ

ปริมาณน้ำหลากในแมนำ้เจาพระยาไดประมาณ 3,000 - 3,500 ลูกบาศกเมตรตอวินาที  

 ทั้งนี้ สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครสวนใหญจะเปนภัยที่มีลักษณะปจจุบันทันดวน เชน 

อุทกภัยอันเกิดจากการไมสามารถระบายน้ำไดทันในฤดูฝน และความเสี่ยงภัยท่ีกอตัวขึ้นอยางชา  ๆแตมีผลกระทบ

เปนวงกวาง ไดแก การกัดเซาะชายฝงและการทรุดตัวของพ้ืนดิน ทำใหงานสาธารณภัยขยายวงกวางมากขึ้นโดยเฉพาะ

เหตุการณมหาอุทกภัย ที่เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2554 ทำใหกรุงเทพมหานครจำเปนตองมุงเนนการลดความเสี่ยง

จากอุทกภัยและการกัดเซาะชายฝง ทั ้งที่ใชเชิงโครงสรางและจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศโลก ซึ่งคาดการณวาในอนาคตคาระดับน้ำทะเลมีแนวโนมจะเพิ่มสูงข้ึน ความถี่ ความรุนแรงของฝนที่

ตกจะเพ่ิมมากข้ึน สำนักการระบายน้ำไดเตรียมรับมือในการเรงระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครออกสูแมน้ำ

เจาพระยาและออกสูทะเลโดยเร็ว ไดแก การเพ่ิมประสิทธิภาพคลองสายหลัก ทอระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ  และ

การกอสรางอุโมงคระบายน้ำขนาดใหญ รวมถึงการปรับปรุงพัฒนาสถานีสูบน้ำ อาคารรับน้ำเดิมที่มีอายุการใช

มายาวนานใหสามารถใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพเชนเดิมหรือมีประสิทธิภาพสูงกวาเดิม และยังตองจัดหา

เครื่องมือและอุปกรณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำโดยการจัดหาเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำและ

ยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น มีความเสถียรมากขึ้น เพื่อทดแทนของเดิมซึ่งมีอายุการใชงานมาอยาง

ยาวนาน เปนการเตรียมความพรอมในการรองรับและสนับสนุนภารกิจสาธารณะภัยท่ีอาจเกิดข้ึนอยางปจจุบัน

ทันดวน  และยังเปนการรองรับการเจริญเติบโตของเมือง 
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 สวนการดำเนินงานดานการจัดการคุณภาพน้ำเพื่อแกไขปญหามลภาวะทางน้ำในกรุงเทพมหานคร  

ไดดำเนินการเดินระบบบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ จำนวน 8 แหง ไดแก โรงควบคุมคุณภาพน้ำสี ่พระยา 

รัตนโกสินทร ชองนนทรี หนองแขม ทุงครุ ดินแดง จตุจักร และศูนยการศึกษาและอนุรักษสิ่งแวดลอมบาง

ซื่อ คิดเปนพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสียรวม 212.74 ตารางกิโลเมตร มีขีดความสามารถในการบำบัดน้ำเสียรวม 

1,112,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน รวมถึงระบบบำบัดน้ำเสียที่รับโอนจากการเคหะแหงชาติ จำนวน 12 แหง ไดแก 

โรงควบคุมคุณภาพน้ำทุงสองหอง 1 ทุงสองหอง 2 บางบัว รามอินทรา   หวยขวาง ทาทราย บางนา บอนไก 

คลองเตย คลองจั ่น หัวหมาก และรมเกลา ม ีข ี ดความสามารถในการบำบ ัดน้ ำเส ียรวม 24,800  

ลูกบาศกเมตรตอวัน คิดรวมเปนขีดความสามารถในการบำบัดน้ำเสียทั้งสิ้น 1,136,800 ลูกบาศกเมตรตอวัน 

ตลอดทั้งมีการเดินระบบบำบัดน้ำเสียโรงควบคุมคุณภาพน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 2 แหง 

ไดแก โรงควบคุมคุณภาพน้ำพระราม 9 และบึงมักกะสัน โดยมีโครงการบำบัด น้ำเสียที่อยูระหวางดำเนินการ

และโครงการในอนาคต จำนวน 6 โครงการ คือ โครงการบำบัดน้ำเสียมีนบุรี  (ระยะที่ 1 และระยะที่ 2) ธนบุรี 

คลองเตย บึงหนองบอน ดอนเมืองและสายไหม นอกจากนี้ ไดมีการนำน้ำที่ผานการบำบัดและตะกอนน้ำเสีย

กลับมาใชประโยชน ตลอดจนดำเนินงานศึกษาวิจัยและพัฒนาตาง ๆ เชน การนำน้ำที่ผานการบำบัดกลับมา

ใชประโยชน การจัดทำศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศดานการจัดการคุณภาพน้ำ จากกระบวนการบำบัดน้ำเสีย 

สำหรับมาตรการไมใชสิ ่งกอสราง ไดแก การรณรงคประชาสัมพันธใหความรู   ในการอนุรักษทรัพยากรน้ำ  

การบำรุงรักษาแหลงน้ำ และการจัดเก็บคาธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย เพื่อปลูกจิตสำนึกของประชาชนในการรวมกัน

ปองกันและแกไขปญหาน้ำเสียอยางยั่งยืน 

การวิเคราะหประเมินสถานการณ 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 

สภาพแวดลอมภายใน 

1. จุดแข็ง ไดแก 

ดานโครงสรางพื้นฐาน 

1. หนวยงานมีความพรอมในการออกแบบและควบคุมงานกอสรางสถานีสูบน้ำ ระบบปองกันน้ำทวมและ

การกอสรางระบบระบายน้ำและเขื่อน ค.ส.ล.  

2. หนวยงานมีความพรอมทั้งเครื่องมือ เครื่องจักรกล และบุคลากรในการดูแล และบำรุงรักษาสถานีสูบน้ำ  

เครื่องสูบน้ำ 

ดานระบบบริหารจัดการ 

1. บุคลากรมีความรู ความสามารถในเรื ่องเกี ่ยวกับวิชาชีพเฉพาะทาง และการบริหารจัดการ รวมทั้ง 

มีการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ โดยสามารถพิจารณาไดจากผลการสำรวจความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

2. หนวยงานไดรับการพัฒนาศักยภาพสามารถลดรอบเวลาการทำงานและการใหบริการในขั้นตอนตาง ๆ 

รวมทั้งมีการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบงาน 

3. มีการนำระบบสารสนเทศมาประยุกตใชในการติดตามผลการดำเนินการโครงการตาง ๆ 

4. มีการปรับโครงสรางองคกรเพ่ือปรับภารกิจใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน มีการกำหนดบทบาทหนาที่ให

ชัดเจนมากข้ึน 
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2. จุดออน ไดแก 

ดานโครงสรางพื้นฐาน 

1. ขั้นตอนดำเนินการในโครงการตาง ๆ มีความซับซอนและมีหนวยงานที่เกี่ยวของจำนวนมาก ทำใหการ

ดำเนินงานลาชาใชเวลานาน 

2. การไดรับการจัดสรรงบประมาณที่จำกัดในแตละป ทำใหไมเพียงพอสำหรับการดูแลซอมบำรุงรักษา 

สถานีสูบน้ำ เครื่องสูบน้ำ ซึ่งอยูในความรับผิดชอบจำนวนมาก 

3. กระบวนการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบใหม (e - Bidding) มีความยุงยาก ซับซอน มีขั้นตอนมาก 

ดานระบบบริหารจัดการ 

1. การพัฒนาความรู  ในดานการพัฒนาเมืองของกลุ มประชาคมตาง ๆ ในกรุงเทพมหานครยังไม มี

ประสิทธิภาพ 

2. ขาดการจัดวางระบบโครงสรางองคกรที่ดีที่เอื้อตอการปฏิบัติงาน 

3. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไมมีความตอเนื่องและไมไดรับงบประมาณสนับสนุน 

ดานการบริหารจัดการภายใน 

1. บุคลากรของสวนราชการภายในสำนักระบายน้ำขาดความรูความเขาใจและไมใหความสำคัญในการจัดทำ

แผนยุทธศาสตร 

2. ไมมีการบูราณาการฐานขอมูลใหสามารถเชื่อมโยงและใชประโยชนรวมกันได 

3. การบริหารงานบุคคลไม เหมาะสมและขาดประส ิทธ ิภาพ การมอบหมายงานไมตรงก ับความรู

ความสามารถหรือความถนัดของเจาหนาที ่

4. การพัฒนาความรู ความสามารถของบุคลากรในหนวยงานใหกาวทันเทคโนโลยีไมครอบคลุมทั้งหมด 

5. เครื่องมือ อุปกรณสำนักงาน รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการปฏิบัติงานไมเพียงพอ 

เมื่อเทียบกับจำนวนเจาหนาที่หรือผูใชงาน ตลอดจนไมมีศักยภาพเพียงพอที่จะสนับสนุนการทำงานใหมี

ประสิทธิภาพ 

6. การวางแผนการปฏิบัติงานและการประเมินผลการดำเนินงานไมมีประสิทธิภาพ 

7. การบริหารงบประมาณยังไมมีประสิทธิภาพเทาที ่ควร ทำใหไมสามารถกอหนี ้ผูกพันและเบิกจาย

งบประมาณไดตามเปาหมาย 

สภาพแวดลอมภายนอก 

3. โอกาส ไดแก 

ดานผลกระทบจากนโยบายรัฐบาล กฎหมาย การเมือง 

1. แผนบริหารราชการแผนดินฉบับปจจุบันและนโยบายของรัฐบาลมุงใหมีการทำงานโดยเนนผลสัมฤทธิ์และ

การเชื่อมโยงกรุงเทพมหานครกับปริมณฑล 

2. พระราชกฤษฎีกาฯ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 ทำใหตองมีการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานตามแผนยุทธศาสตรที่ตองแสดงการชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน

อยางชัดเจน 

3. ไดรับการสนับสนุนนโยบายและงบประมาณจากรัฐบาลในการพัฒนาระบบระบายน้ำขนาดใหญ เชน 

อุโมงคระบายน้ำขนาดใหญ 
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ดานการเปลี่ยนแปลงดานสังคม ประชากรศาสตร 

1. ประชาชนใหความสนใจการบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร และเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการรวมแสดงความคิดเห็น และใหขอเสนอแนะเก่ียวกับปญหาที่สำคัญของ

กรุงเทพมหานคร เชน ปญหาน้ำทวมขัง เปนตน 

2. ประชาชนตองการรับบริการที่มีคุณภาพ โปรงใส สะดวก และรวดเร็วจากกรุงเทพมหานคร ทำให

กรุงเทพมหานครตองมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและระบบการใหบริการอยูเสมอ 

ดานการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจเชิงมหภาค 

1. คาแรงงานและคาครองชีพสูงขึ้น สงผลตอตนทุนการกอสรางและกอสรางและการผลิตสินคาบริการ 

ดานการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

1. ความกาวหนาในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรและอุปกรณดานเทคโนโลยทีี่มีราคาถูกสามารถซื้อหา

นำมาใชประโยชนไดมากข้ึน และการมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยสามารถชวยสนับสนุนใหการปฏิบัติราชการ

ชองสำนักการระบายน้ำมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

4. อุปสรรค ไดแก 

ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

1. ปจจัยตาง ๆ ที่อยูเหนือการควบคุม เชน การ รื้อยายสาธารณูปโภค การประมูลดวยระบบ e - Bidding 

ทำใหการกอสรางระบบระบายน้ำลาชาไมเปนไปตามแผนที่วางไวและไมสอดคลองกับการพัฒนาเมือง

อยางรวดเร็ว 

2. ระบบอินเตอรเน็ตยังไมทันสมัย สงผลตอการบริหารจัดการและการพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร 

ดานผลกระทบจากนโยบายรัฐบาล กฎหมาย การเมือง 

1. นโยบายการปฏิรูประบบราชการมีการปรับหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานทำใหการประสานงานไม

ตอเนื่อง 

2. การวางกรอบในการพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการฯ ของรัฐบาลไมชัดเจน ทำใหเปนอุปสรรคตอการ

ปฏิบัติงาน 

3. รัฐบาลมีการออกกฎหมายและระเบียบใหมหลายเรื่อง เชน ระเบียบเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ 

e-Bidding 

4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหนวยงานและบุคคล เปนผลใหสำนักการระบายน้ำตองศึกษา

และปรับตัวเพื่อการดำเนินงานใหสอดคลองกบักฎหมายและระเบียบดังกลาว ทำใหการดำเนินการตาง ๆ 

ตองใชเวลานาน 

5. การเปลี่ยนแปลงผูบริหารทั้งระดับกรุงเทพมหานครและระดับประเทศสงผลกระทบตอการจัดทำแผน

ยุทธศาสตรและการปฏิบัติราชการของสำนักการระบายน้ำ 

6. มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสรางและผูประกอบอาชีพอ่ืนสงผล

ใหงานกอสรางโครงการตาง ๆ ไมแลวเสร็จตามแผนที่กำหนด เนื่องจากโครงการที่ประกวดราคาแลว

จำนวนมาก ผูรับจางแจงไมลงนามสัญญาตามมติคณะรัฐมนตรี ทำใหตองประกวดราคาใหม 
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ดานการเปลี่ยนแปลงดานสังคม ประชากรศาสตร 

1. มีการเพ่ิมของประชากรแฝงในกรุงเทพมหานครเปนจำนวนมาก แตไมสามารถทราบจำนวนและสภาพที่

ชัดเจนแนนอนได ทำใหเปนอุปสรรคตอการดำเนินการในการวางแผน การบริหารจัดการและการ

ใหบริการของสำนักการระบายน้ำ 

ดานการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจเชิงมหภาค 

1. สภาวะปญหาทางดานเศรษฐกิจสงผลกระทบตอการผลักดันโครงการที่ใชงบประมาณสูง ทำใหตองชะลอ

หรือลดจำนวนโครงการฯ ที่จะตองดำเนินการลง 

2. ราคาสินคาสูงขึ้นตามสภาวะราคาน้ำมันและคาครองชีพ มีผลใหข้ันตอนการประกวดราคาโครงการตาง ๆ 

ยุงยากและใชเวลามากข้ึนเนื่องจากตองปรับปรุงราคากลางใหม 

3. ราคาวัสดุกอสรางมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว สงผลกระทบตอการดำเนินการโครงการตาง ๆ 

ดานการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

1. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอยางรวดเร็วทำใหเทคโนโลยีที่มีอยูลาสมัย ไมทันตอการเปลี่ยนแปลง 

2. บุคลากรของหนวยงานปรับตัวไมทันการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและขาดการฝกอบรมบุคลากรอยาง

ตอเนื่อง 

ดานผลกระทบจากภัยธรรมชาต ิ

1. การเกิดภัยธรรมชาติ เชน อุทกภัยและการทรุดตัวของดิน เปนปญหาที่นาวิตกที่สุด เนื่องจากเปนสาเหตุ

ที่ทำใหระบบปองกันน้ำทวมและระบบระบายน้ำที่ลงทุนไปแลว และลงทุนอีกในอนาคตประสบความ

ลมเหลว หรือลดประสิทธิภาพลง ตราบที่ยังไมมีมาตรการหยุดยั้งหรือชะลออัตราการทรุดตัวไดอยาง

เพียงพอ 

 ดังนั้น ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักการระบายน้ำ จึงไดกำหนดแผนการปฏิบัติราชการในการปองกัน

และแกไขปญหาน้ำทวมพื้นที่กรุงเทพมหานคร อยางเปนระบบและตอเนื่องจากปที่ผานมา รวมทั้งดำเนินการ

จัดการคุณภาพน้ำอย างมีประสิทธิภาพใหเก ิดสภาพแวดลอมที ่ด ี สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ

กรุงเทพมหานคร ประจำป พ.ศ. 2564 นโยบายของผู ว าราชการกรุงเทพมหานคร และแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2565) และยังสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

ดานการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อมุงสูการเปนมหานครที่มีความสะดวกสบาย ประหยัด และเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม และเปนมหานครสำหรับทุกคน ไมวาจะเปนชาวกรุงเทพฯ หรือผูมาเยือน ไมวาจะเปนมหาเศรษฐี

หรือยากจน ผูดอยโอกาส 

วิสัยทัศน 

 กรุงเทพมหานคร มีสิ่งแวดลอมดานการระบายน้ำและการจัดการคุณภาพน้ำที่ดี ประชาชนมีสวนรวม 

ในการพัฒนาเมือง มุงสูความเปนมหานครที่นาอยูอยางยั่งยืน 

พันธกิจ 

 1. พัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐานดานการปองกันน้ำทวมและการระบายน้ำ รองรับการเจริญเติบโต 

ของเมืองเปนเมืองที่นาอยูอยางปลอดภัย ปลอดภัยพิบัติ เพ่ือเปนมหานครแหงความปลอดภัย 

 2. พัฒนาสิ่งแวดลอมดานการจัดการคุณภาพน้ำ บนพ้ืนฐานของความนาอยูอยางยั่งยนื ปลอดมลพิษ 

 3.พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรของสำนักการระบายน้ำ 



 

6 

 
ขอมูลเชิงสถิติท่ีสำคัญของสำนักการระบายน้ำ 

ขอมูลจุดเสี่ยงน้ำทวม ในถนนสายหลัก ตั้งแตป พ.ศ. 2560 – 2562 ลดลงจากปท่ีผานมา จากเดิม  

20 จุด ในป พ.ศ.2560 เปน 17 จุด ในป พ.ศ.2561 และ 14 จุด ในป พ.ศ.2562 เนื่องจากกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักการระบายน้ำไดดำเนินการแกไขทั้งระบบปองกันแกไขปญหาน้ำทวมชั่วคราวและถาวรอยางตอเนื่อง 

 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 
จุดเสี่ยงภัยน้ำทวมใน
พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

20 จุด 17 จุด 14 จุด 14 จุด 
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การบริหารจัดการนำ้ในกรุงเทพมหานคร 
   กรุงเทพมหานคร พื้นที่ประมาณ 1,568 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูบนพื้นที่ลุมต่ำตอนปลายของ
แมน้ำเจาพระยาใกลอาวไทย ระดับความสูงเฉลี่ยประมาณ 0.00 ถึง +1.50 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปาน
กลาง(ม.รทก.) โดยบริเวณริมฝงแมน้ำเจาพระยาและพื้นที่ทางทิศเหนือมีระดับสูง +1.50 ม.รทก. สวนพื้นที่
ตอนกลางดานตะวันออก และดานใตมีระดับต่ำ อยูระหวาง 0.00 ถึง +0.50 ม.รทก. บางพ้ืนที่มีระดับต่ำกวา
ระดับน้ำทะเลปานกลาง เชน บริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหง การระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยใชการไหลตาม
ธรรมชาติ โดยแรงโนมถวงของโลก (Gravity Flow)  ทำไดยากและมีประสิทธิภาพต่ำ เนื่องจากระดับพื้นดิน 
ม ีระด ับต ่ำกว าระด ับน ้ำควบค ุมในคลองและในแม น ้ำเจ  าพระยา การระบายน ้ำออกจากพ ื ้น ท่ี  
โดยขีดความสามารถของสถานีสูบน้ำและคลองระบายน้ำจึงมีความจำเปน แตก็มีขีดจำกัดจากการที่ไมสามารถ
ปรับปรุงขยายความกวางของคลองไดจึงทำใหเพิ ่มขีดความสามารถการระบายน้ำไมได เนื่องจากปญหา 
การรุกล้ำคู คลอง สาธารณะ กรุงเทพมหานครจึงดำเนินการปองกันและแกไขปญหาน้ำทวมโดยใชระบบพื้นที่
ปดลอม ดวยการกอสรางแนวปองกันน้ำทวมลอมรอบพื้นที่ เพื่อปองกันน้ำจากพื้นที่ภายนอกไหลบาเขาทวม
พื้นที่ สวนภายในพื้นที่ปดลอมมีการกอสรางระบบระบายน้ำ เพื่อระบายน้ำทวมขังเนื่องจากฝนตกในพื้นที่ 
ใหระบายลงสู แมน้ำเจาพระยา โดยในสวนการดำเนินการดานการปองกันน้ำทวมและการระบายน้ำไดมี 
การดำเนินการดังนี ้

ระบบปองกันน้ำทวม โดยกอสรางคันปองกันน้ำทวมปดลอมพื้นที่เพื่อปองกันน้ำหลากและน้ำทะเลหนุนสูง 
   เพื่อปองกันปญหาน้ำทวมเนื่องจากน้ำหลากจากแมน้ำเจาพระยาและน้ำบาจากทุงโดยรอบพื้นที่  
ไหลเขาทวมพ้ืนที่ กรุงเทพมหานครกอสรางคันปองกันน้ำทวมปดลอมพื้นที่ โดยกอสรางคนัปองกันน้ำทวม ดังนี้ 

คันปองกันน้ำทวมดานตะวันออกของกรุงเทพมหานคร (คันกั้นน้ำพระราชดำริ) 
   ตามที ่มีปญหาน้ำทวม เมื ่อ พ.ศ. 2526 กรุงเทพมหานครและหนวยงานที่เกี่ยวของได
กอสรางแนวปองกันน้ำทวมตามพระราชดำริ โดยไดเริ่มดำเนินการตั้งแต พ.ศ. 2527 เพื่อปองกันน้ำไหลบา
จากพื้นที่ดานตะวันออกของกรุงเทพมหานคร เขาทวมพื้นที่ชุมชนชั้นใน ซึ่งเปนพื้นที่หนาแนนมีความสำคัญ 
ทางเศรษฐกิจ สังคม โดยกอสรางคันดินริมถนนสายตาง ๆ ดานตะวันออก ความยาวรวมประมาณ 72 
กิโลเมตร แนวคันปองกัน   เริ่มตั้งแตถนนพหลโยธินบริเวณซอยแอนเนกซ ถนนเลียบคลองสอง ถนนเลียบคลอง
หกวาสายลาง ถนนหทัยราษฎร ถนนหทัยมิตร ถนนนิม ิตรใหม ถนนประชารวมใจ ถนนราษฎรอ ุทิศ  
ถนนสุวินทวงศ ถนนรามคำแหง ถนนรมเกลา ถนนกิ่งแกว ถนนสุขุมวิทสายเกาจรดทะเลที่จังหวัดสมุทรปราการ  
การกอสรางแลวเสร็จ พ.ศ. 2528 ไดมีการยกระดับ ถนนริมคันกั้นน้ำเดิม เปนแนวคันปองกันถาวรแทน 
สามารถปองกันน้ำไหลบาจากทุงดานเหนือและดานตะวันออกของพื้นที่ไดที่ระดับ ความสูง +3.00 ม.รทก.  
ซึ่งคันกั้นน้ำบางสวนมีการทรุดตัว ทำใหคันกั้นน้ำ มีระดับลดลงมีความสูงที่ + 2.00 ม.รทก. ถึง + 2.50 ม.รทก. 
หลังน้ำทวมป 2554 กรุงเทพมหานครไดเสริมคันกั้นน้ำดานตะวันออกตามแนวพระราชดำริ และประสาน 
กับหนวยงานที่เกี่ยวของเสริมคันกั้นน้ำดานตะวันออกตามแนวพระราชดำริ โดยประสานกรมชลประทาน  
กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ในการขยายแนวปองกันน้ำทวมตามแนวพระราชดำริดานเหนือ  
ไปที่บริเวณคลองรงัสิตฝงทิศใต เริ่มจากแมน้ำเจาพระยาไปถึงประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ ทำการเสริมความสูง
คันกั้นน้ำ +3.95 ม.รทก. และจากประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณเลียบคลองรังสิตประยูรศักดิ์ดานใตไปถึงคลอง
เจ็ด และจากถนนเลียบคลองเจ็ดฝงตะวันออกลงมาจรดแนวคันพระราชดำริเดิมที่ถนนนิมิตรใหม เสริมความสูงคัน
ก้ันน้ำระดับความสูง +3.55 ม.รทก. และจากถนนนิมิตรใหมถึงถนนรมเกลา   เสริมความสูงคนักั้นน้ำ +3.00 ม.
รทก. สวนคันก้ันน้ำพระราชดำริเดิมบริเวณใตคลองหกวาสายลางดำเนินการปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองสองสาย
ใต และเสริมความสูงคันก้ันน้ำจากประตูระบายน้ำคลองสองสายใตถึงถนนรมเกลาสูง +3.00 ม.รทก. จากถนน 
รมเกลาถึงถนนบางพล-ีตำหรุ  เสริมความสูง +2.50 ม.รทก. 
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  นอกจากนี้ยังยกระดับถนนเปนคันก้ันน้ำเพ่ิมเติมในเขตคลองสามวา โดยยกระดับถนนเปนคัน
ก้ันน้ำ ที่ถนนราษฎรนิมิตร ชวงจากถนนหทัยราษฎรถึงถนนนิมิตรใหม ยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตร  ถนนหทัย
มิตร ชวงจากถนนหทัยราษฎรถึงถนนนิมิตรใหม ยาวประมาณ 1.0 กิโลเมตร และถนนประชารวมใจ   ชวงจาก
ถนนนิมิตรใหมถึงถนนคลองบึงไผและ ประตูระบายน้ำคลองแสนแสบ ยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตร ความสูงคัน
กั้นน้ำ +3.00 ม.รทก. และ สรางทำนบกั้นน้ำ จำนวน 5 แหง ที่คลองสามวา คลองสี่ตะวันออก คลองสาม
ตะวันออก คลองสองตะวันออก และคลองหนึ่งตะวันตก  

 
 

แนวปองกันนำ้ทวมริมแมน้ำเจาพระยา คลองบางกอกนอย คลองมหาสวัสดิ์ คลองชักพระ และคลองพระโขนง 

 1. แมน้ำเจาพระยา คลองบางกอกนอย คลองมหาสวัสดิ์ คลองชักพระ และคลองพระโขนง พื้นที่
กรุงเทพมหานคร มีความยาวริมตลิ่งประมาณ 87.93 กิโลเมตร เปนแนวปองกันตนเองยาวประมาณ 9.00 กิโลเมตร 
สำนักการระบายน้ำ ไดดำเนินการกอสรางแนวปองกันน้ำทวมแลวเสร็จ ความยาวประมาณ 78.93 กิโลเมตร  
  1.1 สรุปรายละเอียดความยาวแนวปองกันนำ้ทวม ไดดังนี ้
   1.1.1 แนวปองกันน้ำทวมริมแมน้ำเจาพระยา ความยาวรวม 52 กิโลเมตร 
      1.1.1.1 ริมแมน้ำเจาพระยาฝงพระนคร ตั้งแตคลองบางเขนเกาถึงคลองบางนา  
     ความยาว 34 กิโลเมตร 
    1.1.1.2 ริมแมน้ำเจาพระยาฝงธนบุรี ตั้งแตสะพานพระราม 7 ถึงคลองแจงรอน  
     ความยาว 18 กิโลเมตร 
   1.1.2 แนวปองกันน้ำทวมริมคลองบางกอกนอย ตั้งแตปากคลองบางกอกนอยถึงคลองมหา
สวัสดิ์ ความยาวประมาณ 8.57 กิโลเมตร 
   1.1.3 แนวปองกันน้ำทวมริมคลองมหาสวัสดิ์ ตั้งแตปากคลองมหาสวัสดิ์ ถึงประตูระบายน้ำ
คลอง ทวีวัฒนา ความยาวประมาณ 15.49 กิโลเมตร 



9 

   1.1.4 แนวปองกันน้ำทวมริมคลองชักพระ ตั้งแตคลองบางกอกนอย ถึงประตูระบายน้ำคลอง
ชักพระความยาวประมาณ 0.67 กิโลเมตร 
   1.1.5 แนวปองกันน้ำทวมริมคลองพระโขนง ตั้งแตแมน้ำเจาพระยา ถึงประตูระบายน้ำคลอง
พระโขนงความยาวประมาณ 2.20 กิโลเมตร 
  1.2 ระดับความสูงคันกั้นน้ำ แนวปองกันน้ำทวมริมแมน้ำเจาพระยา คลองบางกอกนอยและคลองมหาสวัสดิ ์
มีดังนี้ 
   1.2.1 ริมแมน้ำเจาพระยา ชวงสะพานพระราม 7 ถึงสะพานกรุงธนบุรี ความสูง +3.50 ม.(รทก.) 
   1.2.2 ริมแมน้ำเจาพระยา ชวงสะพานกรุงธนบุรี ถึงสะพานสมเด็จพระปนเกลา ความสูง +3.25 ม.(รทก.) 
   1.2.3 ริมแมน้ำเจาพระยา ชวงสะพานสมเด็จพระปนเกลา ถึงสะพานพุทธฯ ความสูง +3.00 ม.(รทก.) 
   1.2.4 ริมแมน้ำเจาพระยา ชวงสะพานพุทธฯ ถึงบางนา ความสูง +2.80 ม.(รทก.) 
   1.2.5 ริมคลองบางกอกนอยและคลองมหาสวัสดิ์ ความสูง +3.00 ม.(รทก.) 
 2. แนวปองกันตนเองเดิมริมแมน้ำเจาพระยา คลองบางกอกนอยและคลองมหาสวัสดิ ์ยาวประมาณ  
9.00 กิโลเมตร ประกอบดวย 
  2.1 บริเวณใตสะพานขามแมน้ำเจาพระยาและทาเรือ เชน สะพานพระราม 7 สะพานพระปนเกลา
และทาเรือ ซึ่งเปนพื้นที่อยูในความดูแลของหนวยงานราชการอื่น ๆ สำนักการระบายน้ำไมสามารถกอสราง
แนวปองกันน้ำทวมถาวรได ในชวงฤดูน้ำหลากและน้ำทะเลหนุนสูงระหวางเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม   
จะเขาดำเนินการเรียงกระสอบทราย เพ่ือเปนแนวชั่วคราวใหสามารถปองกันน้ำหลากไมใหไหลเขาทวมชุมชนดานใน 
  2.2 แนวปองกันน้ำทวมของหนวยงานราชการ ที่สามารถปองกันตนเองได เชน เขื่อนปองกันน้ำทวม 
ของ กรมชลประทานสามเสน หรือแนวปองกันตนเองของเอกชน เชน ทาทราย อาคารคลังสินคา โกดังสินคา  
ที่อยูริมแมน้ำเจาพระยา ที่ใชแนวอาคารหรือกำแพงรั้ว เปนแนวปองกันน้ำทวม แตเนื่องจากบางแหงความสูง 
ไมเพียงพอ สำนักการระบายน้ำ จะเขาดำเนินการเสริมกระสอบทรายเพ่ิมเติม 

3. แนวปองกันตนเองริมแมน้ำเจาพระยา คลองบางกอกนอย และคลองมหาสวัสดิ์ ที่จะตอง
ดำเนินการปรับปรุงเปนแนวปองกันน้ำทวมถาวรในอนาคต จำนวน 28 แหง ความยาว 5.527 กิโลเมตร  
มีดังนี้ 
   3.1 ฝงพระนคร จำนวน 11 แหง ความยาว 3.610 กิโลเมตร 
   3.2 ฝงธนบุรี จำนวน 17 แหง ความยาว 1.917 กิโลเมตร 
ระบบปองกันน้ำทวม โดยการสรางคันกั้นน้ำปดลอมพื้นที่กรุงเทพมหานคร  

แบงเปนพ้ืนท่ีปองกันน้ำทวมเปน 3 พื้นที่ ไดแก 
1. พื้นที่ปดลอมดานตะวันออกของแมน้ำเจาพระยา ภายในคันกั ้นน้ำพระราชดำริ พื้นท่ี

ประมาณ 650 ตารางกิโลเมตร เปนพื้นที่ปดลอมตั้งอยู ทางดานตะวันออกของแมน้ำเจาพระยาระหวาง 
คันปองกันน้ำทวมริมแมน้ำกับคันก้ันน้ำพระราชดำร ิ

2. พื้นที่ปดลอมดานตะวันตกของแมน้ำเจาพระยา (ฝงธนบุรี) พื้นที่ประมาณ 450 ตาราง
กิโลเมตร เปนพื้นที่ปดลอมตั้งอยูดานตะวันตกของแมน้ำเจาพระยาระหวางคันปองกันน้ำทวมริมแมน้ำถึงสุดเขต
กรุงเทพมหานครที่ถนนพุทธมณฑลสาย 4 

3. พื้นที่ดานตะวันออกนอกคันกั้นน้ำพระราชดำริ พื้นที่ประมาณ 468 ตารางกิโลเมตร 
ตั้งอยู ทางดานตะวันออกของกรุงเทพมหานครนอกคันกั้นน้ำพระราชดำริ ซึ่งกรุงเทพมหานครใชเปนพื้นที่ 
ทางน้ำหลากตามธรรมชาติ (Flood way) เพื่อระบายน้ำจากทุงทางดานบนและดานตะวันออกใหระบายลงสู
ทะเลไมใหไหลบาเขาทวมพื้นที่ปดลอมภายในคันก้ันน้ำพระราชดำริ  ซึ่งเปนชุมชนหนาแนนและเปนพ้ืนท่ีสำคัญ
ที่เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจของประเทศ 
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ระบบระบายน้ำเพื่อแกไขปญหาน้ำทวมขังเนื่องจากน้ำฝน 

   ในการแกไขปญหาน้ำทวมขังเนื่องจากฝนตกในพ้ืนที่ปดลอมกรุงเทพมหานครไดกอสรางระบบ
ระบายน้ำ เพื ่อเรงระบายน้ำทวมขังในพื ้นที ่ออกสูแมน้ำเจาพระยาและอาวไทยโดยเร็ว โดยปจจุบันขีด
ความสามารถของระบบระบายน้ำสามารถรองรับปริมาณฝนตกสะสมรวมไดไมเกิน 80 มิลลิเมตร ใน 1 วัน  
(ใน 1 วัน โดยเฉลี่ยแลวฝนตกประมาณ 3 ชั่วโมง) หรือแปลงเปนความเขมของฝนไมเกิน 58.7 มิลลิเมตรตอ
ชั่วโมง ประกอบดวยระบบระบายน้ำตาง ๆ ดังนี ้

   คู คลองระบายน้ำ จำนวนทั้งสิ้น 1,682 คลอง ความยาวรวม ประมาณ 2,604 กิโลเมตร  
มีการดำเนินการขุดลอก เปดทางน้ำไหล เก็บขยะวัชพืช ผักตบชวา เปนประจำทุกป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
รองรับและระบายน้ำในคลองเมื่อมีฝนตก 

   ทอระบายน้ำ ความยาวประมาณ 6,511 กิโลเมตร แบงเปนถนนสายหลัก 1,950 กิโลเมตร 
ในตรอก ซอย ยาวประมาณ 4,561 กิโลเมตร กรุงเทพมหานคร ดำเนินการลางทำความสะอาดทอระบายน้ำ
เปนประจำทุกป เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากถนนและบานเรือนประชาชนใหระบายลงสูคลอง
ระบายน้ำไดเร็วยิ่งข้ึน 

   สถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ บอสูบน้ำ เพื่อระบายน้ำทวมขัง เนื่องจากฝนตกในพื้นที่ออกสู 
แมน้ำเจาพระยา โดยประกอบดวย 

- สถานีสูบน้ำ  191 แหง    
- ประตูระบายน้ำ  248 แหง   
- บอสูบน้ำ  339 แหง   

  เนื่องจากกรุงเทพมหานครไดกอสรางระบบระบายน้ำดังกลาว ทำใหมีขีดความสามารถของ
การระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครไดรวมทั้งสิน้ 2,430.69 ลูกบาศกเมตรตอวินาที แบงเปน ฝงพระนคร
และฝงธนบุรี ดังนี้ 

- ฝงพระนคร  มีขีดความสามารถของการระบายน้ำ    1 ,762.60  ล ู กบาศก  เ มตร 
ตอวินาที     

- ฝงธนบุรี      มีขีดความสามารถของการระบายน้ำ      668.09  ลูกบาศกเมตร 
ตอวินาที  

 โดยรวมขีดความสามารถของการระบายน้ำของสถานีสูบน้ำที่ติดตั้งริมแมน้ำเจาพระยาซึ่งมี
ขีดความสามารถในการระบายน้ำลงสูแมน้ำเจาพระยาไดรวม 1,081.30 ลูกบาศกเมตรตอวินาที แบงเปน 
ฝงพระนครและฝงธนบุรี ดังนี ้

 
- ฝงพระนคร  มีขีดความสามารถของการระบายน้ำ    743.62  ลูกบาศกเมตรตอวินาที     
- ฝงธนบุรี      มีขีดความสามารถของการระบายน้ำ   337.68  ลูกบาศกเมตรตอวินาที  

ในอนาคต กรุงเทพมหานคร มีแผนการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหมีขีดความสามารถใน
การระบายน้ำในพื ้นที่กรุงเทพมหานครไดมากขึ ้น โดยใหสามารถรับปริมาณฝนตกสะสมไดไมเกิน 104 
มิลลิเมตรใน 1 วัน (ฝนตกประมาณ 3 ชั่วโมง) หรือเปนความเขมของฝนที่ 76 มิลลิเมตรตอชั่วโมง  
  อุโมงคระบายน้ำขนาดใหญ จะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณที่มีปญหาน้ำทวม 
เนื่องจากเปนที่ลุมต่ำและระบบระบายน้ำในพื้นที่ เชน ทอระบายน้ำ คู คลอง มีขีดจำกัดไมสามารถนำน้ำทวม
ขังออกจากพ้ืนที่ไปสูแมน้ำเจาพระยาไดโดยเร็ว จึงมีความจำเปนตองกอสรางอุโมงคระบายน้ำใตดิน ขนาดใหญ
เพ่ือเรงระบายน้ำออกสูแมน้ำเจาพระยาโดยไมตองระบายผานระบบคลองตามปกติ ซึ่งมีขีดจำกัดรวมทั้งยังชวย
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ลดระดับน้ำในคลองระบายน้ำสายสำคัญใหมีระดับต่ำไดรวดเร็ว เปนการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำใน
คลองได นอกจากนี้อุโมงคระบายน้ำยงัสามารถชวยในการเจือจางน้ำเนาเสียในคลอง แถบพ้ืนท่ีชุมชนชั้นในชวง
ฤดูแลง โดยไมมีผลกระทบกับปญหาน้ำทวมในคลองระบายน้ำ ในพ้ืนที่ไดอีกดวย 
  กรุงเทพมหานครไดกอสรางอุโมงคระบายน้ำ เพ่ือระบายน้ำจากพื้นที่น้ำทวมขังใหระบายลงสู
แมน้ำเจาพระยาโดยตรง นอกจากนี้ยังชวยเรงระบายน้ำหลากจากพื้นที่ภายนอกใหระบายผาน คลองระบายน้ำ
เขามาในพื้นที่ปองกันแลวไหลลงสูอุโมงคระบายน้ำใตดิน เพื่อระบายลงสูแมน้ำเจาพระยา ซึ่งสามารถชวยให
การระบายน้ำหลาก เพ่ือบรรเทาปญหาน้ำทวมนอกพื้นที่ปองกันของกรุงเทพมหานคร ไดเปนอยางดี ปจจุบันได
มีการดำเนินการกอสรางอุโมงคระบายน้ำขนาดใหญแลว 4 แหง ความยาวรวม 19.37 กิโลเมตร มีประสิทธิภาพ
การระบายน้ำรวม195 ลูกบาศกเมตรตอวินาที โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
  1. โครงการกอสรางระบบผันน้ำเปรมประชากร มีขีดความสามารถในการระบายน้ำ  
30 ลูกบาศกเมตรตอวินาที อุโมงคใตดินขนาดเสนผาศูนยกลาง 3.40 เมตร ยาวประมาณ  1.88 กิโลเมตร 
แกไขปญหาน้ำทวมพื้นที่ตอนบนของกรุงเทพมหานครริมคลองเปรมประชากรเขตบางซื่อ จตุจักร หลักสี่ และ
ดอนเมือง ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 3.50 ตารางกิโลเมตร  
  2. โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ำบึงมักกะสันลงสูแมน้ำเจาพระยา มีขีดความสามารถ 
ในการระบายน้ำ 45 ลูกบาศกเมตรตอวินาที และทอระบายน้ำใตดินขนาดเสนผาศูนยกลาง 4.60 เมตร  
ยาวประมาณ 5.98 กิโลเมตร ชวยแกไขปญหาน้ำทวม เขตวัฒนา ปทุมวัน ราชเทวี พญาไท หวยขวาง และดิน
แดง ครอบคลุมพื้นทีป่ระมาณ 26 ตารางกิโลเมตร 
   3. โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพราวลงสูแมน้ำเจาพระยา 
พ้ืนที่ที่จะไดรับประโยชน ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 50 ตารางกิโลเมตร ไดแก พ้ืนที่เขตหวยขวาง บางกะป บึง
กุม วัฒนา วังทองหลาง และลาดพราว อุโมงคมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 5.00 เมตร ยาวประมาณ 5.11 
กิโลเมตร มีขีดความสามารถในการระบายน้ำ 60 ลูกบาศกเมตรตอวินาที  
 4. โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ำใตคลองบางซื่อจากคลองลาดพราวถึงแมน้ำเจาพระยา
เริ่มจากบริเวณถนนรัชดาภิเษก ลอดใตคลองบางซื่อไปออกแมน้ำเจาพระยา บริเวณเกียกกาย พื้นที่ที่จะไดรับ
ประโยชน ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 56 ตารางกิโลเมตร ไดแก พื้นที่เขตหวยขวาง ดินแดง พญาไท จตุจักร 
ลาดพราว วังทองหลาง  บางซื่อ และดุสิต อุโมงคมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 5.00 เมตร ยาวประมาณ 6.40 
กิโลเมตร กอสรางสถานีสูบน้ำตอนปลายอุโมงคกำลังสูบ 60 ลูกบาศกเมตรตอวินาที  
  กรุงเทพมหานครอยูระหวางดำเนินการและจะดำเนินการกอสรางอุโมงคระบายน้ำขนาดใหญ 
เพิ่มเติมอีก 5 แหง ความยาวรวม 37.68 กิโลเมตร  มีประสิทธิภาพการระบายน้ำรวม 200 ลูกบาศกเมตรตอ
วินาที โดยมีแผนการดำเนินการ ดังนี้ 

โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ำขนาดใหญ  
ฝงตะวันออกของแมน้ำเจาพระยา (ฝงพระนคร) จำนวน 3 แหง 
1. โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสูแมน้ำเจาพระยา เริ่มจากบริเวณบึง

รับน้ำหนองบอนลอดใตคลองหนองบอน คลองตาชาง ถนนอุดมสุข สุขุมวิท 101/1 คลองบางออ  ออกแมน้ำ
เจาพระยาบริเวณพ้ืนที่บริษัทไมอัดไทย พ้ืนที่ที่จะไดรับประโยชน ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 85 ตารางกิโลเมตร 
ไดแก พื้นที่เขตประเวศ บางนา พระโขนง และสวนหลวง อุโมงคมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 5.00 เมตร ยาว
ประมาณ 9.40 กิโลเมตร กอสรางสถานีสูบน้ำตอนปลายอุโมงคกำลังสูบ 60 ลูกบาศกเมตรตอวินาที 
งบประมาณ 4,925.665 ลานบาท (งบกรุงเทพมหานคร) อยูระหวางดำเนินการกอสราง ระยะเวลากอสราง 5 ป 
และคาดวาจะแลวเสร็จภายใน พ.ศ. 2565 
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2. โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัว ลงสู แมน้ำ
เจาพระยา เริ่มจากคลองบางบัวลอดใตคลองวัดหลักสี่ คลองเปรมประชากร ถนนรัชดาภิเษก ถนนวงศสวาง 
ถนนประชาราษฎรสาย 1 ไปออกสูแมน้ำเจาพระยา บริเวณปากคลองซุง พื้นที่ที่จะไดรับประโยชน ครอบคลุม
พ้ืนที่ประมาณ 109  ตารางกิโลเมตร ไดแก พ้ืนที่เขตดอนเมือง สายไหม บางเขน หลักสี่ และจตุจักร อุโมงค
มีขนาดเสนผาศูนยกลางภายใน 5.70 เมตร  ยาวประมาณ 13.50 กิโลเมตร กอสรางสถานีสบูน้ำตอนปลาย
อุโมงคกำลังสูบ 60 ลูกบาศกเมตรตอวินาที งบประมาณ 9,800 ลานบาท ออกแบบแลวเสร็จ อยูระหวางข้ันตอน
ประกวดราคา (งบอุดหนุน 70% และงบกทม. 30%) ระยะเวลาการกอสราง 5 ป  คาดวาจะกอสรางภายใน พ.ศ. 
2564 และแลวเสร็จภายในพ.ศ. 2568 

3. โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ำคลองแสนแสบจากอุโมงคระบายน้ำคลองแสนแสบและ 
คลองลาดพราวถึงบริเวณซอยลาดพราว 130 เพื่อขยายความยาวอุโมงคระบายน้ำคลองแสนแสบเดิมออกไปตาม
แนวคลองแสนแสบ เพื่อชวยเรงระบายน้ำออกจากพื้นที่บางสวนของเขตบางกะป เขตสะพานสูง เขตบึงกุม และ 
เขตคันนายาว อุโมงคมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 3.60 เมตร ยาวประมาณ 3.80 กิโลเมตร กอสรางอาคารรับน้ำเขา 
สูอุโมงคบริเวณปากซอยลาดพราว 130 บริเวณคลองจั่น บริเวณคลองเจาคุณสิงห และกอสรางปลองอุโมงคเพื่อ
เชื่อมตอกับอุโมงคระบายน้ำคลองแสนแสบเดิม ชวยระบายน้ำผานอุโมงคในอัตรา 30 ลูกบาศกเมตรตอวินาที 
งบประมาณ 1,751 ลานบาท ออกแบบแลวเสร็จ อยูระหวางข้ันตอนประกวดราคา (งบอุดหนุนรัฐบาล 50% 
และงบกรุงเทพมหานคร 50%) ระยะเวลาการกอสราง 3 ป คาดวาจะเริ่มกอสรางภายใน พ.ศ. 2564 และแลว
เสร็จภายใน พ.ศ. 2567  

ฝงตะวันตกของแมน้ำเจาพระยา (ฝงธนบุรี) จำนวน 2 แหง 
4. โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ำคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด วัตถุประสงคเพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพการระบายน้ำในคลองทวีว ัฒนาใหสามารถระบายน้ำหลากจากพื ้นที ่ตอนบนผานพื ้นท่ี
กรุงเทพมหานคร ฝงธนบุรี เพ่ือระบายลงสูแมน้ำเจาพระยา โครงการแกมลิง คลองมหาชัย – คลองสนามชัย  
แมน้ำทาจีนและลงสูอาวไทย โดยจะตองระบายน้ำผานคลองทวีวัฒนาประมาณ 32 ลูกบาศกเมตรตอวินาที 
เพื่อปองกันและแกไขปญหาน้ำทวมพื้นที่กรุงเทพมหานครฝ งธนบุรี โดยทำการกอสรางอุโมงคระบายน้ำ  
ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 3.70 เมตร ความยาวประมาณ 2.03 กิโลเมตร งบประมาณ 2,274.20 ลาน
บาท ออกแบบแลวเสร็จ อยูระหวางขั้นตอนประกวดราคา (งบอุดหนุน 50% และงบกทม. 50%) ระยะเวลา
กอสราง 3 ป คาดวาจะเริ่มกอสรางภายใน พ.ศ. 2564 และแลวเสร็จภายใน พ.ศ. 2567  
      5.โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ำคลองพระยาราชมนตรี จากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย 
วัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ฝงธนบุรี และรับน้ำโครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ำ 
คลองทวีวัฒนาผานคลองภาษีเจริญ และระบายน้ำลงสูโครงการแกมลิงคลองมหาชัย - คลองสนามชัย เพื่อปองกัน
และแกไขปญหาน้ำทวมพื ้นที ่กร ุงเทพมหานครฝ งธนบุรี โดยทำการกอสรางอุโมงคระบายน้ำขนาด
เสนผาศูนยกลาง ไมนอยกวา 5.00 เมตร ความยาวประมาณ 9.195 กิโลเมตร กำลังสูบ 48 ลูกบาศกเมตร
ตอวินาที งบประมาณ 6,130 ลานบาท อยูระหวางขอจัดสรรงบประมาณ(งบอุดหนุน 50% และงบกทม. 
50%)  เพ่ือออกแบบรายละเอียด ระยะเวลากอสราง 4 ป คาดวาจะเริ่มดำเนินการไดในป พ.ศ. 2565 แลว
เสร็จในป พ.ศ. 2569 
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อุโมงคระบายน้ำที่จะกอสรางเพิ่มเติมของกรุงเทพมหานคร จำนวน  5 แหง 

ลำดับ
ที่ 

รายการ 
ประสิทธิภาพ

การสูบ 
(ลบ.ม./วินาที) 

ขนาด 
(เมตร) 

ความยาว 
(กม.) 

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผลความกาวหนา 

 ฝงตะวันออกของแมน้ำเจาพระยา 

1. โครงการกอสรางอุโมงคระบายนำ้จากบงึหนองบอน
ลงสูแมน้ำเจาพระยา 
 

60 5.00 9.40 4,925.665 - อยูระหวางกอสราง 
 

2. โครงการกอสรางอุโมงคระบายนำ้คลองเปรม
ประชากรจากคลองบางบัวลงสูแมน้ำเจาพระยา 

60 5.70 13.50 9,800.000 - ไดรบัความเห็นชอบจาก กนช. 
- อยูระหวางอนุมัติดำเนินการจัด

จาง โดยวิธปีระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (E-bidding) 
ครั้งที่ 2 

 

3. โครงการกอสรางอุโมงคระบายนำ้คลองแสนแสบ
จากอโุมงคระบายนำ้คลองแสนแสบและคลอง
ลาดพราวถึงบริเวณซอยลาดพราว 130 
 

- 3.60 3.80 1,751.000 - ไดรบัความเห็นชอบจาก กนช. 
- อยูระหวางคณะกรรมการ

พิจารณาปรับปรุง แกไข ราง
ขอบเขตของงาน (TOR) ตาม
แนวทางการจัดซื้อจัดจาง หมวด
ที่ 3 งานจางที่ปรึกษา 

 ฝงตะวันตกของแมนำ้เจาพระยา 

4. โครงการกอสรางอุโมงคระบายนำ้คลอง 
ทวีวัฒนาบริเวณคอขวด 

32 3.70 2.03 2,274.200 - ไดรบัความเห็นชอบจาก กนช. 
- อนุมัติยกเลิกดำเนินการจัดจาง
โดยวธิีประกวดราค
อิเล็กทรอนิกส (E-bidding) เมื่อ
วันที่ 28 ต.ค. 63 

 - อยูระหวางคณะกรรมการฯ 
พิจารณาทบทวนราคาและ
ทบทวนรูปแบบรายการ 

 

5. โครงการกอสรางอุโมงคระบายนำ้คลองพระยาราช
มนตรี จากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย 

48 5.00 9.195 6,130.000 - ไดรบัความเห็นชอบจาก กนช.  
- อยูระหวางขอเงนิอุดหนุน
รัฐบาล 

  
รวม 200 

 
37.925 24,880.865 

 

นอกจากอุโมงคระบายน้ำขนาดใหญ จำนวน 4 แหง ที่ไดดำเนินการแลว กรุงเทพมหานครได
กอสรางอุโมงคระบายน้ำขนาดเล็ก เพื่อแกไขปญหาน้ำทวมบริเวณจุดเสี่ยงน้ำทวมในถนนสายหลัก โดยอุโมงค
ระบายน้ำจะกอสรางใตถนนลึกประมาณ 6-10 เมตร รับน้ำจากทอระบายน้ำเดิมในถนนใหระบายผานอุโมงค
ดังกลาว ลงสูคลองระบายน้ำ ทำใหสามารถระบายน้ำ บริเวณจุดที่มีปญหาน้ำทวมขังไดเร็วยิ่งขึ้น อุโมงคขนาด
เล็กที่ไดกอสรางแลวเสร็จ จำนวน 4 แหง มีขนาดเสนผาศูนยกลางตั้งแต 1.00 - 2.40 เมตร ลึกจากผิวจราจร
ประมาณ 6-10 เมตร ความยาวรวมประมาณ 6.10 กิโลเมตร ขีดความสามารถการระบายน้ำ 20.5 ลกูบาศก
เมตรตอวินาที แกไขปญหาน้ำทวมในถนนสุขุมวิท ถนนพหลโยธิน ถนนประดิพัทธ รายละเอียดดังนี ้
   1. โครงการกอสรางสถานีสูบน้ำและอุโมงคระบายน้ำซอยสุขุมวิท 26 มีขีดความสามารถ 
ในการระบายน้ำ 4 ลูกบาศกเมตรตอวินาที อุโมงคขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.00 เมตร ยาวประมาณ 1.10 
กิโลเมตร ชวยแกไขปญหาน้ำทวมขังในถนนสุขุมวิทระหวางซอยสุขุมวิท 22 - 28 ในซอยสุขุมวิท 26 และ
บริเวณใกลเคยีง 
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  2. โครงการกอสรางสถานีสูบน้ำและอุโมงคระบายน้ำซอยสุขุมวิท 36 มีขีดความสามารถ 
ในการระบายน้ำ 6 ลูกบาศกเมตรตอวินาที และอุโมงคขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.80 เมตร ยาว 1.32 
กิโลเมตร ชวยแกไขปญหาน้ำทวมในถนนสุขุมวิทและบริเวณซอยสุขุมวิท 36 
   3. โครงการกอสรางสถานีสูบน้ำและอุโมงคระบายน้ำซอยสุขุมวิท 42 มีขีดความสามารถ 
ในการระบายน้ำ 6 ลูกบาศกเมตรตอวินาที และอุโมงคขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.80 เมตร ยาว 1.10 กิโลเมตร 
ชวยแกไขปญหาน้ำทวมถนนสุขุมวิทและซอยสุขุมวิท 42 
   4. โครงการกอสรางระบบระบายน้ำพื้นที่เขตพญาไท มีขีดความสามารถในการระบายน้ำ 
4.50 ลูกบาศกเมตรตอวนิาที และสรางอุโมงคใตดินขนาดเสนผาศนูยกลาง 2.40 เมตร ยาวประมาณ 679 เมตร
และขนาดเสนผาศนูยกลาง 1.50 เมตร ยาวประมาณ 1.90 กิโลเมตร แกไขปญหาน้ำทวมพ้ืนที่เขตพญาไท 
ถนนพหลโยธิน ชวงจากซอยพหลโยธิน 5-11 และถนนพระราม 6 ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 3 ตารางกิโลเมตร 

โครงการกอสรางระบบระบายน้ำในถนนสายหลัก (อโุมงคขนาดระบายน้ำเล็ก) เพื่อแกไขปญหาน้ำทวมขัง
เนื่องจากฝนตกหนัก 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย(พลเอกอนุพงษ เผาจินดา) ไดมอบหมายใหกรุงเทพมหานคร
ดำเนินการแกไขปญหาการระบายน้ำในพ้ืนที่วิกฤติที่เกิดปญหาน้ำทวมขัง เนื่องจากฝนตกหนัก โดยใหพิจารณา
ขยายความกวางของทอระบายน้ำใหมีขนาดใหญทดแทนทอเดิมที่มีขนาดเล็ก เพ่ือแกไขปญหาน้ำทวมพ้ืนที่ 

สำนักการระบายน้ำไดพิจารณาโครงการกอสรางระบบระบายน้ำในถนนสายหลัก เพ่ือแกไขปญหา
น้ำทวมขังเนื่องจากฝนตก โดยพิจารณาพื้นที่ที่ประสบปญหาน้ำทวมเปนประจำเมื่อฝนตกหนัก โดยมีโครงการที่
นำเสนอทั้งสิ้น 16 โครงการ แบงการดำเนินการเปน 2 ระยะ คือ 
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ระยะที่ 1 : โครงการที่ไดรับอนุมัติเงินอุดหนุนรัฐบาลใหดำเนินการในป 2559 - 2562 จำนวน 10 โครงการ   
 ขณะนี้อยูระหวางดำเนินการ 

ที่ โครงการ 
  งบประมาณ    

(ลานบาท) 
ผลการดำเนินการ คาดวาแลวเสร็จ 

1 โครงการกอสรางระบบระบายน้ำเพื่อแกไขปญหาน้ำทวม
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี) 

113.00 62.27%    เมษายน 64 

2 โครงการกอสรางระบบระบายน้ำเพื่อแกไขปญหา           
น้ำทวมถนนศรีอยุธยาและถนนพระรามที่ 6 

362.50 79.00% ธันวาคม 63 

3 โครงการกอสรางระบบระบายน้ำเพื่อแกไขปญหา            
น้ำทวมถนนพหลโยธินบริเวณแยกเกษตรศาสตร 

172.89 แลวเสร็จ  

4 โครงการกอสรางระบบระบายน้ำเพื่อแกไขปญหา           
น้ำทวมซอยสุขุมวิท 31 และซอยสวัสด ี

173.75 แลวเสร็จ  

5 โครงการกอสรางระบบระบายน้ำเพื่อแกไขปญหา            
น้ำทวมถนนสุขุมวทิ 63 (เอกมัย)  

334.58 95.55% พฤศจิกายน 63 

6 โครงการกอสรางระบบระบายน้ำเพื่อแกไขปญหา            
น้ำทวมถนนทรงสวัสดิ์ ถนนเยาวราช และถนนเจริญกรุง 

101.55 แลวเสร็จ  

7 โครงการกอสรางระบบระบายน้ำเพื่อแกไขปญหา             
น้ำทวมซอยสุขุมวทิ 4 (นานาใต) 

141.40 92.50% พฤศจิกายน 63 

8 โครงการกอสรางระบบระบายน้ำเพื่อแกไขปญหา            
น้ำทวมซอยสุขุมวทิ 39 

218.00 71.50% มกราคม 64 

9 โครงการกอสรางระบบระบายน้ำเพื่อแกไขปญหา             
น้ำทวมถนนนราธิวาสราชนครินทร 17 และถนนสวน
พลู 

35.65 แลวเสร็จ  

10 โครงการกอสรางระบบระบายน้ำบริเวณถนนสุขุมวิทจาก
ซอยสุขุมวิท 107 ถึงคลองบางนา 

182.97 99.50% ตุลาคม 63 

 รวม 1,836.29   
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ระยะที่ 2 : โครงการที่ใชงบประมาณกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 โครงการ และใชเงินอุดหนุนรัฐบาล 3 โครงการ  

ที่ โครงการ 
  งบประมาณ    

(ลานบาท) 
ผลการดำเนินการ คาดวาแลว

เสร็จ 
แหลงเงิน 

1 โครงการกอสรางระบบระบายนำ้เพ่ือแกไข
ปญหานำ้ทวมถนนอูทองนอก (ลาน
พระราชวังดสุิต) 
1.1 งานปรับปรงุระบบระบายน้ำ แกไข
ปญหานำ้ทวมหมูพระทีน่ั่งอัมพรสถานดาน
ลานพระบรมรปูทรงมา 
1.2 งานปรับปรงุระบบระบายน้ำแกไข
ปญหานำ้ทวมหมูพระทีน่ั่งอัมพรสถานดาน
ถนนราชสีมา 

 
 

44.50 
 
 

26.68 
 

 
 

แลวเสร็จ 
 
 

แลวเสร็จ 

  
 

งบ กทม. 
 
 

งบ กทม. 
 

2 โครงการปรับปรุงบอสูบน้ำถนนเพชรบุรี ตอน
สถานฑตูอินโดนีเซีย 

32.80 
 

แลวเสร็จ  งบ กทม. 
 

3 โครงการกอสรางระบบระบายนำ้เพ่ือแกไข
ปญหานำ้ทวมบริเวณเกาะรัตนโกสินทร 

99.00 อยูระหวาง
พิจารณายกเลิก

โครงการ 

 งบ กทม. 
10% 

งบอุดหนุน 
90 % 

4 โครงการกอสรางระบบระบายนำ้เพ่ือแกไข
ปญหานำ้ทวมถนนจันทน 

207.90 38%  งบ กทม. 
10% 

งบอุดหนุน 
90 % 

5 โครงการกอสรางระบบระบายนำ้เพ่ือแกไข
ปญหานำ้ทวมถนนสุวนิทวงศ 

82.44 80% ธันวาคม 63 งบ กทม.  
10% 

งบอุดหนุน 
90 % 

 รวม 493.32    

จัดหาบึง สระ เปนแกมลิง  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  พระราชทาน
แนวพระราชดำริใหมีระบบการบริหารจัดการน้ำทวมในวิธีการที่เรียกวา “แกมลิง” ซึ่งเปนวิธีการดำเนินงาน 
ที ่สอดคลองกับสภาพธรรมชาติดั ้งเดิมของกรุงเทพมหานครที ่เปนพื ้นที ่ลุ มรับน้ำตามธรรมชาติ โดยมี
พระราชดำริใหจัดหาพื้นที่ลุม บึง สระเปนที่รองรับน้ำ เมื่อฝนตกหนักใหนำน้ำเขามาเก็บกักพักไวในแกมลิงเปน
การชั่วคราว เมื่อน้ำในคลองมีสภาพปกติ จึงระบายน้ำออกจากแกมลิงโดยการไหลตามแรงโนมถวงของโลก
(Gravity Flow) ซึ่งจะชวยปองกันและแกไขปญหานำ้ทวมได กรุงเทพมหานครไดนอมนำพระราชดำริแกมลิงมา
ดำเนินการเพื่อการปองกันและแกไขปญหาน้ำทวมกรุงเทพมหานคร ซึ ่งสามารถบรรเทาภาวะน้ำทวมขัง  
ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลไดเปนอยางด ี

หลักการในการดำเนินงานโครงการแกมลิงก็คือ จัดหาพื ้นที ่ลุ มที ่เปนบึง สระ แองน้ำ  
ใหมีระบบตอเชื่อมกับระบบระบายน้ำสาธารณะ เชน คลอง ทอระบายน้ำ ในฤดูฝนทำการพรองน้ำในแกมลิง 
ใหมีระดับต่ำ เพ่ือเตรียมรองรับน้ำฝนสวนที่เกินจากระบบระบายน้ำสาธารณะจะรองรับไดใหไหลเขามาเก็บกัก
ไวในแกมลิงเปนการชั่วคราว เม่ือสภาวะของน้ำในทอระบายน้ำและคลองพนภาวะวิกฤต  จึงคอยๆ ผอนระบาย
น้ำในแกมลิงไปสูทอระบายน้ำ คลองและแมน้ำ ซึ่งวิธีการดำเนินการดังกลาวจะชวยใหการดำเนินการแกไข
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ปญหาน้ำทวมไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถประหยัดคาใชจายในการกอสรางระบบระบายน้ำ เชน ทอระบาย
น้ำ สถานีสูบน้ำ และคากระแสไฟฟาในการสูบน้ำลงไดมาก 

ปจจุบันสำนักการระบายน้ำ สามารถจัดหาพ้ืนท่ีรองรับและเก็บกักน้ำไวไดแลว จำนวน 32 แหง 
เก็บกักน้ำไดประมาณ 13.42 ลานลูกบาศกเมตร โดยฝงตะวันออกของแมน้ำเจาพระยา (ฝงพระนคร) จำนวน 29 
แหง เก็บกักน้ำไดประมาณ 7.39 ลานลูกบาศกเมตร ฝงตะวันตกของแมน้ำเจาพระยา (ฝงธนบุรี) จำนวน 3 แหง 
เก็บกักน้ำไดประมาณ 6.03 ลานลูกบาศกเมตร และในป พ.ศ. 2564 คาดวาจะมีพื้นที่รองรับและกักเก็บน้ำ 
เพ่ิมอีก 348,700 ลูกบาศกเมตร 

พื้นท่ีรองรับและเก็บกกัที่สามารถจัดหาไวไดแลว 32 แหง 
ลำดับที่ แกมลิง ปริมาตรเก็บกัก 

(ลบ.ม.) 
บึงรับน้ำ 

1 บึงหนองบอน 5,000,000 
2 บึงมักกะสัน 261,000 
3 บึงพระราม 9 10,875 
4 บึงพิบูลพัฒนา 48,000 
5 บึงลำพังพวย 200,000 
6 บึงทรงกระเทียม 81,000 
7 บึงกุม 148,000 
8 บึงสนามกอลฟรถไฟ 107,000 
9 บึงตาเกตุ 5,500 

10 บึงกองพลทหารมาที่ 2 และกองพัน 1 รอ. 94,000 
11 บึงเรือนจำคลองเปรม 68,000 
12 บึงขาง ร.พ.บุรฉัตรไชยากร 12,800 
13 บึงปูนซีเมนตไทย (บึงฝรั่ง) 78,000 
14 บึงเอกมัย 3,500 
15 บึงสวนสยาม 228,000 
16 บึงในกรมทหารราบที่ 11 รอ. 288,000 
17 บึงสิกัน 40,000 
18 บึงขางโรงเรียนแอนเนกซ 8,400 
19 บึงลาดโตนด 44,080 
20 แกมลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัย (ในพ้ืนที่ กทม.) 6,000,000 
21 บึงหมูบานเมืองทองการเดน 76,800 
22 บึงหมูบานเมืองทอง 2/1 26,000 
23 บึงหมูบานเมืองทอง 2/2 26,700 
24 บึงวงแหวนเพชรเกษม 9,300 
25 บึงมะขามเทศและบึงสะแกงามสามเดือน 180,000 
26 บึงหมูบานเธียรสวน 32,000 
27 บึงรับน้ำหมูบานสัมมากร 227,200 
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ลำดับที่ แกมลิง ปริมาตรเก็บกัก 
(ลบ.ม.) 

28 บึงน้ำประชานิเวศน 73,000 
29 บึงเสือดำ 17,250 
30 บึงรางเข 23,000 

Water Bank 
31 ใต สน. บางเขน 1,000 
32 Water Bank สุทธิพร 2 1,200 

รวมปริมาณเก็บกัก 13,419,605 

พื้นท่ีรองรับและเก็บกักท่ีกำลังกอสราง 6 แหง 
ลำดับที่ แกมลิง ปริมาตรเก็บกัก 

(ลบ.ม.) 
1 สวนน้ำเสรีไทยชวงคลองระหัสถึงคลองครุ 89,700 
2 บึงสาธารณะลาดพราว 71 38,000 
3 บึงหมูบานเฟรนดชิพ 120,000 
4 บึงสวนเบญจกิติ 137,000 
5 Water Bank รัชดาตัดวิภาวด ี 10,000 
6 Water Bank ศรีนครินทรกรุงเทพกรีฑา 10,000 

รวมปริมาณเก็บกัก 404,700 

พื้นท่ีรองรับและเก็บกกัที่จะจัดหาเพิ่มเติม 
ลำดับที่ แกมลิง ปริมาตรเก็บกัก 

(ลบ.ม.) 
1 สวนน้ำเสรีไทยชวงคลองครุถึงคลองหลอแหล 40,000 
2 สวนน้ำเสรีไทยชวงคลองหลอแหลถึงบานเกาะปลายนา 14,000 
3 บึงคลองบานใหม 120,000 
4 บึงลาดพราว 185,000 
5 บึงโกสุม 292,000 
6 บึงลำผักชี 340,000 
7 วงเวียนหลักสี่ 6,000 
8 บึงฟชชิ่งปารค 3,600,000 
9 บึงลำหิน 800,000 

10 บึงหนองปลาหมอ 1,200,000 
11 คลองไผสิงโต 16,000 
12 พื้นทีว่างบรเิวณคลองคูบอน* 728,000 
13 พื้นที่วางบริเวณคลองบางชัน* 218,400 

รวมปริมาณเก็บกัก 7,559,400 
* ไดสงเรื่องให สำนักการโยธา พิจารณาเวนคืนท่ีดิน 
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ในพ้ืนที่ฝงตะวันตกของแมน้ำเจาพระยา (ฝงธนบุรี) มีพ้ืนที่แกมลิง 3 แหงประกอบดวยบึงวงแหวนเพชร
เกษม โครงการแกมลิง คลองมหาชัย-คลองสนามชัย โครงการแกมลิงบึงรางเข ซึ่งเปนโครงการตามพระราชดำริ 
สำนักการระบายน้ำรวมกับกรมชลประทานดำเนินโครงการแกมลิง โดยพัฒนาคลองสนามชัย และคลองอ่ืน ๆ  
ที่อยูในพ้ืนที่โครงการเปนแกมลิงเก็บกักน้ำได 6.03 ลานลูกบาศกเมตร ซึ่งสำนักการระบายน้ำไดกอสรางสถานี
สูบน้ำ ประตูระบายน้ำและประตูเรือสัญจร 12 แหง รวมทั้งแนวปองกันน้ำทวม ยาวประมาณ 4.50 กิโลเมตรแลว 

พ้ืนที่ดานตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ตองการแกมลิงเพ่ือรองรับน้ำเพื่อปองกันน้ำทวมประมาณ 13 
ลานลูกบาศกเมตร แตขณะนี้สามารถจัดหาได 29 แหง เก็บกักน้ำไดประมาณ 7.39 ลานลูกบาศกเมตร ตองการ
เพิ่มเติมอีกประมาณ 5.61 ลานลูกบาศกเมตร ซึ่งกรุงเทพมหานคร  จะดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ บึง สระ  
ที่เปนของกรุงเทพมหานคร และประสานงานขอความรวมมือ เขาไปปรับปรุงในพื ้นที่ของหนวยราชการ 
และรัฐวิสาหกิจและเอกชน ใหไดแกมลิงเพิ ่มขึ ้น  ปจจุบันไดจัดหาเพิ ่มเติมโดยอยู ระหวางดำเนินการ 
จำนวน 6 โครงการ แกมลิงสวนน้ำเสรีไทย ปริมาตรเก็บกัก 89,700 ลูกบาศกเมตร แกมลิงบึงสาธารณะ
ลาดพราว 71 ปริมาตรเก็บกัก 38,000 ลูกบาศกเมตร แกมลิงบึงหมูบานเฟรนดชิพ ปรมิาตรเก็บกัก 64,000 
ลูกบาศกเมตร Water bank ร ัชดาตัดวิภาวดี ปร ิมาตรเก็บกัก 10,000 ลูกบาศกเมตร Water bank  
ศรีนครินทรกรุงเทพกรีฑา ปริมาตรเก็บกัก 10,000 ลูกบาศกเมตร และแกมลิงสวนเบญจกิตติ ปริมาตรเก็บ
กัก 137,000 ลูกบาศกเมตร คาดวาจะกอสรางแลวเสร็จในป 2564 

พื ้นที ่แกมลิงเอกชน ซึ ่งเปนที ่ลุ ม บึง สระ ทะเลสาบ แองน้ำ ที ่อยู ในพื ้นที ่เอกชน เชน 
บึงทะเลสาบหมูบานจัดสรร กรุงเทพมหานครไดเขาไปติดตอประสานเจาของบึง ขอใชเปนแกมลิงเพ่ือรองรับน้ำ
ในฤดูฝน โดยประสานเขาไปปรับปรุงบึง กอสรางบอสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ พรอมติดตั ้งเครื ่องสูบน้ำ  
เพื ่อลดระดับน้ำในบึงดังกลาว เตรียมรองรับฝนตกในชวงฤดูฝน มีบึงหมู บานเอกชนที่อนุญาตใหเขาไป
ดำเนินการ ไดแก บึงหมูบานสัมมากร เขตสะพานสูง หมูบานศุภาลัย เขตมีนบุรี หมูบานเมืองทองการเดน  
หมูบานเมืองทอง 2/1 และหมูบานเมอืงทอง 2/2 เขตประเวศ ซึ่งชวยแกไขปญหาน้ำทวมใน  หมูบานดังกลาว
และบริเวณพ้ืนที่ใกลเคยีง  

นอกจากนี้กรุงเทพมหานครอยูระหวางเสนอขอแกไขขอกำหนดจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร
ในการจัดใหมีพื้นที่ชะลอน้ำเพื่อปองกันน้ำทวมในโครงการหมูบานจัดสรรที่จะดำเนินการกอสรางใหมปจจุบัน
อยูระหวางเสนอกรมที่ดินพิจารณาแกไข นอกจากนี้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับปจจุบันยังไดกำหนดพ้ืนที่
เปนพื้นที่รองรับน้ำเพื่อปองกันน้ำทวมและพื้นที่อนุรักษเพ่ือเกษตรกรรมและการปองกันน้ำทวมไวในผังเมืองดวย 
   ศูนยควบคุมระบบปองกันน้ำทวมกรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช  เสด็จพระราชดำเนินทรงเปดศูนยควบคุมระบบปองกันน้ำทวมกรุงเทพมหานคร เมื่อวันอังคารที่ 7 
สิงหาคม 2533 เพื่อใหศูนยควบคุมระบบปองกันน้ำทวม เปนศูนยในการเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ ดานการ
ปองกันน้ำทวม เรียกวาระบบ SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) ซึ่งมีศูนยกลางเปน
สถานีแมขายตั้งอยูบนชั้น 6 สำนักการระบายน้ำ ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง และมีสถานีลูกขาย
จำนวนมากกระจายทั ้งพื ้นที ่กรุงเทพมหานคร ทั ้งฝ งพระนครและฝ งธนบุรี ทำการตรวจวัดคาตาง ๆ  
แลวสงขอมูลที่ตรวจวัดไดไปยังแมขายทางระบบเครือขายสื่อสารรับ-สงขอมูลแบบไรสาย และเคเบิลใยแกว 
นำแสง เพื่อทำการรวบรวม วิเคราะห ประมวลผล และแสดงผลดวยระบบคอมพิวเตอร เพื ่อประกอบการ
พิจารณาสั่งการของผูบริหารในการแกไขปญหาอยางถูกตอง และปจจุบันไดพัฒนาระบบดังกลาวเพิ่มขึ้น 
จำนวนมาก เชน 
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1.   เรดารตรวจฝน จำนวน     3 แหง 
2.   สถานีระบบตรวจวัดปริมาณฝน  จำนวน 130 แหง 
3.   สถานีระบบตรวจสภาพอากาศ  จำนวน   52 แหง 
4.   สถานีระบบตรวจวัดน้ำทวมถนนและอุโมงคทางลอด  จำนวน 109 แหง 
5.   สถานีระบบตรวจวัดระดับน้ำ จำนวน 255 แหง 
6.   สถานีระบบตรวจวัดอัตราการไหลของน้ำ  จำนวน    32  แหง 
7.   ระบบตรวจสอบการทำงานของประตูระบายน้ำ   จำนวน    54    แหง 
8.   ระบบการตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ           จำนวน    35    แหง 

  ระบบทั้งหมดแสดงผลใหประชาชนติดตามไดตลอดเวลาทาง Website ของสำนักการระบายน้ำ 
http://dds.bangkok.go.th และ http://weather.bangkok.go.th โดยขอมูลจะปรับใหเปนปจจุบันทุก 5 นาที 
รวมทั้งสถานการณน้ำตาง ๆ ผานทางเครือขายสังคมออนไลนของสำนักการระบายน้ำ เชน  

Facebook  : http://www.facebook.com/bkk.best 
Twitter      : http://twitter.com/bkk_best 
Line      : Line id : @bkk_best 
YouTube : https://www.youtube.com/user/ddsbma 
กรุงเทพมหานครมีแผนในการปรับปรุง พัฒนาระบบวิเคราะห คาดการณและประเมิน

สถานการณชวยในการสนับสนุนการตัดสินใจบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และสนับสนุนขอมูลให
หนวยงานที่เก่ียวของ 
   นอกจากติดตามสภาพน้ำตาง ๆ แลว ศูนยควบคุมระบบปองกันน้ำทวมยังทำหนาที ่รับ
เรื่องราวรองทุกขจากประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ทางโทรศัพทหมายเลข 02-248-5115 อัตโนมัติ 5 คูสาย 
รวมทั้งเปนศูนยกลางในการประชาสัมพันธ ใหสื่อสารมวลชนตาง ๆ ทราบถึงสถานการณน้ำในกรุงเทพมหานคร 
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การปองกันและแกไขปญหากัดเซาะชายฝงทะเลบางขุนเทียน 
 พ้ืนที่ชายฝงทะเลของกรุงเทพมหานครท่ีประสบปญหาการกัดเซาะของน้ำทะเลเปนพื้นที่สวนใตสุดของ
กรุงเทพมหานคร ตั้งอยูในพื้นที่หมูที่ 9 และหมูที่ 10 แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน ขนาบดวยแมน้ำเจาพระยาและ
แมน้ำทาจีนที่ไหลลงสูอาวไทย มีลักษณะพื้นที่ราบดินตะกอนปากแมน้ำที่ติดทะเลจึงมีระบบนิเวศวิทยาแบบ
ชายเลนที่มีสภาพน้ำกรอยและมีการเคลื่อนที่ขึ้นลงของน้ำทะเลตลอดเวลา 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2532 ใหจำแนกพ้ืนที่ปาชายเลนบางขุนเทียน มีพ้ืนที่ประมาณ 
2,735 ไร ออกจากปาไมถาวรแหงชาติซึ่งดูแลโดยกรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหมาอยูในความดูแล
ของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงฟนฟูพ้ืนที่ 
 ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร (ศ.รอ.กฤษฎา อรุณวงษ ณ อยุธยา) ไดมีหนงัสือที่ กท 0300/865 ลงวันที่ 
25 มกราคม 2538 นำเรียนเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ขอพระราชทานนอมเกลาฯ ถวายที่ดินพื้นที่ปาชายเลน
บางขุนเทียนขนาด 2,735 ไร เพื่อใหดำเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือกิจกรรมในมูลนิธิชัยพัฒนา 
ในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ป ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนา โดยทานราชเลขาฯ 
(มล.พีระพงศ เกษมศรี) ไดแจงวาทรงไมรับการนอมเกลาฯแตอยางใด โดยขอใหกรุงเทพมหานครดำเนินการตอไปและ
สามารถจัดทำโครงการใหมๆตามที่เห็นสมควรโดยประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ พรอมทั้งไดพระราชทาน
แนวทางการพัฒนาพื้นที่ชายทะเลบางขุนเทียนใหเปนสวนปาชายเลน ปาไมโกงกาง ลานโลง และทอน้ำเค็ม
หรือธารน้ำ เพ่ือจัดทำเปนสถานที่พักผอนหยอนใจของประชาชนและการอนุรักษปาชายเลน 
 ในป พ.ศ. 2547 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (นายโภคิน พลกุล)ไดประชุมหารือรวมกับผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร (นายอภิรักษ โกษะโยธิน) และผูวาราชการจังหวัดปริมณฑล เพื่อหารือเรื่องแนวทางการพัฒนา
และแกไขปญหารวมกัน ไดมีมติใหกรุงเทพมหานครเปนผูดำเนินโครงการศึกษาเพ่ือหาแนวทางการปองกันและ
แกไขการกัดเซาะชายฝงทะเลของพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ตอเนื่อง โดยใหมีการสำรวจและวิเคราะห
ครอบคลุมชายทะเลของตอเนื่องคือ สมุทรปราการและสมุทรสาคร 
 พื้นที่ชายฝงทะเลบางขุนเทียนมีความยาวของชายฝงประมาณ 4.70 กิโลเมตร จนถึงปจจุบันชายฝง
ทะเลถูกกัดเซาะไปประมาณ 1 กิโลเมตร จากแนวหลักเขตของกรุงเทพมหานคร ซึ่งจากผลการศึกษาโครงการ
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ปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยสำนักผังเมือง (สำนักวางผัง
และพัฒนาเมือง) กรุงเทพมหานคร พบวาการกัดเซาะชายฝงทะเลบางขุนเทียนมีอัตราประมาณ 7.00 เมตรตอป 
ความลาดชันของชายฝงประมาณ  1 : 500 หากไมมีการปองกันและแกไขภายใน 10 ป จะสูญเสียชายฝง
เพ่ิมขึ้นอีกประมาณ 70 เมตร 

สาเหตุหลักของการหายไปของชายฝงทะเลบางขุนเทียนประกอบไปดวย 
1. การลดลงของดินตะกอนจากแมน้ำเจาพระยา 
2. การทรุดตัวของแผนดินประมาณ 1 - 2 เซนติเมตรตอป 
3. กระแสน้ำชายฝงมีทิศทางหมุนตามเข็มนาิกาดวยความเร็วประมาณ 0.2 - 0.3 เมตรตอวินาท ี
4. คลื่นขนาดใหญในฤดมูรสุมที่พัดพาดินตะกอนออกไปจากชายฝง เพราะไมมีปาไมชายเลน   
    ยึดจับดินตะกอนไว 
5. คาระดับน้ำทะเลที่สูงข้ึนจากภาวะโลกรอนโดยเฉลี่ยประมาณ 0.2 เซนติเมตรตอป 

  แนวทางแกไขโดยจะใชมาตรการชั่วคราวและมาตรการถาวร เพื่อปองกันและยับยั้งการกัดเซาะ
ชายฝงทะเล และเพ่ือดักจับตะกอนเพ่ิมเติมใหชายฝง โดยดำเนินการ ดังนี ้
  มาตรการชั่วคราว ไดดำเนินการกอสรางแนวคันไมไผปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเลบางขุนเทียน 
ดำเนินการเปน 3 ระยะ ตั้งแตป พ.ศ. 2553 - 2556 การปกแนวไมไผทั้ง 3 ระยะ แลวเสร็จในป พ.ศ. 2556 

มาตรการถาวร จะกอสรางคันหินรอดักตะกอนเพื่อปองกันการกัดเซาะชายฝงและชวยใหมี
การตกตะกอน ปจจุบันการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม ( EIA ) ผานการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 แลว  และจะเริ่มดำเนินการกกอสรางรอดักตะกอนหลังไดรับงบประมาณ 
โดยใชเวลาดำเนินการ 3 ป หลังจากนั้นจะไดมีการปลูกปาชายเลนเพิ่มเติม เพ่ือใหเกิดความสมบูรณของปาชายเลน 
ตั้งเปาใหมีความหนาแนนของปาไมเพิ่มขึ้นอยางนอย 100 - 300 เมตร จากชายฝง เพื่อใชเปนแนวกันชน 
และเปนแหลงอนุบาลสัตวน้ำ เพ่ือคืนสภาพชายฝงทะเลบางขุนเทียนใหกลับคืนมา 
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เปาหมาย 

๑. ดานที่ ๑. มหานครปลอดภัย 

มิติที่ ๑.๑ ปลอดมลพิษ 

เปาหมายท่ี ๑.๑.๑ แหลงน้ำสาธารณะทั้งแมน้ำสายหลักและคูคลองตาง ๆ มีคณุภาพน้ำอยูใน

เกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทท่ี ๔ 

เปาประสงคท่ี ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหลงน้ำธรรมชาตใินเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพ

ดีขึ้น 

เปาประสงคท่ี ๑.๑.๑.๒ พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำ

เสียรวม 

เปาประสงคท่ี ๑.๑.๑.๓ บรหิารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียอยางครบวงจรและยั่งยืน 

เปาประสงคท่ี ๑.๑.๑.๔ ปองกันและลดน้ำเสียที่แหลงกำเนิด รวมถึงสงเสริม บทบาทของ

เอกชนในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย 

เปาประสงคท่ี ๑.๑.๑.๕ เสริมสรางความเขมแข็งของกฎหมายใหเอ้ือตอการจัดการ

คุณภาพน้ำของเมือง 

มิติที ่๑.๔ ปลอดภัยพิบัติ 

เปาหมายท่ี ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟนคืนจากภัยพิบัติ 

เปาประสงคท่ี ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพรอมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจาก

น้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสรางศักยภาพและความสามารถ

ดานบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัย โดยเฉพาะ

อุทกภัย 

เปาประสงคท่ี ๑.๔.๑.๒ ฟนฟูสภาพปาชายเลนใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น 

 

ตัวชีว้ดัผลการดำเนินการหลัก 

- ตัวชี้วัดเจรจาตกลง 

1. รอยละความสำเร็จในการระบายน้ำทวมขังในถนนสายหลักกรณีความเขมของฝนไมเกิน 100 

มิลลิเมตรตอชั่วโมง 

2. ระดับความสำเร็จในการจัดหาพื้นท่ีเพื่อพัฒนาใหเปนแหลงรองรับน้ำหรือพื้นที่ชะลอน้ำ (แกมลิง) 

3. รอยละของปริมาณน้ำที่ผานการบำบัดถูกนำกลับมาใชประโยชน (เปาหมาย: รอยละ 7.2) 

4. ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครไดรับการปรับปรุงภูมิทัศนใหสอดคลองกับ

เอกลักษณของแตละพื้นท่ี 

5. รอยละความสำเร็จในการแกไขปญหาน้ำทวมในบริเวณพ้ืนที่จุดเสี่ยงน้ำทวมขังของ

กรุงเทพมหานคร 
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- ตัวชีว้ัดภารกิจตามยุทธศาสตรของหนวยงาน 

๑. คุณภาพน้ำคลองและแมน้ำเจาพระยาทีอ่ยูในเกณฑมาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

ภายใตเงื่อนไข  การตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้ง ๓ พารามิเตอรจากจุดเดียวกัน 

1). รอยละของจุดตรวจวัด น้ำคลองและแมน้ำเจาพระยา มีคาเฉลี่ยของคาออกซิเจน 

ละลายนำ้ (DO) ไมนอยกวา ๒.๐ มิลลิกรัมตอลิตร    

เปาหมาย รอยละ ๒๙ (๙๑ จุด) 

2). รอยละของจุดตรวจวัด น้ำคลองและแมน้ำเจาพระยา มีคาเฉลี่ยของคาปริมาณความ สกปรก

ในรูปสารอินทรีย (BOD) ไมเกิน ๔.๐ มิลลิกรัม ตอลิตร    

เปาหมาย รอยละ ๓ (๙ จุด) 

3). รอยละของจุดตรวจวัด น้ำคลองและแมน้ำเจาพระยา มีคาเฉลี่ยของคาแอมโมเนีย 

ไนโตรเจน (NH๓N) ไมเกิน ๐.๕ มิลลิกรัมตอลิตร 

เปาหมาย รอยละ ๒.๕ (๗ จุด) 

๒. จุดตรวจวัดน้ำคลองและแมน้ำเจาพระยามีเพ่ิมข้ึน 

ภายใตเงื่อนไข จุดตรวจวัดกระจายครอบคลุม พ้ืนที่ครบทั้ง ๕๐ เขต และแจงผลการตรวจวัด

แกสำนักงานเขต 

เปาหมาย ๓๑๕ จุด 

๓. รอยละความกาวหนาในการกอสรางระบบบำบัดน้ำเสียรวมและระบบรวบรวมน้ำเสีย เพ่ือแกไข

ปญหามลพิษทางน้ำ 

เปาหมาย รอยละ 50 (ลงนามสัญญาจาง) 

๔. จำนวนผลงานการศึกษา เพ่ือสงเสริมนวัตกรรม การจัดการคุณภาพน้ำ 

เปาหมาย ๑ เรื่อง 

๕. รอยละของปริมาณน้ำที่ผานการบำบัดถูกนำกลับมาใชประโยชน 

เปาหมาย รอยละ 7.2 

๖. ความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงฐานขอมูลผูใชน้ำของกรุงเทพมหานคร 

เปาหมาย มีการจัดทำ ขอมูลเชิงประจักษดานประสิทธิภาพของฐานขอมูล ๑๐ ขอ 

๗. รอยละความสำเร็จในการสงเสริมการจัดการน้ำเสียภาคประชาชนที่มีการดำเนินการครบ 4 กิจกรรม  

เปาหมาย รอยละ 100 

๘. จำนวนภาคเอกชนที่เขารวมกิจกรรมหรือชองทางท่ีจัดข้ึนเพื่อสงเสริมการมีสวนรวม  

 เปาหมาย 10 บริษัท      

๙. ความสำเรจ็ของการพัฒนาฐานขอมูลระบบสารสนเทศ ผูประกอบการที่เปนแหลงกำเนิดน้ำเสียใน 

กรุงเทพมหานคร 

เปาหมาย มีฐานขอมูลเปนระบบสารสนเทศ ๑ ฐานขอมูล 

๑๐. ความสามารถในการควบคุมระดับน้ำเพ่ือลดปญหาน้ำทวมเนื่องจากนำ้หลากและน้ำหนุน 

เปาหมาย ที่ความสูงของระดับน้ำในแมน้ำเจาพระยาตรวจวัดที่จุดวัดสะพานพุทธฯ ที่ระดับ  

+๓.๐๐ ม.รทก. 
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๑๑. รอยละของการจัดทำแผนหลักและออกแบบระบบปองกันนำ้ทวมและการระบายน้ำ ในพื้นที่

ดานตะวันออกของกรุงเทพมหานคร 

เปาหมาย รอยละ ๘๐ (ของข้ันตอนการจัดททำแผนหลัก) 

๑๒. ความสามารถในการระบายนำ้จากถนนสายหลัก ท่ีมีปญหาน้ำทวมขัง เนื่องจากฝนตกและน้ำหลาก 

เปาหมาย ๑๒๐ นาที (กรณีปริมาณ ฝนตกไมเกิน ๑๐๐ มม./ชม) 

๑๓. ความสามารถในการจัดหาพื้นที่เพ่ือพัฒนาใหเปนแหลงรองรับน้ำ น้ำฝน และน้ำหลาก หรือ

พ้ืนที่ชะลอนำ้ (แกมลิง) 

เปาหมาย จำนวน ๖ แหง 

๑๔. จำนวนคลองที่ไดรับการฟนฟูและปรับปรุงสภาพเปนแกมลิงและมีระบบการระบายนำ้ที่ดีขึ้น 

เปาหมาย ๓๒ คลอง 

๑๕. รอยละความสำเร็จในการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ 

ของกรุงเทพมหานคร    

เปาหมาย รอยละ ๑๐๐ 

๑๖. ความสำเร็จของการกอสรางแนวคันหิน  (Groins)  ปองกัน การกัดเซาะชายฝง    

เปาหมาย รอยละ ๒๐ (ของข้ันตอน งานกอสราง) 
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มาตรการและโครงการ/กิจกรรม 

 

สวนที่ ๑ การบริการสาธารณะ  

ดานท่ี 1 มหานครปลอดภัย 

มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ 

เปาหมายที่ 1.1.1 แหลงน้ำสาธารณะทั้งแมน้ำสายหลักและคูคลองตาง ๆ มีคุณภาพน้ำอยูในเกณฑมาตรฐาน

คุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 4 

เปาประสงคที่ 1.1.1.1 คุณภาพแหลงน้ำธรรมชาติในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น 

ตัวชีว้ดัเปาประสงค 

ลำดับท่ี ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

1 คุณภาพน้ำคลองและแมน้ำเจาพระยา 

ที่อยูในเกณฑมาตรฐานเพ่ิมข้ึน 

ภายใตเงื่อนไข การตรวจวัดคุณภาพน้ำ 

ทั้ง 3 พารามิเตอรจากจุดเดียวกัน 

   

 1) รอยละของจุดตรวจวัดน้ำคลองและแมน้ำ

เจาพระยามีคาเฉลี่ยของคาออกซิเจนละลายน้ำ 

(DO) ไมนอยกวา 2.0 มิลลิกรัมตอลิตร 

รอยละ 

51 

รอยละ 

40 

รอยละ 

29  

(91 จุด) 

 2) รอยละของจุดตรวจวัดน้ำคลอง 

และแมน้ำเจาพระยามีคาเฉลี่ยของคาปริมาณ

ความสกปรกในรูปสารอินทรีย (BOD)  

ไมเกิน 4.0 มิลลิกรัมตอลิตร 

รอยละ 

2 

รอยละ 

2.5 

รอยละ 3  

(9 จุด) 

 3) รอยละของจุดตรวจวัดน้ำคลอง 

และแมน้ำเจาพระยามีคาเฉลี่ยของคาแอมโมเนีย

ไนโตรเจน (NH3N) ไมเกิน 0.5 มิลลิกรัม 

ตอลิตร 

รอยละ 

2 

รอยละ 

2.5 

รอยละ 

2.5  

(7 จุด) 

2 จุดตรวจวัดน้ำคลองและแมน้ำเจาพระยา 

มีเพ่ิมข้ึน 

ภายใตเงื่อนไข 

จุดตรวจวัดกระจายครอบคลุมพ้ืนที่ครบทั้ง 50 

เขต และแจงผลการตรวจวัดแกสำนักงานเขต 

305 

จุด 

310  

จุด 

315  

จุด 
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มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 

มาตรการที่ 1 เฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบดูแลสภาพน้ำคลองและแมน้ำเจาพระยา และจัดการระบบไหลเวียนน้ำ 

ตัวชี้วัดมาตรการ 

ลำดับท่ี ตวัชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

1 คุณภาพน้ำคลองและแมน้ำเจาพระยา 

ที่อยูในเกณฑมาตรฐานเพ่ิมข้ึน 

ภายใตเงื่อนไข การตรวจวัดคุณภาพน้ำ 

ทั้ง 3 พารามิเตอรจากจุดเดียวกัน 

   

 1) รอยละของจุดตรวจวัดน้ำคลองและแมน้ำ

เจาพระยามีคาเฉลี่ยของคาออกซิเจนละลายน้ำ 

(DO) ไมนอยกวา 2.0 มิลลิกรัมตอลิตร 

รอยละ 

51 

รอยละ 

40 

รอยละ 

29  

(91 จุด) 

 2) รอยละของจุดตรวจวัดน้ำคลอง 

และแมน้ำเจาพระยามีคาเฉลี่ยของคาปริมาณ

ความสกปรกในรูปสารอินทรีย (BOD)  

ไมเกิน 4.0 มิลลิกรัมตอลิตร 

รอยละ 

2 

รอยละ 

2.5 

รอยละ 3  

(9 จุด) 

 3) รอยละของจุดตรวจวัดน้ำคลอง 

และแมน้ำเจาพระยามีคาเฉลี่ยของคาแอมโมเนีย

ไนโตรเจน (NH3N) ไมเกิน 0.5 มิลลิกรัม 

ตอลิตร 

รอยละ 

2 

รอยละ 

2.5 

รอยละ 

2.5  

(7 จุด) 

 

โครงการยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. กิจกรรมการตรวจวัดคุณภาพน้ำในคลองสายหลักตามแผนการ

ปรับปรุงภูมิทัศนคลองสายหลักของกรุงเทพมหานคร 

- สำนักงาน 

จัดการคุณภาพน้ำ 
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มาตรการท่ี 2 ประเมินการเปลี่ยนแปลงคณุภาพน้ำเพ่ือจัดการแกไขปญหาน้ำเสีย 

ตัวชี้วัดมาตรการ 

ลำดับท่ี ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

1 จุดตรวจวัดน้ำคลองและแมน้ำเจาพระยามีเพ่ิมขึ้น 

ภายใตเงื่อนไข 

จุดตรวจวัดกระจายครอบคลุมพ้ืนที่ครบทั้ง 50 

เขต และแจงผลการตรวจวัดแกสำนักงานเขต 

305 

จุด 

310  

จุด 

315  

จุด 

 

โครงการยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการจัดทำแผนที่แสดงคณุภาพน้ำและจัดลำดับความสำคัญ 

ของคลองและแมน้ำเจาพระยาในเขตกรุงเทพมหานครที่ตองไดรับ

การฟนฟู 

- สำนักงานจัดการ 

คุณภาพน้ำ 

 

เปาประสงคที ่1.1.1.2 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียรวม 

ตัวชี้วัดเปาประสงค 

ลำดับท่ี ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

1 ระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียรวม        

มีขีดความสามารถและประสิทธิภาพ           

การใหบริการอยางเพียงพอและทั่วถึง 

   

 1) รอยละของปริมาณน้ำเสียชุมชนที่ระบบบำบัด

น้ำเสียสามารถรองรับได 

รอยละ 

45 

รอยละ 

45 

รอยละ 

45 

 2) รอยละของพ้ืนที่กรุงเทพมหานครที่อยูในพ้ืนที่

บริการบำบัดน้ำเสีย 

- รอยละ 

13.5 

รอยละ 

13.7 

2 จำนวนผลงานการศึกษาวิจัยเพ่ือสงเสริม

นวัตกรรมการจัดการคณุภาพน้ำ 

1 

เรื่อง 

1 

เรื่อง 

1 

เรื่อง 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 

มาตรการท่ี 1 กอสรางระบบบำบัดน้ำเสียรวมและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสีย 

ตัวชี้วัดมาตรการ 

ลำดับท่ี ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

1 รอยละความกาวหนาในการกอสรางระบบบำบัด 

น้ำเสียรวมและระบบรวบรวมน้ำเสีย เพ่ือแกไข

ปญหามลพิษทางน้ำ 

- - รอยละ 

50 
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โครงการยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย 

มีนบุรี ระยะที ่1 

ไมไดรับงบประมาณ 
(กันเงินไวเบิกเหลื่อมป) 

สำนักงาน 

จัดการคุณภาพน้ำ 

2. โครงการจางที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการกอสราง

ระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 1 

ไมไดรับงบประมาณ 
(กันเงินไวเบิกเหลื่อมป) 

สำนักงาน 

จัดการคุณภาพน้ำ 

3. โครงการจางที่ปรึกษาสำรวจ และออกแบบรายละเอียดระบบ

รวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 2 

19,700,000 สำนักงาน 

จัดการคุณภาพน้ำ 

4. โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย

ธนบุรี สัญญาที่ 1 งานกอสรางระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี และ

สวนสาธารณะ 

ไมไดรับงบประมาณ 
(กันเงินไวเบิกเหลื่อมป) 

สำนักงาน 

จัดการคุณภาพน้ำ 

5. โครงการจางที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการกอสราง

ระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 1  

งานกอสรางระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี และสวนสาธารณะ 

ไมไดรับงบประมาณ 
(กันเงนิไวเบิกเหลื่อมป) 

สำนักงาน 

จัดการคุณภาพน้ำ 

6. โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย

ธนบุรี สัญญาที่ 2 งานกอสรางระบบรวบรวมน้ำเสียพ้ืนที่สวนเหนือ 

(เขตบางพลัด และบางสวนของเขตตลิ่งชันและเขตบางกอกนอย) 

ไมไดรับงบประมาณ 
(กันเงินไวเบิกเหลื่อมป) 

สำนักงาน 

จัดการคุณภาพน้ำ 

7. โครงการจางที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการกอสราง

ระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 2  

งานกอสรางระบบรวบรวมน้ำเสียพ้ืนที่สวนเหนือ (เขตบางพลัด 

และบางสวนของเขตตลิ่งชันและเขตบางกอกนอย) 

1,000,000 สำนักงาน 
จัดการคุณภาพน้ำ 

8. โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย

ธนบุรี สัญญาที่ 3 งานกอสรางระบบรวบรวมน้ำเสียพ้ืนที่สวนใต  

(เขตบางกอกนอยและเขตบางกอกใหญ) 

ไมไดรับงบประมาณ 
(กันเงินไวเบิกเหลื่อมป) 

สำนักงาน 
จัดการคุณภาพน้ำ 

9. โครงการจางที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการกอสราง

ระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 3  

งานกอสรางระบบรวบรวมน้ำเสียพ้ืนที่สวนใต (เขตบางกอกนอย 

และเขตบางกอกใหญ) 

1,000,000 สำนักงาน 
จัดการคุณภาพน้ำ 

10. โครงการจางท่ีปรึกษาศึกษาความเหมาะสม สำรวจและ

ออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย

บางเขน 

ไมไดรับงบประมาณ สำนักงาน 
จัดการคุณภาพน้ำ 

11. โครงการจางท่ีปรึกษาศึกษาความเหมาะสม สำรวจและ

ออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย

ดอนเมือง 

ไมไดรับงบประมาณ สำนักงาน 
จัดการคุณภาพน้ำ 

12. โครงการจางท่ีปรึกษาศึกษาทบทวนพ้ืนที่บริการบำบัดน้ำเสีย 

ของกรุงเทพมหานคร 

ไมไดรับงบประมาณ สำนักงาน 
จัดการคุณภาพน้ำ 
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โครงการยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

13. โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ำเสียจากพื้นที่รับน้ำ 

คลองลาดโตนด 

147,223,018 สำนักงาน 
จัดการคุณภาพน้ำ 

14. โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพ่ิมเติม) พื้นที่ 

เขตหวยขวางเขาโรงควบคมุคุณภาพน้ำดินแดง 

งบ กทม. 
56,500,000  
(งบเงินอุดหนุนฯ
56,500,000) 

สำนักงาน 
จัดการคุณภาพน้ำ 

15. โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ำเสียเพ่ิมเติมริมคลองแสน

แสบชวงถนนวิทย-ุคลองตัน เขาโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง 

งบ กทม. 
80,000,000  
(งบเงินอุดหนุนฯ
80,000,000) 

สำนักงาน 
จัดการคุณภาพน้ำ 

16. โครงการกอสรางบอดักน้ำเสียเพ่ือปองกันน้ำไหลยอนกลับ 

เขาระบบทอรวบรวมน้ำเสียในพื้นที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำทุงครุ 

ไมไดรับงบประมาณ สำนักงาน 
จัดการคุณภาพน้ำ 

17. โครงการกอสรางบอดักน้ำเสียเพ่ือปองกันน้ำไหลยอนกลับ 
เขาระบบทอรวบรวมน้ำเสียในพื้นที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำหนอง

แขม 

ไมไดรับงบประมาณ สำนักงาน 
จัดการคุณภาพน้ำ 

 

มาตรการท่ี 2 ศึกษา วิจัยและพัฒนาเพื่อสงเสริมนวัตกรรมการจัดการคุณภาพน้ำ 

ตัวชี้วัดมาตรการ 

ลำดับท่ี ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

1 จำนวนผลงานการศึกษาวิจัยเพ่ือสงเสริม

นวัตกรรมการจัดการคณุภาพน้ำ 

1 เรื่อง 1 เรื่อง 1 เรื่อง 

 

โครงการยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการศึกษาวิจัยสงเสริมนวัตกรรมการจัดการคุณภาพน้ำ - สำนักงานจัดการ

คุณภาพน้ำ 
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เปาประสงคที ่1.1.1.3 บรหิารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียอยางครบวงจรและยั่งยืน 

ตัวชี้วัดเปาประสงค 

ลำดับท่ี ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

1 รอยละของปริมาณน้ำที่ผานการบำบัด 

ถูกนำกลับมาใชประโยชน 

รอยละ 

6.2 

รอยละ 

6.4 

รอยละ 

6.5 

2 ความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงฐานขอมูล

ผูใชน้ำของกรุงเทพมหานคร 

- มีฐานขอมูล 

ผูใชน้ำ 1 

ฐานขอมูล 

มีการจัดทำ 

ขอมูลเชิง 

ประจักษดาน 

ประสิทธิภาพ 

ของฐานขอมูล 

๑๐ ขอ๑ 
๑ขอมูลเชิงประจักษดานประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ ๑๐ ขอ ที่ประเมิน ไดแก  

๑) มีฐานขอมูลที่ครอบคลุมที่ใชสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

๒) มีระบบสนับสนุนการวิเคราะหผลการดำเนินงาน 

๓) มีระบบตรวจสอบความถูกตองและความนาเชื่อถอืของขอมูลทีจ่ัดเก็บในระบบฐานขอมูล 

๔) มีการอพัเดทขอมูลที่จำเปนอยางสมำ่เสมอและทันทวงท ี

๕) มีระบบสืบคนขอมูลบนเว็บไซตของหนวยงานที่มีประสิทธิภาพ 

๖) มีการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยสีารสนเทศจากขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอรองเรียนของผูใชงาน 

๗) มีแนวทาง/มาตรการปองกันความเสียหายและมกีารสำรองขอมูลสารสนเทศ (Backup) 

๘) มีระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ 

๙) มีแผนบริหารความเสี่ยงดานคอมพวิเตอรและสารสนเทศ 

๑๐) มีระบบ Access Right ที่ถกูตองและทันสมัย 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 

มาตรการท่ี ๑ สนับสนุนการนำน้ำและผลผลิตจากการบำบัดน้ำเสียกลับมาใชประโยชน 

ตัวชี้วัดมาตรการ 

ลำดับท่ี ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

1 รอยละของปริมาณน้ำที่ผานการบำบัด 

ถูกนำกลับมาใชประโยชน 

รอยละ 

6.2 

รอยละ 

6.4 

รอยละ 

7.2 

 

โครงการยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการนำน้ำที่ผานการบำบัดกลับมาใชประโยชน 

 

- สำนักงานจัดการ

คุณภาพน้ำ 

2. โครงการกอสรางทอสงน้ำที่ผานการบำบัดจากโรงควบคุม

คุณภาพน้ำจตุจักรไปยังคลองบางซือ่ คลองน้ำแกว 

และคลองพญาเวิก 

15,500,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

สำนักงานจัดการ

คุณภาพน้ำ 
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มาตรการท่ี ๒ เตรียมการจัดเก็บคาธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย 

ตัวชี้วัดมาตรการ 

ลำดับท่ี ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

1 ความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงฐานขอมูล

ผูใชนำ้ของกรุงเทพมหานคร 

- มีฐานขอมูล 

ผูใชน้ำ 1 

ฐานขอมูล 

มีการจัดทำ 

ขอมูลเชิง 

ประจักษดาน 

ประสิทธิภาพ 

ของฐานขอมูล 

๑๐ ขอ๑ 

 

โครงการยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

๑. โครงการจางทำระบบงานเพื่อการจัดเก็บคาธรรมเนียม 

บำบัดน้ำเสีย 

20,000,000 สำนักงานจัดการ

คุณภาพน้ำ 

2. โครงการรณรงคประชาสัมพันธใหทุกภาคสวนรวมรับผิดชอบ 

ตอมลพิษทางน้ำดวยการจายคาธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย 

- สำนักงานจัดการ

คุณภาพน้ำ 
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เปาประสงคที่ 1.1.1.๔ ปองกันและลดน้ำเสียที่แหลงกำเนิด รวมถึงสงเสริมบทบาทของภาคเอกชนในการ 

           บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสยี 

ตัวชี้วัดเปาประสงค 

ลำดับท่ี ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

1 ปริมาณน้ำเสียเพ่ิมขึ้นในอัตราที่ลดลงเทียบกับ 

ปฐาน๒ 

ไมเกิน 

รอยละ  

2.72 

ไมเกิน 

รอยละ  

2.72 

ไมเกิน 

รอยละ  

2.72 

2 ระดับการมีสวนรวมของภาคเอกชนในการบริหาร

จัดการระบบบำบัดน้ำเสีย๓ 

วิธีการคำนวณ 

๑) หนวยงานมีการเผยแพรขาวสารเก่ียวกับการ

บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียใหภาคเอกชน

ทราบเปนประจำทุกไตรมาส คะแนน (รอยละ) ๒๐ 

๒) หนวยงานจัดใหมีชองทางใหภาคเอกชน 

ไดแสดงความคิดเห็นหรือใหขอมูลหรือคำ ปรึกษา

ในการบริหารจัดการระบบบำบัด 

น้ำเสีย คะแนน (รอยละ) ๓๐ 

๓) หนวยงานจัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ

รวมกับภาคเอกชน หรือใหภาคเอกชนรวมเปน

คณะกรรมการหรือคณะทำงานเก่ียวกับการบริหาร 

จัดการระบบบำบัดน้ำเสีย คะแนน (รอยละ) ๔๐ 

๔) หนวยงานดำเนินการใหภาคเอกชนรวมลงทุน

หรือเปนหุนสวนกับกรุงเทพมหานครในการบริหาร

จัดการระบบบำบัดน้ำเสีย เชน รวมลงทุนเปนผูให

บริการบริหารระบบหรือกอสรางงานโยธา   

คะแนน (รอยละ) ๑๐ 

- ระดับ 4 

ความรวมมือ 

(รวม 100 

คะแนน) 

ระดับ 4 

ความรวมมือ 

(รวม 100 

คะแนน) 

 
๒ ปฐานที่ใชเทียบ คือ อัตราการเพิ่มขึ้นของปริมาณน้ำเสีย/การใชน้ำประปาในป ๒๕๕๖ จำนวน ๒,๔๘๕,๗๗๑ ลูกบาศกเมตรตอวัน เมื่อเทียบกบั 

ป ๒๕๕๕ จำนวน ๒,๔๑๙,๙๘๑ ลูกบาศกเมตรตอวัน ซึ่งเปนชวงท่ีมีอัตราปรมิาณน้ำเสียเพ่ิมขึ้นสูงสุดในรอบ ๕ ป ระหวางป ๒๕๕๕-๒๕๖๐ โดย
เพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ ๒.๗๒ และมีวธิกีารคำนวณ คือ ปรมิาณน้ำเสีย/การใชน้ำประปาในเขต กทม. ปปจจุบันลบดวยปริมาณน้ำเสีย/การใชน้ำ 
ประปาในเขต กทม. ปที่ผานมา คูณ ๑๐๐ หารดวยปริมาณน้ำเสยี/การใชน้ำประปาในเขต กทม. ปที่ผานมา 
๓ระดับการมีสวนรวมในที่นี้แบงเปน ๕ ระดับ ไดแก ระดับที ่๑ การใหขอมูลขาวสาร (To Inform) หมายถึง ภาคเอกชนไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับ

การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสยีของกรุงเทพมหานครอยางสม่ำเสมอ ระดับที ่๒ การใหคำปรกึษาหรือรับฟงความคิดเห็น (To Consult) 
หมายถึง ภาคเอกชนไดใหขอมูลและขอคิดเห็นแกกรุงเทพมหานครเก่ียวกับการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ระดบัที่ ๓ การเขารวมกจิกรรม 
(To Involve) หมายถึง ภาคเอกชนไดเขารวมประชุมเชิงปฏิบัตกิารหรือรวมเปนคณะกรรมการ/คณะทำงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบบำบัด
น้ำเสียของกรุงเทพมหานคร ระดับที ่๔ ความรวมมือ (To Collaborate) หมายถึง ภาคเอกชนรวมเปนหุนสวนกับกรุงเทพมหานครในการบริหาร
จัดการระบบบำบัดน้ำเสียดวยการรวมลงทุนเปนผูใหบริการ บริหารระบบ หรือกอสรางงานโยธา และระดับที ่๕ การใหอำนาจตัดสินใจ (To 
Empower) หมายถึง ภาคเอกชนเปนผูบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย โดยกรุงเทพมหานครเปนผูใหการสนับสนุน  
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มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 

มาตรการท่ี 1 ลดน้ำเสียจากแหลงกำเนิดและสงเสริมการประหยัดน้ำ 

ตัวชี้วัดมาตรการ 

ลำดับท่ี ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

1 รอยละความสำเร็จในการสงเสริมการจัดการ 
น้ำเสียภาคประชาชนที่มีการดำเนินการครบ  
4 กิจกรรม **** 
 

- - รอยละ 100 

****หมายเหตุ 4 กิจกรรม ประกอบดวย 1) มกีารสงเสริมการประหยัดน้ำใชเพือ่ลดปริมาณน้ำเสีย 2) มีการสงเสริมการบำบัดน้ำเสียขั้นตนจาก
ครัวเรือน 3) มีการสงเสรมิการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียใหแกสถานประกอบการ 4) มีการสงเสริมการนำน้ำที่ผานการบำบัดแลวหมุนเวยีนกลับมใช 

 

โครงการยทุธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการสงเสริมการจัดการน้ำเสียภาคประชาชน - สำนักงานจัดการ

คุณภาพน้ำ 
 

มาตรการท่ี ๒ สรางการมีสวนรวมกับภาคเอกชนในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย 

ตัวชี้วัดมาตรการ                                                      

ลำดับท่ี ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

1 จำนวนภาคเอกชนที่เขารวมกิจกรรมหรือชองทาง 

ที่จัดขึ้นเพ่ือสงเสริมการมีสวนรวม 

- - 10 บริษัท 
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โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการจางที่ปรึกษาศึกษาความเปนไปไดในการใหเอกชน 

รวมลงทุนและดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสียคลองเตย 

 

35,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

สำนักงานจัดการ

คุณภาพน้ำ 

2. โครงการจางที่ปรึกษาศึกษาความเปนไปไดในการใหเอกชน 

รวมลงทุนและดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสียบึงหนองบอน 

 

35,000,000 
 (ไมไดรับงบประมาณ) 

สำนักงานจัดการ

คุณภาพน้ำ 

3. กิจกรรมสรางเครือขายการมีสวนรวมกับภาคเอกชนในการ

บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย 

- สำนักงาน 
จัดการคุณภาพน้ำ 

 

เปาประสงคที่ 1.1.1.5 เสริมสรางความเขมแข็งของกฎหมายใหเอ้ือตอการจัดการคุณภาพน้ำของเมือง 

ตัวชี้วัดเปาประสงค 

ลำดับท่ี ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

1 ความสำเร็จของการพัฒนาฐานขอมูลระบบ

สารสนเทศผูประกอบการที่เปนแหลงกำเนิด 

น้ำเสียในกรุงเทพมหานคร 

- - มีฐานขอมูล

เปนระบบ

สารสนเทศ  

1 ฐานขอมูล 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 

มาตรการท่ี 1 เขมงวดการบังคับใชมาตรการทางกฎหมายแกผูประกอบการซึ่งเปนตนเหตุใหเกิดปญหาน้ำเสีย

ในแหลงน้ำสาธารณะ 

ตัวชี้วัดมาตรการ 

ลำดับท่ี ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

1 ความสำเร็จของการพัฒนาฐานขอมูลระบบ

สารสนเทศผูประกอบการที่เปนแหลงกำเนิด 

น้ำเสียในกรุงเทพมหานคร 

- มีฐานขอมูล

ผูประกอบการ

ที่เปน

แหลงกำเนิด

น้ำเสีย  

1 ฐานขอมูล 

มีฐานขอมูล

เปนระบบ

สารสนเทศ  

1 ฐานขอมูล 

 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการสำรวจและจัดทำฐานขอมูลระบบสารสนเทศ

ผูประกอบการที่เปนแหลงกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร 

- สำนักงานจัดการ

คุณภาพน้ำ 
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มาตรการและโครงการ/กิจกรรม 

 

สวนที่ ๑ การบริการสาธารณะ 

ดานที่ ๑. มหานครปลอดภัย 

มิติที่ 1.4 ปลอดภัยพิบัติ 

เปาหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟนคืนจากภัยพิบัต ิ

เปาประสงคที่ 1.4.1.1 กรุงเทพมหานครมีความพรอมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำ

หลาก เสริมสรางศักยภาพและความสามารถดานบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัย 

โดยเฉพาะอุทกภัย 

ตัวชี้วัดเปาประสงค 

ลำดับ

ที ่
ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

1 ความสามารถในการควบคุมระดับน้ำ 
เพ่ือลดปญหาน้ำทวมเนื่องจากน้ำหลากและน้ำ
หนุน  

รอยละ 90 

ของพื้นที่ 

รอยละ

90ของ

พ้ืนที่ 

ที่ความสูง 

+3.00 ม.รทก. 

2 รอยละของการทำแผนหลักและออกแบบ

ระบบปองกันน้ำทวมและการระบายน้ำใน

พ้ืนที่ดานตะวันออกของกรุงเทพมหานคร 

- - รอยละ 80 

(ของขั้นตอนการจัดทำ

แผนหลัก) 

3 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาย

หลักที่มีปญหาน้ำทวมขังเนื่องจากฝนตกและ

น้ำหลาก 

210  

นาท ี

150 

นาท ี

120 นาที 

(กรณีปริมาณฝนตก 

ไมเกิน 100 มม./ชม.) 

4 ความสามารถในการจัดหาพื้นที่เพ่ือพัฒนาให

เปนแหลงรองรับน้ำ น้ำฝน และน้ำหลาก หรือ

พ้ืนที่ชะลอน้ำ (แกมลิง) 

1 แหง รอยละ 

100 

จำนวน 6 แหง 

5 จำนวนคลองที่ไดรับการฟนฟูและปรับปรุง

สภาพเปนแกมลิงและมีระบบระบายน้ำ 

32 ก.ม. 2 คลอง 32 คลอง 

6 รอยละความสำเร็จในการจัดทำระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือสนับสนุนการบริหาร

จัดการน้ำของกรุงเทพมหานคร 

- - รอยละ 100 
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มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 

มาตรการท่ี 1 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการปองกันน้ำทวมและการระบายน้ำทั้งระบบอยางมีประสิทธิภาพ

สามารถรองรับปญหาอุทกภัยเนื่องจากน้ำหลากและน้ำหนุน 

ตัวชี้วัดมาตรการ 

ลำดับท่ี ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

1 ความสามารถในการควบคุมระดับน้ำเพ่ือลด

ปญหาน้ำทวมเนื่องจากน้ำหลากและน้ำหนุน 

รอยละ 90 

ของพื้นที 

รอยละ 90 

ของพื้นที่ 

ที่ความสูง 

+3.00 ม.รทก. 

 

โครงการยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการกอสรางเขื่อนก้ันน้ำเพ่ือรองรับการพัฒนา
พ้ืนที่โรงพยาบาลผูสูงอายุบางขุนเทียน 

35,000,000 สพน. 

*2. โครงการกอสรางแนวปองกันน้ำทวมริมแมน้ำ

เจาพระยาบริเวณปากคลองบางคอแหลม 

30,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

สพน. ก.1 

*3. โครงการปรับปรุงแนวปองกันน้ำทวมริมแมน้ำ

เจาพระยาบริเวณคลองขุดวัดชองลม 

75,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

สพน. ก.1 

*4. โครงการปรับปรุงแนวปองกันน้ำทวมริมแมน้ำ

เจาพระยาชวงจากสะพานกรุงธนบุรีถึงสุดซอยสามเสน 11 

56,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

สพน. ก.2 

*5. โครงการปรับปรุงแนวปองกันน้ำทวมริมแมน้ำ

เจาพระยาชวงปากคลองสามเสนถึงสะพานกรุงธนบุรี 

60,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

สพน. ก.2 

*6. โครงการปรับปรุงแนวปองกันน้ำทวมรมิแมน้ำ

เจาพระยาชวงจากซอยปานสุขถึงโรงเรียนราชินี 

29,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

สพน. ก.2 

*7. โครงการปรับปรุงแนวปองกันน้ำทวมริมแมน้ำ

เจาพระยาชวงจากตโยอดพิมานถึงสะพานพุทธฯ 

56,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

สพน. ก.2 

*8. โครงการปรับปรุงแนวปองกันน้ำทวมริมแมน้ำ

เจาพระยาบริเวณถนนกรุงเกษม 

23,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

สพน. ก.2 

*9. โครงการปรับปรุงแนวปองกันน้ำทวมริมแมน้ำ

เจาพระยาชวงจากคลองโองอางถึงตรอกไกร 

54,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

สพน. ก.2 

*10. โครงการกอสรางและปรับปรุงแนวปองกันน้ำทวม

ริมคลองบางกอกนอยฝงใตบริเวณใตสะพานถนนบรมราช

ชนนีถึงทางรถไฟสายใต 

57,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

สพน. ก.3 

*11. โครงการกอสรางและปรับปรุงแนวปองกันน้ำทวม

ริมคลองบางกอกนอยชวงวัดสุวรรณารามถึงสะพานอรุณ

อัมรินทร 

98,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

สพน. ก.3 

*12. โครงการปรับปรุงแนวปองกันน้ำทวมริมคลอง

บางกอกนอยชวงคลองบางบำหรุถึงคลองพริกปน 

45,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

สพน. ก.3 
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โครงการยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

*13. โครงการปรับปรุงแนวปองกันน้ำทวมริมคลอง

บางกอกนอยฝงเหนือชวงถนนบรมราชชนนีถึงทางรถไฟ

สายใต 

33,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

สพน. ก.3 

*14. โครงการจางที่ปรึกษาทบทวนแผนแมบทการระบาย

น้ำพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครฝงตะวันตก 

70,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

สพน. ก.แผน 

**15. งานกอสรางแนวปองกันน้ำทวมริมแมน้ำเจาพระยา 
ชวงซอยราษฎรบูรณะ 1 ถึงซอยราษฎรบูรณะ 3 

27,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

สพน. 

16. งานกอสรางแนวปองกันน้ำทวมริมแมน้ำเจาพระยา 
บริเวณปากคลองบางคอแหลม ชวงซอยเจริญกรุง 109 
แยก 10-1 ถึงประตูระบายน้ำคลองบางคอแหลม 

30,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

สพน. 

17. งานกอสรางแนวปองกันน้ำทวมริมแมน้ำเจาพระยา 
บริเวณวัดคลองเตยนอกถึงบริเวณสำนักงานศุลกากร
สงออกทาเรือกรุงเทพ 

75,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

สพน. 

18. งานกอสรางแนวปองกันน้ำทวมริมแมน้ำเจาพระยา 
ชวงคลองสาทรถึงซอยเจริญกรุง 58 

95,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

สพน. 

19. งานกอสรางแนวปองกันน้ำทวมริมแมน้ำเจาพระยา 
ชวงสถานีสูบน้ำคลองขุดวัดชองลมถึงแมน้ำเจาพระยา 

75,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

สพน. 

20. งานกอสรางแนวปองกันน้ำทวมริมคลองบางกอก
นอย ชวงถนนบรมราชชนนีถึงทางรถไฟสายใต 

57,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

สพน. 

21. งานกอสรางแนวปองกันน้ำทวมบริเวณคลองพระ
โขนงชวงถนนทางรถไฟสายเกาถงึทางพิเศษเฉลิมมหานคร 

30,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

สพน. 

22. งานปรับปรุงแนวปองกันน้ำทวมริมแมน้ำเจาพระยา
ชวงคลองวัดราชาธิวาสวิหารถึงลานจอดรถชุมชนมิตคาม 
1 

24,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

สพน. 

23. งานปรับปรุงแนวปองกันน้ำทวมริมคลองบางกอก
นอย ชวงคลองน้ำตาลถึงถนนจรัญสนิทวงศ 

44,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

สพน. 

24. โครงการกอสรางแนวปองกันน้ำทวมโครงการแกมลิง 
"คลองมหาชัย-คลองสนามชัย" 

103,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

สพน. 
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มาตรการท่ี 2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการปองกันน้ำทวมและการระบายน้ำพื้นท่ีดานตะวันออกของ

กรุงเทพมหานครอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดมาตรการ 

ลำดับท่ี ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

1 รอยละของการทำแผนหลักและออกแบบระบบ

ปองกันน้ำทวมและการระบายน้ำในพื้นที่ดาน

ตะวันออกของกรุงเทพมหานคร 

- - รอยละ 80 

(ของขั้นตอน 

การจัดทำแผนหลัก) 

 

โครงการยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

*1. โครงการจางที่ปรึกษา สำรวจ จัดทำแผนหลักและ

ออกแบบระบบปองกันน้ำทวมและระบบระบายน้ำพื้นที่

ดานตะวันออกของกรุงเทพมหานครนอกคันก้ันน้ำ

พระราชดำริ 

70,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

สพน. ก.แผน 

*2. โครงการจางที่ปรกึษาทบทวนแผนแมบทการระบาย

น้ำพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครฝงตะวันออกในแนวคัน

พระราชดำริ 

70,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

สพน. ก.แผน 

*3. งานจางที่ปรึกษาออกแบบระบบปองกันน้ำทวมและ
ระบบระบายน้ำพื้นที่ดานตะวันออกของกรุงเทพมหานคร 

70,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

สพน. ก.แผน 

 

  



 

40 

มาตรการท่ี 3 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการระบายน้ำทั้งระบบอยางมีประสิทธิภาพ สามารถแกไขปญหา

น้ำทวมขังพื้นผิวถนนเนื่องจากน้ำฝนและน้ำหลาก 

ตัวชี้วัดมาตรการ 

ลำดับท่ี ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาย

หลักที่มีปญหานำ้ทวมขังเนื่องจากฝนตกและน้ำ

หลาก 

210 นาที 210 นาที 120 นาที 

 

โครงการยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการกอสรางทอขนสงน้ำใตถนนพระราม 6 จาก
คลองสามเสนลงสูอุโมงคใตคลองบางซื่อ 

5,820,000 สพน. ก.2 

2. โครงการจางที่ปรึกษาควบคุมการกอสรางโครงการ
กอสรางทอขนสงน้ำใตถนนพระราม 6 จากคลองสามเสนลง
สูอุโมงคใตคลองบางซื่อ 

40,000 สพน. ก.2 

3. โครงการกอสรางประตูระบายน้ำและประตูเรือสัญจร
คลองแสนแสบตอนคลองบางชัน (ครั้งที่ 2) 

1,000,000 สพน. ก.2 

4. โครงการเดินระบบบำรุงรักษา และบริหารจัดการ
อุโมงคจากบึงมักกะสันลงสูแมน้ำเจาพระยา (ระยะที่ 3) 

56,000,000 สคน. 

5. โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองวัดหลักสี่ถนน
วิภาวดีรังสิตขาออก 

72,000 สคน. 

6. โครงการกอสรางระบบระบายน้ำในแนวเสนทางรถไฟ
ความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (โครงการใตดิน) ชวงจาก
ถนนพระรามที่ 6 ถึงซอยระนอง 1 

372,000 กรท. 

7. โครงการกอสรางระบบระบายน้ำในแนวเสนทางรถไฟ
ความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (โครงสรางยกระดับ) ชวงจาก
ซอยระนอง 1 ถึงสนามบินดอนเมือง 

189,000 กรท. 

8. โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ำจากบึงหนองบอนลง
สูแมน้ำเจาพระยา (ตอเนื่อง ป 58-65) 

1,105,300,000 สพน. ก.1 

9. โครงการจางที่ปรึกษาควบคุมการกอสรางโครงการ
กอสรางอุโมงคระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสูแมน้ำ
เจาพระยา (ตอเนื่อง ป 58-65) 

5,970,000 สพน. ก.1 

10. โครงการกอสรางสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำคลอง
หลุมไผ ตอนคลองลาดพราว 
 

81,790,000 สพน. ก.2 

11. โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ำคลองเปรมประชากร
จากคลองบางบัวลงสูแมน้ำเจาพระยา (ตอเนื่อง ป 63-68) 
 

5,760,000 สพน. ก.2 
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โครงการยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

12. โครงการจางที่ปรึกษาควบคุมการกอสรางโครงการ
กอสรางอุโมงคระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบาง
บัวลงสูแมน้ำเจาพระยา  
(ตอเนื่อง ป 63-70) 

480,000 สพน. ก.2 

13. โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ำคลองทวีวัฒนาบริเวณ
คอขวด (ตอเนื่อง ป 63-67) 

11,121,000 สพน. ก.3 

14. โครงการจางที่ปรึกษาควบคุมการกอสรางโครงการ
กอสรางอุโมงคระบายน้ำคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด 
(ตอเนื่อง ป 63-69) 

1,000,000 สพน. ก.3 

15. โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ำคลองแสนแสบจาก
อุโมงคระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพราวถึง
บริเวณซอยลาดพราว 130 (ตอเนื่อง ป 63-66) 

9,505,460 สพน. ก.1 

16. โครงการจางท่ีปรึกษาควบคุมการกอสราง โครงการ
กอสรางอุโมงคระบายน้ำคลองแสนแสบจากอุโมงคระบาย
น้ำคลองแสนแสบ และคลองลาดพราวถึงบริเวณซอย
ลาดพราว 130 (ตอเนื่อง ป 63-68) 

1,117,400 สพน. ก.1 

17. โครงการเดินระบบบำรุงรักษาและบริหารจัดการอุโมงค
ระบายน้ำจากบึงมักกะสันลงสูแมน้ำเจาพระยา (ระยะที่ 2) 

51,105,752 สคน. 

18. โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลอง
บางนางจีน 

10,490,000 สคน. 

19. โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลอง
จิก 

40,000,000 สคน. 

20. โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลอง
จิต 

39,900,000 สคน. 

21. โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลอง
บานหลาย 

48,000,000 สคน. 

22. โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำ
คลองเตย 

50,000,000 สคน. 

*23. โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ำคลองพระยาราช

มนตรี จากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย (ตอเนื่อง ป 

64 - 70) 

600,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

สพน. ก.3 

**24. โครงการจางที่ปรึกษาควบคุมงานกอสรางโครงการ
กอสรางอุโมงคระบายน้ำคลองพระยาราชมนตรีจากคลอง
ภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย (ตอเนื่อง ป 64 - 70) 

13,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

สพน. ก.3 

*25. โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ำใตคลองบางซื่อ
ดวยการกอสรางทอขนสงน้ำถนนพระรามที่ 6 จากซอย
ระนอง 1 ถึงคลองบางซื่อ (ตอเนื่อง ป 64 - 65) 

76,800,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

สพน. ก.2 
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*26. โครงการกอสรางระบบระบายน้ำบึงกุมเหนือ  

ระยะที่ 3 (ตอเนื่อง ป 64 - 67) 

141,400,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

สพน. ก.2 

*27. โครงการกอสรางระบบระบายนำ้ถนนชางอากาศ

อุทิศถนนประชาอุทิศและถนนโกสุมรวมใจ (ตอเนื่อง  

ป 64 -65) 

84,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

สพน. ก.2 

28. งานกอสรางบอสูบน้ำซอยรัชดาภิเษก 32 (อาภา

ภิรมย) ตอนลงคลองลาดพราว 

61,400,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

กรท 

29. งานกอสรางระบบระบายน้ำคลองวัดศรีบุญเรือง 99,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

สพน. ก.2 

30. งานกอสรางสถานีสูบน้ำคูนายกิมสาย 2 ตอนคลอง
เปรมประชากร 

89,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

สพน. ก.2 

31. งานกอสรางบอสูบน้ำถนนชางอากาศอุทิศ ถนนประชา
อุทิศและซอยโกสุมรวมใจ 43  รวมจำนวน 3 แหง 

59,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

สพน. ก.2 

32. งานกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. คลองลัดข้ีเหล็กจากบริเวณ
ถนนพระราม 2 ซอย 25 ถึงบริเวณวัดโพธิ์ทอง 

30,300,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

กรบ 

33. งานกอสรางเข่ือน ค.ส.ล.คลองราษฎรบูรณะจาก
บริเวณราษฎรบูรณะถึงบริเวณวัดประเสริฐสุทธาวาส 

16,700,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

กรบ 

34. โครงการกอสรางสถานีสูบน้ำคลองรางจาก 9,080,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

สคน. 
 

35. โครงการกอสรางสถานีสูบน้ำคลองสะพานควาย 9,870,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

สคน. 
 

36. โครงการกอสรางระบบระบายน้ำซอยสุขุมวิท  71 ชวง
จากซอยปรีดีพนมยงค 8 ถึงคลองตัน 

156,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

สพน. 

37. โครงการกอสรางระบบระบายน้ำคลองบานปา จาก
ถนนพัฒนาการถึงคลองตันและคลองหัวหมาก 

110,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

สพน. 

38. โครงการกอสรางระบบระบายน้ำคลองรางสะแก ชวง
คลองหัวกระบือถึงคลองบางมด 

70,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

สพน. 

39. โครงการกอสรางระบบระบายน้ำคลองรางโพธิ์ ชวง
คลองหัวกระบือถึงคลองบางมด 

77,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

สพน. 
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มาตรการท่ี 4 จัดหาพื้นที่เพื่อพัฒนาใหเปนแหลงรองรับน้ำฝนและน้ำหลาก 

ตัวชี้วัดมาตรการ 

ลำดับท่ี ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

1 ความสามารถในการจัดหาพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาให

เปนแหลงรองรับน้ำ น้ำฝน และน้ำหลาก หรือ

พ้ืนที่ชะลอน้ำ (แกมลิง) 

1 แหง รอยละ 100 6 แหง 

 

โครงการยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

*1. โครงการกอสรางแกมลิงสวนน้ำเสรีไทยชวงคลอง
ระหัสถึงคลองคร ุ(ครั้งท่ี 2) (ตอเนื่อง ป 64 - 65) 

1,000,000 สพน. นวัตฯ 

2. โครงการกอสรางแกมลิงสวนเบญจกิติ 
 

93,000,000 สพน. นวัตฯ 

*3. โครงการปรับปรุงแกมลิงบึงมักกะสัน 120,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

สพน.ก.2 

 

*4. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองรางออ-ราง

แกว คูน้ำสนามกอลฟสโมสรทหารบกรามอินทราและ

กอสรางแกมลิงบึงสนามกอลฟสโมสรทหารบกรามอินทรา 

ระยะที่ 1 

86,600,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

สพน. ก.2 

*5. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองรางออ-ราง

แกว คูน้ำสนามกอลฟสโมสรทหารบกรามอินทราและ

กอสรางแกมลิงบึงสนามกอลฟสโมสรทหารบกรามอินทรา 

ระยะที่ 2 (ตอเนื่อง ป 64 - 65) 

30,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

สพน. ก.2 

*6. โครงการปรับปรุงแกมลิงถนนเพชรเกษมบริเวณหนา

หางเดอะมอลลบางแค 

25,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

สพน. ก.3 

*7. โครงการกอสรางแกมลิงคลองไผสิงโต 100,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

สพน. ก.นวัตฯ 

 

8. โครงการกอสรางแกมลิงคลองไผสิงโตชวงถนน
รัชดาภิเษกถึงอาคารรับน้ำไผพิทักษ 

80,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

สพน. 

9. โครงการกอสรางแกมลิงสวนน้ำเสรีไทย ชวงคลองครุ
ถึงคลองหลอแหล 

36,520,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

สพน. 
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มาตรการท่ี 5 ฟนฟู ปรับปรุง คืนสภาพคลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการระบายน้ำ 

ตัวชี้วัดมาตรการ 

ลำดับท่ี ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

1 จำนวนคลองที่ไดรับการฟนฟูและปรับปรุง

สภาพเปนแกมลิงและมีระบบระบายน้ำ 

32 กม. รอยละ 100 32 คลอง 

 

โครงการยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

**1. โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร 
ชวงท่ี 2 จากสุดเขตกรุงเทพมหานครถึงคลองบานใหม 
และจากหมูบานแกรนดคาแนลถึงถนนสรงประภา 

6,750,000 กรบ. 

**2. โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร 
ชวงท่ี 3 จากถนนสรงประภาถึงถนนแจงวัฒนะ 

13,000,000 กรบ. 

*3. โครงการกอสรางระบบระบายน้ำคลองหลุมไผ-คลอง

โคกคราม (ครั้งที่ 2) (ตอเนื่อง ป 64 - 65) 

1,000,000 สพน. ก.2 

4. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำดานใตคลองภาษี
เจริญถึงคลองสนามชัย (กอสรางสถานีสูบน้ำและเขื่อน  
ค.ส.ล.คลองระหาญ) 

93,943,087 สพน. ก.3 

5. โครงการปรับปรุงเข่ือน ค.ส.ล.คลองน้ำแกวจากคลอง
พญาเวิกถึงคลองลาดพราว 

45,000,000 กรบ 

6. โครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล. และสถานีสูบน้ำคลอง
มหาศรจากบริเวณคลองบางไผถึงคลองภาษีเจริญ 

210,000,000 กรบ 

7. โครงการกอสรางและปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล.คลองโอง
อางและคลองบางลำพู จากบริเวณสะพานดำรงสถิตถึง
บริเวณปอมพระสุเมรุ 

40,000,000 กรบ 

8. โครงการกอสรางเขือ่น ค.ส.ล.คลองเปรมประชากรชวง
ที่ 4 จากถนนแจงวัฒนะถึงถนนเทศบาลสงเคราะห 

124,377,600 กรบ 

9. โครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล. (สมอยึดดานหลัง) คลอง
บางไผ จากบริเวณคลองทวีวัฒนาถึงบริเวณสุดเขต กทม. 

10,283,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

กรบ. 

10. โครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล. พรอมระบบรวบรวมน้ำ
เสียคลองแสนแสบจากบริเวณประตูระบายน้ำมีนบุรีถึง
บริเวณประตูระบายน้ำหนองจอก 

17,999,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

กรบ 

11. โครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล. คลองหัวหมาก จากเขื่อน
เดิมบริเวณคลองโตะยอถึงบริเวณมัสยิดดารุลอิบาดะห 
(หัวหมากนอย)      (ป64-65=160,000,000) 

40,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

กรบ 
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*12. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำดานใตคลองภาษี

เจริญ ชวงคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย (กอสราง

เขื่อน ค.ส.ล. คลองพระยาราชมนตรี ตอนที่ 2 ชวงคลอง

บางบอนถึงคลองหนองใหญ)  

(ตอเนื่อง ป 64 - 66) 

80,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

สพน. ก.3 

*13. โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. คลองทวีวัฒนา ชวง

ถนนเพชรเกษมถึงคลองภาษีเจริญ  

(ตอเนื่อง ป 64 - 66) 

80,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

สพน. ก.3 

*14. โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. คลองบางบอน ชวง

คลองพระยาราชมนตรีถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร 

(ตอเนื่อง ป 64 - 67) 

264,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

สพน. ก.3 

*15. โครงการกอสรางเข่ือนปองกันการกัดเซาะตลิ่งและ

คันปองกันน้ำทวมตามโครงการแกมลิงคลองมหาชัย-

คลองสนามชัย (ตอเนื่อง ป 64 - 66) 

103,000,000 

(ไมไดรับงบประมาณ) 

สพน. ก.3 

16. โครงการกอสรางระบบระบายน้ำคลองลาดเปด 

(ตอเนื่อง ป 64 - 66) 

72,000,000 

(ไมไดรับงบประมาณ) 

สพน. ก.2 

**17. โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. คลองบางจาก จาก
บริเวณคลองทวีวัฒนาถึงบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 2 

66,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

กรบ. 

**18. โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. คลองบางนา จาก
คลองเคล็ดถึงบริเวณแมน้ำเจาพระยา 

293,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

กรบ. 

19. งานกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. คลองแจงรอน ชวงสถานี
สูบน้ำคลองแจงรอนถึงถนนราษฎรบูรณะ 

56,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

สพน. 

20. งานกอสรางเข่ือน ค.ส.ล.ริมคลองพระยาราชมนตรี 
บริเวณชุมชนราชมนตรีรวมใจ 

27,500,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

สพน. 

21. โครงการปรับปรุงเข่ือน ค.ส.ล.คลองบางซื่อ จากถนน
รัชดาภิเษกถึงบริเวณถนนเทอดดำร ิ

160,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

สพน. ก.2 

22. โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. คลองหนองบอน ชวง
จากคลองประเวศบุรีรมยถึงบึงหนองบอน 

242,600,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

สพน. 

23. โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล.คลองพระยาราชมนตรี 
ชวงคลองบางบอนถึงคลองหนองใหญ 

74,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

สพน. 

24. โครงการกอสรางเข่ือนคลองพระราชดำริ 2 (คลอง
แปด)จากบึงสะแกงามสามเดือนถึงคลองแสนแสบ 

192,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

สพน. 

25. โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล.คลองบางบอน ชวง
คลองพระยาราชมนตรี ถึงคลองสะแกงาม 

88,000,000 
(ไมไดรบังบประมาณ) 

สพน. 



 

46 

โครงการยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

26. โครงการกอสรางเข่ือนคลองสาม ประเวศ ชวงซอย
รมเกลา 25/7 ถึงคลองประเวศ 

160,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

สพน. 

27. โครงการกอสรางเข่ือนคลองสี่ ประเวศ ชวงทางหลวง
พิเศษหมายเลข 7 ถึงคลองประเวศ 

160,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

สพน. 

 

มาตรการท่ี 6 เพิ่มประสิทธิภาพในการรับมือกบัภัยพิบัติจากอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

ตัวชี้วัดมาตรการ 

ลำดับท่ี ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

1 รอยละความสำเร็จในการจัดทำระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือสนับสนุนการบริหาร

จัดการน้ำของกรุงเทพมหานคร 

- - รอยละ 100 

 

โครงการยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการจัดทำและพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำ
เชิงรุก 

50,000,000 กสน. 

*2. โครงการสำรวจขอมูลระบบระบายน้ำเพื่อการจัดทำ

แผนที่ความเสี่ยงน้ำทวมในเขตกรุงเทพมหานคร 

50,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

กสน. 

*3. โครงการพัฒนาระบบประเมินปริมาณฝนพยาการณ

ฝนลวงหนาโดยใชขอมูลเรดารตรวจอากาศ 

11,200,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

กสน. 

*4. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนยควบคมุระบบปองกัน

น้ำทวมกรุงเทพมหานคร 

65,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

กสน. 

*5. โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบและควบคุมเครื่องสูบ
น้ำอัตโนมัติพ้ืนที่จุดเสี่ยงน้ำทวม 
 

96,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

กสน. 

6. โครงการจัดหาเครื่องเรดารตรวจอากาศพรอมอุปกรณ 252,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

กสน. 
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เปาประสงคที่ 1.4.1.2 ฟนฟูสภาพปาชายเลนใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น 

ตัวชี้วัดเปาประสงค 

ลำดับท่ี ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

1 ความสำเร็จของการกอสรางแนวคันหิน 

(Groins) ปองกันการกัดเซาะชายฝง 

เริ่มกอสราง เริ่มกอสราง รอยละ 20 

(ของขั้นตอน

การกอสราง) 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 

มาตรการท่ี 3 สรางแนวปองกันการกัดเซาะชายฝง 

ตัวชี้วัดมาตรการ 

ลำดับท่ี ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

1 ความสำเร็จของการกอสรางแนวคันหิน 

(Groins) ปองกันการกัดเซาะชายฝง 

เริ่มกอสราง เริ่มกอสราง รอยละ 20 

(ของขั้นตอน

การกอสราง) 

 

โครงการยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง

ทะเลบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครและศูนยสำรวจและ

เฝาระวังชายฝง (ตอเนื่อง ป 63 - 67) 

273,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

สพน. ก.3 

2. โครงการจางที่ปรึกษาควบคุมงานกอสราง โครงการ

ปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลบางขุน

เทียนกรุงเทพมหานครและศูนยสำรวจและเฝาระวัง

ชายฝง (ตอเนื่อง ป 63 - 67) 

9,400,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

สพน. ก.3 
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มิติที่ 2 มหานครสีเขียวสะดวกสบาย 

เปาหมายที่ 2.1.1 กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง  ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองใหแลดูสะอาด 

เปาประสงคที่ 2.1.1.1 ถนน ทางเทา และคลองสายหลักของกรุงเทพมหานครไดรับการปรับปรุงภูมิทัศนใหมี

ความเปนระเบียบเรียบรอย  สะอาด สวยงาม 

ตัวชี้วัดเปาประสงค 

ลำดับ

ที ่
ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

1 จำนวนคลองสายหลักที่ไดรับการปรับปรุง 
ภูมิทัศน 

- - อยางนอย 20 คลอง

ตามจำนวนคลองที่

กำหนดไวในแผน 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 

มาตรการท่ี 1 บูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

ในการสำรวจ ออกแบบ วางแผนพัฒนาพื้นที่และดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศนถนน ทางเทา และคลองสายหลัก

ในยานสำคัญของกรุงเทพมหานครใหเปนไปตามขอกำหนดของมาตรฐานสากลและสอดคลองกับเอกลักษณ

ของแตละพ้ืนที่ 

ตัวชี้วัดมาตรการ 

ลำดับท่ี ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

1 จำนวนคลองสายหลักที่ไดรับการปรับปรุง 
ภูมิทัศน 

- - อยางนอย 20 คลอง

ตามจำนวนคลองที่

กำหนดไวในแผน 

 

โครงการยทุธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนคลองสายหลักในพ้ืนที่

กรุงเทพมหานคร 

ไมใชงบประมาณ สำนักการระบายน้ำ. 

โครงการการพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศนคลองสามวา  

เขตมีนบุรี 

ไมใชงบประมาณ สำนักงานเขตมีนบุรี 

โครงการจัดระเบียบถนนและคลองในพื้นที่
กรงุเทพมหานคร 

ไมใชงบประมาณ สำนักเทศกิจ 

โครงการเครือขายการจัดระเบียบคลองท่ีไดรับการ
ปรับปรุงภูมิทัศน 

50,000 สำนักเทศกิจ 

โครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล.(ชนิดดาดทองคลอง) และ
สถานีสูบน้ำคลองไผเขียว แยกคลองสามขา 

102,327,000 สำนักงานเขตบางเขน 
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โครงการยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

ขุดลอกคลองในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร   
1. ขุดลอกคลองหัวหมากจากคลองแสบแสน 
ถึงคลองพระโขนง 

15,997,000 กรบ. 

2. ขุดลอกคลองหัวลำโพงเกาจากถนนสี่พระยา 
ถึงถนนสุรวงศ 

299,000 กรบ. 

3. ขุดลอกคลองกะจะจากคลองแสนแสบถึงคลอง
หัวหมาก 

4,804,000 กรบ. 

4. ขุดลอกคลองศาลาลอยบนจากคลองสองหองถึงคลอง
ศาลาลอยลาง 

1,368,000 กรบ. 

5. ขุดลอกคลองบึงเรือนจำกลางคลองเปรม 
 

2,715,000 กรบ. 

6. ขุดลอกคลองลาวจากคลองกะจะถึงคลองหัวหมาก 
 

1,992,000 กรบ. 

7. ขุดลอกคลองศาลาลอยลางจากถนนออนนุชถึงคลอง
มะขามเทศ 

3,018,000 กรบ. 

8. ขุดลอกคลองบานปาจากคลองลาวถึงคลองตัน 
 

2,372,000 กรบ. 

9. ขุดลอกคอลงภาษีเจริญจากคลองบางกอกใหญถึงสุด
เขตกรุงเทพมหานคร 

9,100,000 กรบ. 

10. ขุดลอกคูน้ำขางโรงพยาบาลรถไฟมักกะสันจากถนน
เพชรบุรีถึงสุดระยะที่กำหนดให 

459,000 กรบ. 

11. ขุดลอกคลองสะแกจากคลองกะจะและแยกคลอง
เชื่อมคลองสะแกถึงคลองตัน คลองบานปา 

2,431,000 กรบ. 

12. ขุดลอกคลองบางขี้แกงจากคลองบางดวนถึงคลองทวี
วัฒนา 

3,540,000 กรบ. 

13. ขุดลอกคลองบางโพจากสถานีสูบน้ำคลองบางโพถึง
ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี 

2,397,000 กรบ. 

14. ขุดลอกคลองขรัวตาแกนจากสถานีสบูน้ำคลองขรัว
ตาแกนถึงสุดเขตคลอง 

1,516,000 กรบ. 

15. ขุดลอกคลองวัดสิงหจากคลองสนามชัยถึงคลองบาง
ระแนะ 

3,570,000 กรบ. 
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สรุปโครงการและงบประมาณที่จะดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

โครงการยุทธศาสตรตามลำดับความสำคัญ (มิติท่ี 1.1 ปลอดมลพิษ) 

ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการยุทธศาสตร 

งบประมาณ 

(บาท) 

ความสอดคลองกับ

แผนปฏิบัติ

ราชการ-

กรุงเทพมหานคร 

ประจำป พ.ศ. 

2564 

สวน

ราชการที่

รับผดิชอบ 

อยูใน

แผน 

ไมอยู 

ในแผน 

 

1 โครงการจางท่ีปรึกษาศึกษาความ

เหมาะสม สำรวจและออกแบบ

รายละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสีย 

และระบบบำบัดน้ำเสียบางเขน 

(ม.1.1.1.2.1) 

29,000,000.- 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  สำนักงาน

จัดการ

คุณภาพน้ำ 

2 โครงการจางท่ีปรึกษาศึกษาความ

เหมาะสม สำรวจและออกแบบ

รายละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสีย 

และระบบบำบัดน้ำเสียดอนเมือง 

(ม.1.1.1.2.1) 

28,000,000.- 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  สำนักงาน

จัดการ

คุณภาพน้ำ 

3 โครงการจางท่ีปรึกษาศึกษาทบทวน

พ้ืนที่บริการบำบัดน้ำเสียของ

กรุงเทพมหานคร (ม.1.1.1.2.1) 

25,500,000.- 
(ไมไดรับงบประมาณ) 


(บรรจุ

เพ่ิมเติม) 

 สำนักงาน

จัดการ

คุณภาพน้ำ 

4 โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ำเสีย

จากพื้นที่รับน้ำคลองลาดโตนด 

(ม.1.1.1.2.1) 

147,223,018.- 

 


(บรรจุ

เพ่ิมเติม) 

 สำนักงาน

จัดการ

คุณภาพน้ำ 

5 โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ำเสีย 

และระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี  

ระยะที่ ๑  (ม.1.1.1.2.1) 

389,950,000.- 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

(กันเงินไวเบิกเหลื่อมป) 

  

 

สำนักงาน

จัดการ

คุณภาพน้ำ 

6 โครงการจางท่ีปรึกษาบริหารและ

ควบคุมงานโครงการกอสรางระบบ

รวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย

มีนบุรี ระยะที่ ๑ (ม.1.1.1.2.1) 

 

7,300,000.- 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

(กันเงินไวเบิกเหลื่อมป) 

  สำนักงาน

จัดการ

คุณภาพน้ำ 
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ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการยุทธศาสตร 

งบประมาณ 

(บาท) 

ความสอดคลองกับ

แผนปฏิบัติ

ราชการ-

กรุงเทพมหานคร 

ประจำป พ.ศ. 

2564 

สวน

ราชการที่

รับผดิชอบ 

อยูใน

แผน 

ไมอยู 

ในแผน 

 

7 โครงการจางที่ปรึกษาสำรวจ  

และออกแบบรายละเอียดระบบ

รวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย

มีนบุรี ระยะที่ 2 (ม.1.1.1.2.1) 

19,700,000.- 
(บรรจุ

เพ่ิมเติม) 

 สำนักงาน

จัดการ

คุณภาพน้ำ 

8 โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ำเสีย

(เพ่ิมเติม) พื้นที่เขตหวยขวาง เขาโรง

ควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง  
(แบงเปน งบ กทม. 267,2๐๐,๐๐๐.-บาท 

งบอุดหนุนรัฐบาล 425,6๐๐,๐๐๐.-บาท  

งบรวม 692,800,000.- บาท)  

(ม.1.1.1.2.1) 

งบ กทม. 

56,500,000.- 

 

(งบเงินอุดหนุนฯ 

56,500,000.-) 

  สำนักงาน

จัดการ

คุณภาพน้ำ 

9 โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ำเสีย

เพ่ิมเติมริมคลองแสนแสบ ชวงถนน

วิทย-ุคลองตัน เขาโรงควบคุมคุณภาพ

น้ำดินแดง (ม.1.1.1.2.1) 

งบ กทม. 
80,000,000.- 

 
(งบเงินอุดหนุนฯ 
80,000,000.-) 

  สำนักงาน

จัดการ

คุณภาพน้ำ 

10 โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ำเสีย 

และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 

๑ งานกอสรางระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี  

และสวนสาธารณะ (ม.1.1.1.2.1) 

1,056,400,000.- 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

(กันเงินไวเบิกเหลื่อมป) 

  สำนักงาน

จัดการ

คุณภาพน้ำ 

11 โครงการจางท่ีปรึกษาบริหารและ

ควบคุมงานโครงการกอสรางระบบ

รวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย

ธนบุรี สัญญาที่ ๑ งานกอสรางระบบ

บำบัดน้ำเสียธนบุรี และสวนสาธารณะ 

(ม.1.1.1.2.1) 

 

 

22,700,000.- 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

(กันเงินไวเบิกเหลื่อมป) 

  สำนักงาน

จัดการ

คุณภาพน้ำ 
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ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการยุทธศาสตร 

งบประมาณ 

(บาท) 

ความสอดคลองกับ

แผนปฏิบัติ

ราชการ-

กรุงเทพมหานคร 

ประจำป พ.ศ. 

2564 

สวน

ราชการที่

รับผดิชอบ 

อยูใน

แผน 

ไมอยู 

ในแผน 

 

12 โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ำเสีย 

และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 

๒ งานกอสรางระบบรวบรวมน้ำเสีย

พ้ืนที่สวนเหนือ  

(เขตบางพลัดและบางสวนของเขตตลิ่ง

ชันและเขตบางกอกนอย)  

(ม.1.1.1.2.1) 

1,262,100,000.- 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

(กันเงินไวเบิกเหลื่อมป) 

  สำนักงาน

จัดการ

คุณภาพน้ำ 

13 โครงการจางที่ปรึกษาบริหารและ

ควบคุมงานโครงการกอสรางระบบ

รวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย

ธนบุรี สัญญาที่ ๒ งานกอสรางระบบ

รวบรวมน้ำเสียพ้ืนที่สวนเหนือ  

(เขตบางพลัดและบางสวนของเขตตลิ่ง

ชันและเขตบางกอกนอย)  

(ม.1.1.1.2.1) 

1,000,000.-   สำนักงาน

จัดการ

คุณภาพน้ำ 

14 โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ำเสีย 

และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 

๓ งานกอสรางระบบรวบรวมน้ำเสีย

พ้ืนที่สวนใต (เขตบางกอกนอยและเขต 

บางกอกใหญ)  

(ม.1.1.1.2.1) 

1,009,100,000.- 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

(กันเงินไวเบิกเหลื่อมป) 

  สำนักงาน

จัดการ

คุณภาพน้ำ 

15 โครงการจางที่ปรึกษาบริหารและ

ควบคุมงานโครงการกอสรางระบบ

รวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย

ธนบุรี สัญญาที่ ๓ งานกอสรางระบบ

รวบรวมน้ำเสียพ้ืนที่ สวนใต (เขต

บางกอกนอยและเขต 

บางกอกใหญ) (ม.1.1.1.2.1) 

1,000,000.-   สำนักงาน

จัดการ

คุณภาพน้ำ 
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ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการยุทธศาสตร 

งบประมาณ 

(บาท) 

ความสอดคลองกับ

แผนปฏิบัติ

ราชการ-

กรุงเทพมหานคร 

ประจำป พ.ศ. 

2564 

สวน

ราชการที่

รับผดิชอบ 

อยูใน

แผน 

ไมอยู 

ในแผน 

 

16 โครงการจางทำระบบงานเพ่ือการ

จัดเก็บคาธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย  

(ม.1.1.1.3.2) 

20,000,000.-   สำนักงาน

จัดการ

คุณภาพน้ำ 

17 โครงการจางท่ีปรึกษาศึกษาความเปนไป

ไดในการใหเอกชนรวมลงทุนและดำเนิน

โครงการบำบัดน้ำเสียคลองเตย 

(งบประมาณกองทุนสงเสริมการให

เอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ

กระทรวงการคลัง จำนวน 

๑๘,๐๐๐,๐๐๐.-บาท) (ม.1.1.1.4.2) 

35,000,000.- 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  สำนักงาน

จัดการ

คุณภาพน้ำ 

18 โครงการจางท่ีปรึกษาศึกษาความเปนไป

ไดในการใหเอกชนรวมลงทุนและดำเนิน

โครงการบำบัดน้ำเสียบึงหนองบอน 

(งบประมาณกองทุนสงเสริมการให

เอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ

กระทรวงการคลัง จำนวน 

๑๗,๐๐๐,๐๐๐.-บาท) (ม.1.1.1.4.2) 

35,000,000.- 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  สำนักงาน

จัดการ

คุณภาพน้ำ 

19 โครงการกอสรางทอสงน้ำที่ผานการ

บำบัดจากโรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร

ไปยังคลองบางซื่อ คลองน้ำแกวและ

คลองพญาเวิก (ม.1.1.1.3.1) 

15,500,000.- 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  สำนักงาน

จัดการ

คุณภาพน้ำ 

20 โครงการกอสรางบอดักน้ำเสียเพ่ือ

ปองกันน้ำไหลยอนกลับเขาระบบทอ

รวบรวมน้ำเสียในพ้ืนที่โรงควบคุม

คุณภาพน้ำทุงคร ุ (ม.1.1.1.2.1) 

11,600,000.- 
(ไมไดรับงบประมาณ) 


(บรรจุ

เพ่ิมเติม) 

 สำนักงาน

จัดการ 

คุณภาพน้ำ 

21 โครงการกอสรางบอดักน้ำเสียเพ่ือ

ปองกันน้ำไหลยอนกลับเขาระบบทอ

รวบรวมน้ำเสียในพ้ืนที่โรงควบคุม

คุณภาพน้ำหนองแขม (ม.1.1.1.2.1) 

6,520,000.- 
(ไมไดรับงบประมาณ) 


(บรรจุ

เพ่ิมเติม) 

 สำนักงาน

จัดการ 

คุณภาพน้ำ 
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ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการยุทธศาสตร 

งบประมาณ 

(บาท) 

ความสอดคลองกับ

แผนปฏิบัติ

ราชการ-

กรุงเทพมหานคร 

ประจำป พ.ศ. 

2564 

สวน

ราชการที่

รับผดิชอบ 

อยูใน

แผน 

ไมอยู 

ในแผน 

 

22 โครงการจางบริหารจัดการเพ่ือการ

จัดเก็บคาธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย 

(ม.1.1.1.3.2) 

-   สำนักงาน

จัดการ

คุณภาพน้ำ 

23 กิจกรรมการตรวจวัดคุณภาพในคลอง

สายหลักตามแผนการปรับปรุงภูมิทัศน

คลองสายหลักของกรุงเทพมหานคร  

(ม.1.1.1.1.1) 

-   สำนักงาน

จัดการ

คุณภาพน้ำ 

24 โครงการจัดทำแผนที่แสดงคุณภาพน้ำ 

และจัดลำดับความสำคัญ ของคลองและ

แมน้ำเจาพระยาในเขตกรุงเทพมหานคร

ที่ตองไดรับการฟนฟู (ม.1.1.1.1.2) 

-   สำนักงาน

จัดการ

คุณภาพน้ำ 

25 โครงการศึกษาวิจัยสงเสริมนวัตกรรม

การจัดการคุณภาพน้ำ (ม.1.1.1.2.2) 

-   สำนักงาน

จัดการ

คุณภาพน้ำ 

26 โครงการนำน้ำที่ผานการบำบัดกลับมา

ใชประโยชน (ม.1.1.1.3.1) 

 

-   สำนักงาน

จัดการ

คุณภาพน้ำ 

27 โครงการรณรงคประชาสัมพันธใหทุก

ภาคสวนรวมรับผิดชอบตอมลพิษทางน้ำ

ดวยการจายคาธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย  

(ม.1.1.1.3.2) 

-   สำนักงาน

จัดการ

คุณภาพน้ำ 

28 โครงการสงเสริมการจัดการน้ำเสีย 

ภาคประชาชน (ม.1.1.1.4.1) 

 

-   สำนักงาน

จัดการ

คุณภาพน้ำ 

29 กิจกรรมสรางเครือขายการมีสวน

รวมกับภาคเอกชนในการบริหารจัดการ

ระบบบำบัดน้ำเสีย (ม.1.1.1.4.2) 

-   สำนักงาน

จัดการ

คุณภาพน้ำ 
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ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการยุทธศาสตร 

งบประมาณ 

(บาท) 

ความสอดคลองกับ

แผนปฏิบัติ

ราชการ-

กรุงเทพมหานคร 

ประจำป พ.ศ. 

2564 

สวน

ราชการที่

รับผดิชอบ 

อยูใน

แผน 

ไมอยู 

ในแผน 

 

30 โครงการสำรวจและจัดทำฐานขอมูล 

ระบบสารสนเทศผูประกอบการที่เปน

แหลงกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร  

(ม.1.1.1.5.1) 

-   สำนักงาน

จัดการ

คุณภาพน้ำ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 4,259,093,018 26 

โครงการ 

2

โครงการ 

1

กิจกรรม 

สำนักงาน

จัดการ

คุณภาพน้ำ 

 

รวมโครงการ  30   โครงการ รวมจำนวนเงิน  4,267,173,018   บาท 

อยูในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำป พ.ศ. 2564  จำนวน  27  โครงการ  

จำนวนเงิน   4,257,093,018  บาท 

ไมอยูในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำป พ.ศ. 2564  จำนวน  2  โครงการ และ  1   กิจกรรม 

จำนวนเงิน          2,000,000  บาท 

ไดรับงบประมาณ  7  โครงการ จำนวนเงิน   325,423,018  บาท 

ไมไดรับงบประมาณ  14  โครงการ จำนวนเงิน  3,933,670,000 บาท 

ไมใชงบประมาณ  9  โครงการ 
 

หมายเหตุ :  

โครงการที่อยูในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำป 2564 จำนวน 5 โครงการ ที่ยังไมดำเนินการในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ดังน้ี 

 1. โครงการจางที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสม สำรวจและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสีย 

และระบบบำบัดนำ้เสยีสายไหม (ม.1.1.1.2.1) 

 2.โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบดัน้ำเสียมีนบุรี ระยะที ่๒ (ม.1.1.1.2.1) 

 3.โครงการจางที่ปรึกษาบริหารและควบคมุงานโครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบดัน้ำเสยีมีน

บุรี ระยะที ่๒ (ม.1.1.1.2.1) 

 4.โครงการบำบดัน้ำเสียจากชุมชนริมคลองเปรมประชากร (ม.1.1.1.2.1) 

 5. โครงการจางบริหารจัดการเพ่ือการจัดเก็บคาธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (ม.1.1.1.3.2) 
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โครงการยุทธศาสตรตามลำดับความสำคัญ (มิติท่ี 1.4 ปลอดภัยพิบัติ) 

ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการยุทธศาสตร 

งบประมาณ 

(บาท) 

ความสอดคลองกับ

แผนปฏิบัติราชการ

กรุงเทพมหานคร 

ประจำป พ.ศ. 2564 

สวนราชการ

ที่รับผิดชอบ 

อยูใน

แผน 

ไมอยู 

ในแผน 

เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการปองกันน้ำทวมและการระบายน้ำทั้งระบบอยางมีประสิทธิภาพสามารถรองรับปญหา

อุทกภัยเนื่องจากน้ำหลากและน้ำหนุน 

1 โครงการกอสรางเข่ือนกั้นน้ำเพ่ือรองรับ
การพัฒนาพ้ืนที่โรงพยาบาลผูสูงอายุ
บางขุนเทียน 

35,000,000   สพน. 

*2 โครงการกอสรางแนวปองกันน้ำทวมริม

แมน้ำเจาพระยาบริเวณปากคลองบาง

คอแหลม 

30,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  สพน. ก.1 

*3 โครงการปรับปรุงแนวปองกันน้ำทวมริม

แมน้ำเจาพระยาบริเวณคลองขุดวัดชอง

ลม 

75,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  สพน. ก.1 

*4 โครงการปรับปรุงแนวปองกันน้ำทวมริม

แมน้ำเจาพระยาชวงจากสะพานกรุง

ธนบุรีถึงสุดซอยสามเสน 11 

56,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  สพน. ก.2 

*5 โครงการปรับปรุงแนวปองกันน้ำทวมริม

แมน้ำเจาพระยาชวงปากคลองสามเสน

ถึงสะพานกรุงธนบุรี 

60,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  สพน. ก.2 

*6 โครงการปรับปรุงแนวปองกันน้ำทวมริม

แมน้ำเจาพระยาชวงจากซอยปานสขุ 

ถึงโรงเรียนราชินี 

29,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  สพน. ก.2 

*7 โครงการปรับปรุงแนวปองกันน้ำทวมริม

แมน้ำเจาพระยาชวงจากตลาดยอด

พิมานถึงสะพานพระพุทธยอดฟาจุฬา

โลกมหาราช 

56,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  สพน. ก.2 

*8 โครงการปรับปรุงแนวปองกันน้ำทวมริม

แมน้ำเจาพระยาบริเวณถนนกรุงเกษม 

23,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  สพน. ก.2 

*9 โครงการปรับปรุงแนวปองกันน้ำทวมริม

แมน้ำเจาพระยาชวงจากคลองโองอาง

ถึงตรอกไกร 

54,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  สพน. ก.2 
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ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการยุทธศาสตร งบประมาณ (บาท) 

ความสอดคลองกับ

แผนปฏิบัติราชการ

กรุงเทพมหานคร 

ประจำป พ.ศ. 

2564 

สวนราชการที่

รับผดิชอบ 

อยูใน

แผน 

ไมอยู 

ในแผน 

 

*10 โครงการกอสรางและปรับปรุงแนว

ปองกันน้ำทวมริมคลองบางกอกนอย 

ฝงใตบริเวณใตสะพานถนนบรมราช

ชนนีถึงทางรถไฟสายใต 

57,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  สพน. ก.3 

*11 โครงการกอสรางและปรับปรุงแนว

ปองกันน้ำทวมริมคลองบางกอกนอย 

ชวงวัดสุวรรณารามถึง 

สะพานอรุณอัมรินทร 

98,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  สพน. ก.3 

*12 โครงการปรับปรุงแนวปองกันน้ำทวม

ริมคลองบางกอกนอยชวงคลอง

บางบำหรุถึงคลองพริกปน 

45,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  สพน. ก.3 

*13 โครงการปรับปรุงแนวปองกันน้ำทวม

ริมคลองบางกอกนอยฝงเหนือ 

ชวงถนนบรมราชชนนีถึงทางรถไฟสาย

ใต 

33,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  สพน. ก.3 

*14 โครงการจางท่ีปรึกษาทบทวนแผน

แมบทการระบายน้ำพื้นที่

กรุงเทพมหานคร 

ฝงตะวันตก 

70,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  สพน.  

ก.แผน 

**15 งานกอสรางแนวปองกันน้ำทวมริม
แมน้ำเจาพระยา ชวงซอยราษฎร
บูรณะ 1  
ถึงซอยราษฎรบูรณะ 3 

27,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  สพน. 

16 งานกอสรางแนวปองกันน้ำทวมริม
แมน้ำเจาพระยา บริเวณปากคลอง
บางคอแหลม ชวงซอยเจริญกรุง 109  
แยก 10-1 ถึงประตูระบายน้ำคลอง
บางคอแหลม 
 

30,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  สพน. 
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แผน 
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ในแผน 

 

17 งานกอสรางแนวปองกันน้ำทวมริม
แมน้ำเจาพระยา บริเวณวัดคลองเตย
นอกถึงบริเวณสำนักงานศุลกากร
สงออกทาเรือกรุงเทพ 

75,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  สพน. 

18 งานกอสรางแนวปองกันน้ำทวมริม
แมน้ำเจาพระยา ชวงคลองสาทรถึง
ซอยเจริญกรุง 58 

95,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  สพน. 

19 งานกอสรางแนวปองกันน้ำทวมริม
แมน้ำเจาพระยา ชวงสถานีสูบน้ำ
คลองขุดวัดชองลมถึงแมน้ำเจาพระยา 

75,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  สพน. 

20 งานกอสรางแนวปองกันน้ำทวมริม
คลองบางกอกนอย ชวงถนนบรมราช
ชนน ี
ถึงทางรถไฟสายใต 

57,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  สพน. 

21 งานกอสรางแนวปองกันน้ำทวม
บริเวณคลองพระโขนงชวงถนนทาง
รถไฟสายเกาถึงทางพิเศษเฉลิมมหา
นคร 

30,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  สพน. 

22 งานปรับปรุงแนวปองกันน้ำทวมริม
แมน้ำเจาพระยาชวงคลองวัดราชาธิ
วาสวิหารถึงลานจอดรถชุมชนมิตคาม 
1 

24,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  สพน. 

23 งานปรับปรุงแนวปองกันน้ำทวมริม
คลองบางกอกนอย ชวงคลองน้ำตาล
ถึงถนนจรัญสนิทวงศ 

44,000,000 
(ไมไดรบังบประมาณ) 

  สพน. 

24 โครงการกอสรางแนวปองกันน้ำทวม
โครงการแกมลิง "คลองมหาชัย-คลอง
สนามชัย" 
 
 
 

103,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  สพน. 
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เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการปองกันน้ำทวมและการระบายน้ำพื้นที่ดานตะวันออกของกรุงเทพมหานครอยางมี

ประสิทธิภาพ 

*1 โครงการจางที่ปรึกษา สำรวจ จัดทำ

แผนหลักและออกแบบระบบปองกัน

น้ำทวมและระบบระบายน้ำพ้ืนที่ดาน

ตะวันออกของกรุงเทพมหานครนอก

คันก้ันน้ำพระราชดำริ 

70,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  สพน. 

*2 โครงการจางท่ีปรึกษาทบทวนแผน

แมบทการระบายน้ำพื้นที่

กรุงเทพมหานครฝงตะวันออกในแนว

คันพระราชดำริ 

70,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  สพน. 

*3 งานจางที่ปรึกษาออกแบบระบบ
ปองกันน้ำทวมและระบบระบายน้ำ
พ้ืนที่ดานตะวันออกของ
กรุงเทพมหานคร 

70,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  สพน. 

เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการระบายน้ำทั้งระบบอยางมีประสิทธิภาพ สามารถแกไขปญหาน้ำทวมขังพื้นผิวถนน

เนื่องจากน้ำฝนและน้ำหลาก 

1 โครงการกอสรางทอขนสงน้ำใตถนน
พระราม 6 จากคลองสามเสนลงสู
อุโมงคใตคลองบางซื่อ 

5,820,000   สพน. ก.2 

2 โครงการจางที่ปรึกษาควบคุมการ
กอสรางโครงการกอสรางทอขนสงน้ำใต
ถนนพระราม 6 จากคลองสามเสนลงสู
อุโมงคใตคลองบางซื่อ 

40,000   สพน. ก.2 

3 โครงการกอสรางประตูระบายน้ำและ
ประตูเรือสัญจรคลองแสนแสบตอน
คลองบางชัน (ครั้งที่ 2) 

1,000,000   สพน. ก.2 

4 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองวัด
หลักสี่ถนนวิภาวดีรังสิตขาออก 
 

72,000   สคน. 
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ในแผน 

 

5 โครงการกอสรางระบบระบายน้ำในแนว
เสนทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสาม
สนามบิน (โครงการใตดิน) ชวงจากถนน
พระรามที่ 6 ถึงซอยระนอง 1 

372,000   กรท. 

6 โครงการกอสรางระบบระบายน้ำในแนว
เสนทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสาม
สนามบิน (โครงสรางยกระดับ) ชวงจาก
ซอยระนอง 1 ถึงสนามบินดอนเมือง 

189,000   กรท. 

7 โครงการเดินระบบบำรุงรักษา และ
บริหารจัดการอุโมงคจากบึงมักกะสัน
ลงสูแมน้ำเจาพระยา (ระยะที่ 3) 

56,000,000   สคน. 

8 โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ำจาก
บึงหนองบอนลงสูแมน้ำเจาพระยา 
(ตอเนื่อง ป 58-65) 

1,105,300,000   สพน. ก.1 

9 โครงการจางที่ปรึกษาควบคุมการ
กอสรางโครงการกอสรางอุโมงค
ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสูแมน้ำ
เจาพระยา (ตอเนื่อง ป 58-65) 

5,970,000   สพน. ก.1 

10 โครงการกอสรางสถานีสูบน้ำและประตู
ระบายน้ำคลองหลุมไผ ตอนคลอง
ลาดพราว 

81,790,000   สพน. ก.2 

11 โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ำคลอง
เปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู
แมน้ำเจาพระยา (ตอเนื่อง ป 63-68) 

5,760,000   สพน. ก.2 

12 โครงการจางที่ปรึกษาควบคุมการ
กอสรางโครงการกอสรางอุโมงคระบาย
น้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบาง
บัวลงสูแมน้ำเจาพระยา (ตอเนื่อง ป 
63-70) 

480,000   สพน. ก.2 

13 โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ำคลอง
ทวีวัฒนาบริเวณคอขวด (ตอเนื่อง ป 
63-67) 

11,121,000   สพน. ก.3 
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14 โครงการจางที่ปรึกษาควบคุมการ
กอสรางโครงการกอสรางอุโมงคระบาย
น้ำคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด 
(ตอเนื่อง ป 63-69) 

1,000,000   สพน. ก.3 

15 โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ำคลอง
แสนแสบจากอุโมงคระบายน้ำคลอง
แสนแสบและคลองลาดพราวถึงบริเวณ
ซอยลาดพราว 130 (ตอเนื่อง ป 63-
66) 

9,505,460   สพน. ก.1 

16 โครงการจางที่ปรึกษาควบคุมการ
กอสราง โครงการกอสรางอุโมงคระบาย
น้ำคลองแสนแสบจากอุโมงคระบายน้ำ
คลองแสนแสบ และคลองลาดพราวถึง
บริเวณซอยลาดพราว 130 (ตอเนื่อง ป 
63-68) 

1,117,400   สพน. ก.1 

17 โครงการเดินระบบบำรุงรักษาและบริหาร
จัดการอุโมงคระบายน้ำจากบึงมักกะสัน
ลงสูแมน้ำเจาพระยา (ระยะที่ 2) 

51,105,752   สคน 

18 โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพ
สถานีสูบน้ำคลองบางนางจีน 

10,490,000   สคน 

19 โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพ
สถานีสูบน้ำคลองจิก 

40,000,000   สคน 

20 โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพ
สถานีสูบน้ำคลองจิต 

39,900,000   สคน 

21 โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพ
สถานีสูบน้ำคลองบานหลาย 

48,000,000   สคน 

22 โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพ
สถานีสูบน้ำคลองเตย 

50,000,000   สคน 

*23 โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ำ

คลองพระยาราชมนตรี จากคลองภาษี

เจริญถึงคลองสนามชัย (ตอเนื่อง ป 

64 - 70) 

60,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  สพน. ก.3 
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*24 โครงการจางที่ปรึกษาควบคุมงาน
กอสรางโครงการกอสรางอุโมงคระบาย
น้ำคลองพระยาราชมนตรจีากคลองภาษี
เจริญถึงคลองสนามชัย 

1,300,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  สพน. ก.3 

*25 โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ำใต

คลองบางซื่อดวยการกอสรางทอขนสง

น้ำถนนพระรามที่ 6 จากซอยระนอง 

1 ถึงคลองบางซื่อ (ตอเนื่อง ป 64 - 

65) 

76,800,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  สพน. ก.2 

*26 โครงการกอสรางระบบระบายน้ำบึง

กุมเหนือ ระยะที่ 3 (ตอเนื่อง ป 64 - 

67) 

141,400,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  สพน. ก.2 

*27 โครงการกอสรางระบบระบายน้ำถนน

ชางอากาศอุทิศถนนประชาอุทิศและ

ถนนโกสุมรวมใจ (ตอเนื่อง ป 64 -

65) 

84,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  สพน. 

28 งานกอสรางบอสูบน้ำซอยรัชดาภิเษก
32 (อาภาภิรมย) ตอนลงคลอง
ลาดพราว 

61,400,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  กรท. 

29 งานกอสรางระบบระบายน้ำคลองวัด
ศรีบุญเรือง 

99,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  สพน. 

30 งานกอสรางสถานีสูบน้ำคูนายกิมสาย 
2 ตอนคลองเปรมประชากร 

89,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  สพน. 

31 งานกอสรางบอสูบน้ำถนนชางอากาศ
อุทิศ ถนนประชาอุทิศและซอยโกสุม
รวมใจ 43  รวมจำนวน 3 แหง 

59,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  สพน. 

32 งานกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. คลองลัด
ขี้เหล็กจากบริเวณถนนพระราม 2 
ซอย 25 ถึงบริเวณวัดโพธิ์ทอง 

30,300,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  กรบ. 
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33 งานกอสรางเข่ือน ค.ส.ล.คลองราษฎร
บูรณะจากบริเวณราษฎรบูรณะถึง
บริเวณวัดประเสริฐสุทธาวาส 

16,700,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  กรบ. 

34 โครงการกอสรางสถานีสูบน้ำคลองราง
จาก 

9,080,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  สพน. 

35 โครงการกอสรางสถานีสูบน้ำคลอง
สะพานควาย 

9,870,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  สพน. 

36 โครงการกอสรางระบบระบายน้ำซอย
สุขุมวิท  71 ชวงจากซอยปรีดีพนม
ยงค 8 ถึงคลองตัน 

156,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  สพน. 

37 โครงการกอสรางระบบระบายน้ำ
คลองบานปา จากถนนพัฒนาการถึง
คลองตันและคลองหัวหมาก 

110,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  สพน. 

38 โครงการกอสรางระบบระบายน้ำ
คลองรางสะแก ชวงคลองหัวกระบือ
ถึงคลองบางมด 

70,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  สพน. 

39 โครงการกอสรางระบบระบายน้ำ
คลองรางโพธิ์ ชวงคลองหัวกระบือถึง
คลองบางมด 

77,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  สพน. 

จัดหาพื้นที่เพ่ือพัฒนาใหเปนแหลงรองรับน้ำฝนและน้ำหลาก 

*1 โครงการกอสรางแกมลิงสวนน้ำเสรี
ไทยชวงคลองระหัสถึงคลองครุ (ครั้งที่ 
2) (ตอเนื่อง ป 64 - 65) 

1,000,000   สพน. นวัตฯ 

2 โครงการกอสรางแกมลิงสวนเบญจกิติ 
 
 

93,000,000   สพน. นวัตฯ 

*3 โครงการปรับปรุงแกมลิงบึงมักกะสัน 

 

 

 

120,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  สพน.ก.2 
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ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการยุทธศาสตร งบประมาณ (บาท) 

ความสอดคลองกับ

แผนปฏิบัติราชการ

กรุงเทพมหานคร 

ประจำป พ.ศ. 

2564 

สวนราชการที่

รับผดิชอบ 

อยูใน

แผน 

ไมอยู 

ในแผน 

 

*4 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ

คลองรางออ-รางแกว คูน้ำสนาม

กอลฟสโมสรทหารบกรามอินทราและ

กอสรางแกมลิงบึงสนามกอลฟสโมสร

ทหารบกรามอินทรา ระยะที่ 1 

86,600,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  สพน.  ก.2 

*5 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ

คลองรางออ-รางแกว คูน้ำสนาม

กอลฟสโมสรทหารบกรามอินทราและ

กอสรางแกมลิงบึงสนามกอลฟสโมสร

ทหารบกรามอินทรา ระยะที่ 2  

(ตอเนื่อง ป 64 - 65) 

124,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  สพน.  ก.2 

*6 โครงการปรับปรุงแกมลิงถนนเพชร

เกษมบริเวณหนาหางเดอะมอลลบาง

แค 

25,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  สพน.  ก.3 

*7 

 

 

โครงการกอสรางแกมลิงคลองไผสิงโต 100,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  สพน.  ก.นวัต 

8 โครงการกอสรางแกมลิงคลองไผสิงโต
ชวงถนนรัชดาภิเษกถึงอาคารรบัน้ำไผ
พิทักษ 

80,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  สพน. 

9 
 
 

โครงการกอสรางแกมลิงสวนน้ำเสรี
ไทย ชวงคลองครุถึงคลองหลอแหล 

36,520,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  สพน. 

ฟนฟู ปรับปรุง คืนสภาพคลองเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการระบายน้ำ 

**1 โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. คลอง
เปรมประชากร ชวงที่ 2 จากสุดเขต
กรุงเทพมหานครถึงคลองบานใหม 
และจากหมูบานแกรนดคาแนลถึง
ถนนสรงประภา 

6,750,000   กรบ. 
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ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการยุทธศาสตร งบประมาณ (บาท) 

ความสอดคลองกับ

แผนปฏิบัติราชการ

กรุงเทพมหานคร 

ประจำป พ.ศ. 

2564 

สวนราชการที่

รับผดิชอบ 

อยูใน

แผน 

ไมอยู 

ในแผน 

 

**2 โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. คลอง
เปรมประชากร ชวงที ่3 จากถนนสรง
ประภาถึงถนนแจงวัฒนะ 

13,000,000   กรบ. 

*3 โครงการกอสรางระบบระบายน้ำ
คลองหลุมไผ-คลองโคกคราม (ครั้งท่ี 
2) (ตอเนื่อง ป 64 - 65) 

1,000,000   สพน. 

4. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำดาน
ใตคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย 
(กอสรางสถานีสูบน้ำและเข่ือน  
ค.ส.ล.คลองระหาญ) 

93,943,087   สพน. ก.3 

5 โครงการปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล.คลอง
น้ำแกวจากคลองพญาเวิกถึงคลอง
ลาดพราว 

45,000,000   กรบ 

6 โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. และ
สถานีสูบน้ำคลองมหาศรจากบริเวณ
คลองบางไผถึงคลองภาษีเจริญ 

210,000,000   กรบ 

7 โครงการกอสรางและปรับปรุงเข่ือน 
ค.ส.ล.คลองโองอางและคลองบางลำพู 
จากบริเวณสะพานดำรงสถิตถึงบริเวณ
ปอมพระสุเมรุ 

40,000,000   กรบ 

8 โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล.คลอง
เปรมประชากรชวงท่ี 4 จากถนนแจง
วัฒนะถึงถนนเทศบาลสงเคราะห 

124,377,600   กรบ 

9 โครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล. (สมอ
ยึดดานหลัง) คลองบางไผ จากบริเวณ
คลองทวีวัฒนาถึงบริเวณสุดเขต กทม. 

10,283,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  กรบ. 

10 โครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล. พรอม
ระบบรวบรวมน้ำเสียคลองแสนแสบจาก
บริเวณประตูระบายน้ำมีนบุรีถึงบริเวณ
ประตูระบายน้ำหนองจอก 
 

17,999,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  กรบ 
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ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการยุทธศาสตร งบประมาณ (บาท) 

ความสอดคลองกับ

แผนปฏิบัติราชการ

กรุงเทพมหานคร 

ประจำป พ.ศ. 

2564 

สวนราชการที่

รับผดิชอบ 

อยูใน

แผน 

ไมอยู 

ในแผน 

 

11 โครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล. คลอง
หัวหมาก จากเข่ือนเดิมบริเวณคลองโตะ
ยอถึงบริเวณมัสยิดดารุลอิบาดะห 
(หัวหมากนอย)      (ป64-
65=160,000,000) 

40,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  กรบ. 

*12 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำดาน

ใตคลองภาษีเจริญ ชวงคลองภาษี

เจริญถึงคลองสนามชัย (กอสรางเข่ือน 

ค.ส.ล. คลองพระยาราชมนตรี ตอนที่ 

2 ชวงคลองบางบอนถึงคลองหนอง

ใหญ) (ตอเนื่อง ป 64 - 66) 

80,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  สพน. 

*13 โครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล. คลอง

ทวีวัฒนา ชวงถนนเพชรเกษมถึงคลอง

ภาษีเจริญ (ตอเนื่อง ป 64 - 66) 

80,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  สพน. 

*14 โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. คลองบาง

บอน ชวงคลองพระยาราชมนตรีถึงสุด

เขตกรุงเทพมหานคร (ตอเนื่อง ป 64 - 

67) 

264,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  สพน. 

*15 โครงการกอสรางเขื่อนปองกันการกัด

เซาะตลิ่งและคันปองกันน้ำทวมตาม

โครงการแกมลิงคลองมหาชัย-คลอง

สนามชัย (ตอเนื่อง ป 64 - 66) 

103,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  สพน. 

16 โครงการกอสรางระบบระบายน้ำ

คลองลาดเปด (ตอเนื่อง ป 64 - 66) 

72,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  สพน. 

**17 โครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล. คลอง
บางจาก จากบริเวณคลองทวีวัฒนาถึง
บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 2 

66,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  กรบ. 

**18 โครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล. คลอง
บางนา จากคลองเคล็ดถึงบริเวณ
แมน้ำเจาพระยา 

293,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  กรบ. 
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ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการยุทธศาสตร งบประมาณ (บาท) 

ความสอดคลองกับ

แผนปฏิบัติราชการ

กรุงเทพมหานคร 

ประจำป พ.ศ. 

2564 

สวนราชการที่

รับผดิชอบ 

อยูใน

แผน 

ไมอยู 

ในแผน 

 

19 งานกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. คลองแจง
รอน ชวงสถานีสูบน้ำคลองแจงรอนถึง
ถนนราษฎรบูรณะ 

56,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  สพน. 

20 งานกอสรางเข่ือน ค.ส.ล.ริมคลองพระ
ยาราชมนตรี บริเวณชุมชนราชมนตรี
รวมใจ 

27,500,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  สพน. 

21 โครงการปรับปรุงเข่ือน ค.ส.ล.คลอง
บางซื่อ จากถนนรัชดาภิเษกถึงบริเวณ
ถนนเทอดดำริ 

160,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  สพน. 

22 โครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล. คลอง
หนองบอน ชวงจากคลองประเวศบุรี
รมยถึงบึงหนองบอน 

242,600,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  สพน. 

23 โครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล.คลอง
พระยาราชมนตรี ชวงคลองบางบอน
ถึงคลองหนองใหญ 

74,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  สพน. 

24 โครงการกอสรางเขื่อนคลอง
พระราชดำริ 2 (คลองแปด)จากบึง
สะแกงามสามเดือนถึงคลองแสนแสบ 

192,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  สพน. 

25 โครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล.คลอง
บางบอน ชวงคลองพระยาราชมนตรี 
ถึงคลองสะแกงาม 

88,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  สพน. 

26 โครงการกอสรางเขื่อนคลองสาม 
ประเวศ ชวงซอยรมเกลา 25/7 ถึง
คลองประเวศ 

160,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  สพน. 

27 โครงการกอสรางเขื่อนคลองสี่ ประเวศ 
ชวงทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ถึง
คลองประเวศ 

160,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  สพน. 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการรับมือกับภัยพิบัติจากอุทกภัยในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

1 โครงการจัดทำและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการน้ำเชิงรุก 

50,000,000   กสน. 
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ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการยุทธศาสตร งบประมาณ (บาท) 

ความสอดคลองกับ

แผนปฏิบัติราชการ

กรุงเทพมหานคร 

ประจำป พ.ศ. 

2564 

สวนราชการที่

รับผดิชอบ 

อยูใน

แผน 

ไมอยู 

ในแผน 

 

*2 โครงการสำรวจขอมูลระบบระบายน้ำ

เพ่ือการจัดทำแผนที่ความเสี่ยงน้ำทวม

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

50,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  กสน. 

*3 โครงการพัฒนาระบบประเมินปริมาณ

ฝนพยาการณฝนลวงหนาโดยใชขอมูล

เรดารตรวจอากาศ 

11,200,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  กสน. 

*4 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย

ควบคุมระบบปองกันน้ำทวม

กรุงเทพมหานคร 

65,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  กสน. 

*5 โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบและ

ควบคุมเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติพ้ืนท่ีจุด

เสี่ยงน้ำทวม 

96,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  กสน. 

6 
 
 

โครงการจัดหาเครื่องเรดารตรวจ
อากาศพรอมอุปกรณ 

252,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  กสน. 

สรางแนวปองกันการกัดเซาะชายฝง 

1 โครงการปองกันและแกไขปญหาการ
กัดเซาะชายฝงทะเลบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานครและศูนยสำรวจและ
เฝาระวังชายฝง (ตอเนื่อง ป 63 - 
67) 

273,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  สพน. 

2 โครงการจางท่ีปรึกษาควบคุมงาน
กอสราง โครงการปองกันและแกไข
ปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลบางขุน
เทียนกรุงเทพมหานครและศูนยสำรวจ
และเฝาระวังชายฝง (ตอเนื่อง ป 63 - 
67) 

9,400,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  สพน. 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 8,360,055,299    
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รวมโครงการ  110  โครงการ รวมจำนวนเงิน  8,360,055,299  ลานบาท 

อยูในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำป พ.ศ. 2564  จำนวน  46  โครงการ  

จำนวนเงิน  3,505,732,000  ลานบาท 

ไมอยูในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำป พ.ศ. 2564  จำนวน  64  โครงการ 

จำนวนเงิน  4,854,323,299  ลานบาท 

ไดรับงบประมาณ  34 โครงการ จำนวนเงิน  2,238,103,299  บาท 

ไมไดรับงบประมาณ  76 โครงการ จำนวนเงิน  6,121,952,000  บาท 

ไมใชงบประมาณ  0 โครงการ 

 

* หมายถึง โครงการทีอ่ยูในแผนปฏิบัตริาชการกรุงเทพมหานคร ประจำป พ.ศ. 2564  

** หมายถึง โครงการทีเ่พิ่มเติมในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำป พ.ศ. 2564    
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บัญชีรายการ/โครงการประจำพื้นฐาน 
 

ลำดับที่ ดาน/แผนงาน รายการ/โครงการ งบประมาณ 
๔ ดานการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย

(มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ) 

  

 แผนงานจัดการคุณภาพน้ำ 1. โครงการจางเดินระบบ บำรุงรักษา 

และบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ำ

ดินแดง ระยะที่ 3 

110,450,000.- 

  2. โครงการจางเดินระบบ บำรุงรักษา 

และบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ำ

จตุจักร ระยะที่ 3 

49,460,000.- 

  3. โครงการจางเดินระบบ บำรุงรักษา 

และบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ำ

หนองแขม-ทุงครุ ระยะที่ 4 

174,319,200.- 

  4. โครงการจางเดินระบบ บำรุงรักษา 

และบริหารจัดการศูนยการศึกษาและ

อนุรักษสิ่งแวดลอมบางซื่อ ระยะที่ 2  

135,500,000.- 

  5. โครงการจางเดินระบบ บำรุงรักษา  

และบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ำ 

ชองนนทรี ระยะที่ 4 

88,200,000.- 

  6. งานกอสรางหองปฏิบัติการวิเคราะห

คุณภาพน้ำ ที่ศูนยการศึกษาและอนุรักษ

สิ่งแวดลอมบางซื่อ กรุงเทพมหานคร  

20,400,000.- 

  7. โครงการจางเดินระบบ บำรุงรักษา 

และบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ำ

ดินแดง ระยะที่ 4 

5,000,000.- 

  8. โครงการจางเดินระบบ บำรุงรักษา 

และบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ำ

จตุจักร ระยะที่ 4 

5,000,000.- 

  9. โครงการปรับปรุงระบบรวบรวมน้ำเสีย

โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง ที่ไดรับ

ผลกระทบจากโครงการรถไฟเชื่อมสาม

สนามบิน 

งบ กทม. 

4,080,000.-  

(งบเงินอุดหนุนฯ 

95,200,000) 

  10. งานการเดินระบบบำบัดน้ำเสียโรง

ควบคุมคุณภาพน้ำรัตนโกสินทร 

13,100,000.- 
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  11. งานการเดินระบบบำบัดน้ำเสียโรง

ควบคุมคุณภาพน้ำสี่พระยา 

10,000,000.- 

  12. งานเดินระบบและบำรุงรักษาระบบ

บำบัดน้ำเสียและระบบรวบรวมน้ำเสียของ

โรงควบคุมคุณภาพน้ำขนาดเล็กที่ไดรับ

โอนจากการเคหะแหงชาติ จำนวน 12 

แหง คือ โรงควบคุมคุณภาพน้ำคลองจ่ัน 

รมเกลา ทุงสองหอง 1 ทุงสองหอง 2 

หัวหมาก ทาทราย บางนา คลองเตย ราม

อินทรา บอนไก หวยขวาง และบางบัว 

- 

  13. งานเดินระบบบำบัดน้ำเสียแบบ

หมุนเวียนตามธรรมชาติและระบบ 

การใชพืชน้ำของสวนลุมพินี 

- 

  14. งานเดินระบบบำบัดน้ำเสียของ 

โรงควบคุมคุณภาพน้ำพระราม 9 

 

- 

  15. งานเดินระบบบำบัดน้ำเสียของ 

โรงควบคุมคุณภาพน้ำบึงมักกะสัน 

 

- 

  16. กิจกรรมทำความสะอาดทอรวบรวม 

น้ำเสียเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวม 

น้ำเสียเขาสูระบบ 

- 

  17. กิจกรรมการนำตะกอนน้ำเสีย 

กลับมาใชประโยชน  

 

- 

  18. โครงการศูนยการเรียนรูสิ่งแวดลอม

เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน กรุงเทพมหานคร 

ในอาคารศูนยการศกึษาและอนุรักษ

สิ่งแวดลอมบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 

 

25,000,000.- 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  19. งานปรับปรุงโรงควบคุมคุณภาพน้ำ

บางนา 

 

23,000,000.- 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  20. งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำเสียและโรง

ควบคุมคุณภาพน้ำสี่พระยา 

 

28,000,000.- 
(ไมไดรับงบประมาณ) 
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  21. งานปรับปรุงโรงควบคุมคุณภาพน้ำ 

ชองนนทรี 

 

37,600,000.- 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  22. งานปรับปรุงบอพักน้ำเสียคลองมหา

นาค 

 

10,000,000.- 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  23. โครงการจัดหาทดแทนเครื่องจักร

และอุปกรณโรงควบคุมคุณภาพน้ำชอง

นนทรี 

280,000,000.- 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  24. การเดินระบบบำบัดน้ำเสียโรง

ควบคุมคุณภาพน้ำรัตนโกสินทร 

 

17,000,000.- 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  25. การเดินระบบบำบัดน้ำเสียโรง

ควบคุมคุณภาพน้ำสี่พระยา 

 

13,000,000.- 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

รวม 1,049,109,200. - 
 

หมายเหตุ ลำดับที่ 1-8 ไดรับงบประมาณประจำป พ.ศ. 2564 
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บัญชีรายการ/โครงการประจำพื้นฐาน 
 

ลำดับที่ ดาน/แผนงาน รายการ/โครงการ งบประมาณ 
๔ ดานการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย 

(มิติที่ 1.4 ปลอดภัยพิบัติ) 
  

 แผนงานจัดการการระบายน้ำ 
และแกไขปญหาน้ำทวม 

5. งานปรับปรุงแผงเขื่อน ค.ส.ล. เดิม 
คลองแสนแสบจากบริเวณถนนบรรทัด
ทอง ถึงบริเวณวัดศรีบุญเรือง 

6,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  6. งานปรับปรุงระบบระบายน้ำถนน
พระรามที่4 ถนนเกษมราษฎร 
 

35,500,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  7. งานปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนศรี
บูรพา ชวงบริเวณบึงลำพังพวยถึงคลอง
แสนแสบ 

43,100,00 
(ไมไดรับงบประมาณ)

0 

  8. งานปรับปรุงระบบระบายน้ำบอสูบน้ำ
คลองแยกคลองบางตลาด ตอนศูนย
ราชการแจงวัฒนะ 

95,500,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  9. งานปรับปรุงบอพักน้ำเสียคลองมหา
นาค 

10,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  10. งานปรับปรงุบอสูบน้ำสุขุมวิท26 40,500,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  11. งานปรับปรุงบอสูบน้ำสุขุมวิท71 70,500,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  12. งานปรับปรุงแนวปองกันน้ำทวมริม
แมน้ำเจาพระยา ชวงคลองบางซื่อถึง
ปลายซอยประชาราษฎรสาย 1 ซอย 7 

38,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  13. งานปรับปรุงบอสูบน้ำสุขุมวิท40 75,500,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  14. งานปรับปรุงบอสูบน้ำใตสะพานพระ
โขนง 

40,700,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  15. งานปรับปรุงแนวปองกันน้ำทวมริม
แมน้ำเจาพระยา ชวงตลาดยอดพิมานถึง
สะพานพุทธยอดฟาจุฬาโลก 

56,000,000 
(ไมไดรบังบประมาณ) 

  16. งานปรับปรุงบอสูบน้ำสุขุมวิท21 40,500,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  17. งานปรับปรุงบอสูบน้ำสุขุมวิท49 30,500,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  18. งานปรับปรุงระบบระบายน้ำ บริเวณ
วัดอรุณราชวราราม 
 

25,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 
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ลำดับที่ ดาน/แผนงาน รายการ/โครงการ งบประมาณ 
  19. งานปรับปรุงบอสูบน้ำสุขุมวทิ55 35,500,000 

(ไมไดรับงบประมาณ) 
  20. งานปรับปรุงบอสูบน้ำถนนจันทน 

ตอนคลองชองนนทรี 
65,500,000 

(ไมไดรับงบประมาณ) 

  21. งานซอมแซมอาคารศนูยปฎิบัติการ
ปองกันน้ำทวมฝงธนบุรีและโรงผลิตฝาบอ
พักทอระบายน้ำ 

11,120,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  22. งานปรับปรุงระบบระบายน้ำคูน้ำ
ประยูรวิทย ชวงถนนเพชรเกษมถึงคลอง
ภาษีเจริญ 

75,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  23. งานปรับปรุงหองปฏิบัติงานเจาหนาที่
กองสารสนเทศระบายน้ำ 

5,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  24. งานปรับปรุงสะพานคนเดิน 
ขามคลองแสนแสบบริเวณมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

1,950,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  25. งานปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณ
ถนนเทศบาลสงเคราะห (ฝงขาเขา) จาก
ถนนวิภาวดีรังสิตถึงคลองเปรมประชากร 

42,500,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  26. ขุดลอกคลองนางหงษ จากคลองแสน
แสบถึงถนนบรรทัดทอง 

1,508,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  27. ขุดลอกคลองบางนางจีน จากคลอง
พระโขนงถึงคลองบางออ 

6,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  28. ขุดลอกคลองหัวกระบือ จากคลอง
เฉลิมชัยพัฒนา ถึงคลองนา 

3,335,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  29. ขุดลอกคลองบางเขน จากคลอง
ลาดพราวถึงสถานีสูบน้ำคลองบางเขนใหม 

13,166,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  30. ขุดลอกคลองสะแก จากคลองกะจะ
ถึงคลองหัวหมาก 

3,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  31. ขุดลอกคลองเตย จากสถานีสูบน้ำ
คลองเตยถึงคลองไผสิงหโต 

16,919,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  32. ขุดลอกคลองบางจาก จากคลอง
บางกอกใหญ ถึงมหาวิทยาลัยเอเซีย
อาคเนย 

5,140,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  33. ขุดลอกคลองคูน้ำขางโรงพยาบาล
บำรุงราษฎร จากคลองแสนแสบถึงถนน
สุขุมวิท 

1,567,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  34. ขุดลอกคลองบางขุนนนท จากคลอง
บางกอกนอย ถึงคลองวัดทอง 

2,500,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 
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  35. ขุดลอกคลองวังใหญบน จากคลอง

ทับชางลาง ถึงคลองบานมา 
2,570,000 

(ไมไดรับงบประมาณ) 

  36. ขุดลอกคลองบางจาก (บางพลัด) 
จากแมน้ำเจาพระยา ถึงถนนสิรินธร 

1,100,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  37. ขุดลอกคลองโพธิ์ จากคลองมหา
สวัสดิ์ ถึงคลองควาย 

957,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  38. ขุดลอกคลองซอยท่ี 10 จากคลอง
สนามกลางลำ ถึงสุดเขตกทม. 

5,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  39. ขุดลอกคลองซอยท่ี 11 จากคลอง
สนามกลางลำ ถึงสุดเขตกทม. 

5,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  40. ขุดลอกคลองบางเชือกหนัง จาก
คลองบางกอกใหญ ถึงคลองทวีวัฒนา 

6,170,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  41. ขุดลอกคลองบางระแนะ จากสนาม
ชัย ถึงคลองภาษีเจริญ 

3,587,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  42. ขุดลอกคลองบางประทุน จากคลอง
สนามชัยถึงคลองบางระแนะ 

3,630,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  43. ขุดลอกคลองบางวา จากคลองดาน 
ถึงคลองภาษีเจริญ 

1,282,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  44. โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำ 
คลองสามเสน 

47,400,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  45. โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำบางซื่อ 40,500,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  46. โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำ 
คลองตาปวน 

5,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  47. โครงการปรับปรุงสถานีสบูน้ำคลอง
ตาอูฐ 

5,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  48. โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลอง
วัดสิงห ตอนคลองสนามชัย 

7,544,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  49. โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำ 
คลองสี่บาท   

7,663,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  50. โครงการปรับปรุงเข่ือน ค.ส.ล.  
คลองบางมด คลองบางขุนเทียนจาก
บริเวณถนนพระราม 2 ถึงบริเวณ 
คลองลัดขี้เหล็ก 

85,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

 

  51. โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลอง
เจก 

6,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  52. โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำโบสถ
แมพระฟาติมา 

4,500,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 
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  53. โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลอง

ยายเผื่อน 
5,000,000 

(ไมไดรับงบประมาณ) 

  54. โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลอง
ตาหนัง 

5,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  55. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ
สถานีสูบน้ำคลองลาดโตนด 

19,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  56. โครงการปรบัปรุงสถานีสูบน้ำและ
ประตูเรือสัญจรทางน้ำบริเวณสถานีสูบน้ำ
คลองบางกอกใหญ 

70,870,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  57. คาใชจายในการเดินระบบบำบัดน้ำ
เสียโรงควบคุมคุณภาพน้ำรัตนโกสินทร 

17,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  58. คาใชจายตามโครงการพัฒนาระบบ
ตรวจสอบและควบคุมเครื่องสูบน้ำ
อัตโนมัติพ้ืนที่จดุเสี่ยงน้ำทวม 

96,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  59. คาใชจายในการเดินระบบบำบัดน้ำ
เสียโรงควบคุมคุณภาพน้ำสี่พระยา 

13,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  60. เพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟาสถานี
สูบน้ำพระโขนงและอุโมงคระบายน้ำคลอง
แสนแสบและคลองลาดพราวลงสูแมน้ำ
เจาพระยา 

19,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  61. คาใชจายตามโครงการพัฒนาระบบ
ประเมินปริมาณฝนและพยากรณฝน
ลวงหนาโดยใชขอมูลเรดารตรวจอากาศ 

11,200,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  62. เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องเก็บขยะ
อัตโนมัติฝง 20 เครื่อง ที่สถานีสูบน้ำพระ
โขนง 

29,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  63. เพิ่มประสิทธิภาพการเปดทางน้ำและ
ระบบลำเลียงขยะที่อาคารน้ำลนและ
สถานีสูบน้ำบึงรับน้ำหนองบอน 

55,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  64. คาใชจายตามโครงการปรับระดับ
หมุดหลักฐานทางดิ่งพรอมติดตัง้แผนวัด
ระดับน้ำที่อาคารบังคบัน้ำ 

20,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  65. คาใชจายตามโครงการเสริมสราง
ศักยภาพบุคลากรดานการปองกันน้ำทวม
และการจัดการคุณภาพน้ำ 

3,385,500 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  66. โครงการเดินระบบบำรุงรักษา และ
บริหารจัดการอุโมงคระบายน้ำ ใตคลอง
บางซื่อ 

22,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 
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ลำดับที่ ดาน/แผนงาน รายการ/โครงการ งบประมาณ 
  67. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพจัดหารถ

น้ำมันเชื้อเพลิง ขนาดไมนอยกวา 3,000 
ลิตร พรอมอุปกรณ  2 คัน 

9,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  68. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพจัดหารถ
ยกไฮดรอลิค แบบราทเทอรเรน (Rough 
Terrain Crane) ขนาดไมนอยกวา 30  
ตัน พรอมอุปกรณ  2 คัน 

90,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  69. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพจัดหา
เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ระบบไฮดรอลิค 
ขนาด 16 นิ้ว แบบหัวสูบอเนกประสงค 
ขับดวยเครื่องยนตดีเซลไมนอยกวา 125 
แรงมา พรอมอุปกรณ  28 เครื่อง 

189,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  70. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพจัดหารถ
สูบน้ำเคลื่อนที่ (โมบายยูนิต) พรอม
อุปกรณ 5 คัน 

75,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  71. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพจัดหา
เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ระบบไฮดรอลิค 
ขนาด 30 นิ้ว ขับดวยเครื่องยนตดเีซลไม
นอยกวา 250 แรงมา พรอมอุปกรณ  
13 เครื่อง 

188,500,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  72. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพจัดหา
เครื่องสูบน้ำไฟฟาชนิดจุม SUBMERSIBLE 
PROPELLER ขนาดความสามารถสูบน้ำ
ไดไมนอยกวา 60 ลบ.ม./นาที ที่ระยะสูบ
สง (HEAD) ไมนอยกวา 4 เมตร พรอม
อุปกรณ 10 เครื่อง 

28,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  73. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพจัดหา
เครื่องสูบน้ำไฟฟาชนิดจุม SUBMERSIBLE 
PROPELLER ขนาดความสามารถสูบน้ำ
ไดไมนอยกวา 30 ลบ.ม./นาที ที่ระยะสูบ
สง (HEAD) ไมนอยกวา4 เมตร พรอม
อุปกรณ 12 เครื่อง 

27,600,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  74. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพจัดหา
เครื่องสูบน้ำไฟฟาชนิดจุมแบบหอยโขง 
(FREE STANDING) ขนาดความสามารถ
สูบน้ำไดไมนอยกวา 7.8 ลบ.ม./นาที ที่
ระยะสูบสง (HEAD) ไมนอยกวา 10 
เมตร พรอมอุปกรณ 2 เครื่อง 

1,900,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 
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ลำดับที่ ดาน/แผนงาน รายการ/โครงการ งบประมาณ 
  75. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพจัดหา

เครื่องสูบน้ำไฟฟาชนิดจุมแบบหอยโขง 
(FREE STANDING) ขนาดความสามารถ
สูบน้ำไดไมนอยกวา 4.8 ลบ.ม./นาที ที่
ระยะสูบสง (HEAD) ไมนอยกวา 10 
เมตร พรอมอุปกรณ 2 เครื่อง 

1,700,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  76. โครงการปรับปรงุสถานีสูบน้ำพระ
โขนง 

360,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  77. โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลอง
สวนหลวง 

30,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  78. โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลอง
บานใหม 

30,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  79. โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำทา
วาสุกรี 
 

30,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  80. โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลอง
ขรัวตาแกน 

30,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  81. โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำวัด
ราชาธิวาส 

30,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  82. โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลอง
ลาดยาว 

40,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  83. โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลอง
บางเขนขาออก(ฝงเหนือ) 

20,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  84. โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลอง
บางเขนขาออก(ฝงใต) 

20,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  85. ปรับปรุงสถานีสูบน้ำรัชดาวิภาวด ี 5,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  86. โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำสุทธิ
สารขาออก 

40,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  87. โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำสุทธิ
สารขาเขา 

40,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  88. โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำดินแดง
ขาเขา 

60,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  89. โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลอง
ตาปวน 

30,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  90. โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลอง
ลำรางกระบือ 

30,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 



79 

ลำดับที่ ดาน/แผนงาน รายการ/โครงการ งบประมาณ 
  91. โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำลำราง

สาธารณะ ซ.ลาดพราว ๑๓๐ 
40,000,000 

(ไมไดรับงบประมาณ) 

  92. โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำซอย
รามคำแหง ๓๙ 

40,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  93. โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำขางวัด
มักกะสัน 

50,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  94. โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำศาลเจา 40,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  95. โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลอง
ขุนสกล 

50,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  96. โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลอง
หนองบอน 

60,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

 
  97. โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำศาลา

ลอย 
50,000,000 

(ไมไดรับงบประมาณ) 

  98. โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำศาลา
ลอยบน 

40,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  99. โครงการปรบัปรุงสถานีสบูน้ำ
ปากคลองตลาด 

80,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  100. โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลอง
โองอาง 

50,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  101. โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำ
เทเวศร 

200,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  102. ปรับปรุงสถานีสูบน้ำบางลำพู 10,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  103. โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำ
คลองหลอดเทพธิดารามและประตูระบาย
น้ำคลองหลอดราชบพิธ 

 

  104. โครงการจัดทำแผนพัฒนาระบบ
อาคารบังคับน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำ 

20,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  105. โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำและ
ประตูเรือสญัจรทางน้ำบริเวณสถานีสูบน้ำ
คลองมอญ 

150,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  106. โครงการกอสรางสถานีสูบน้ำคลอง
ขวางบางปะแกวและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ประตูระบายน้ำคลองวัดนาคนิมิตร 

71,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  107. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพสถานีสูบ
น้ำคลองบุปผาราม 

70,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 
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ลำดับที่ ดาน/แผนงาน รายการ/โครงการ งบประมาณ 
  108. โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำและ

ประตูเรือสัญจรทางน้ำบริเวณสถานีสูบน้ำ
คลองชักพระ 

650,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  109. โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำและ
ประตูเรือสัญจรทางน้ำบริเวณสถานีสูบน้ำ
คลองดาวคะนอง 

650,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  110. โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำ
คลองวัดใหมภาวนาและกอสรางประตู
ระบายน้ำคลองแกลบ (ตอนคลองวัดยาง) 

37,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  111. โครงการกอสรางสถานีสูบน้ำคลอง
ภาษีเจริญ (วัดหนองแขม) 

98,700,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

  112. โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำ
คลองบางขุนนนท 

37,000,000 
(ไมไดรับงบประมาณ) 

รวม 5,420,763,500 
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การนำแผนฯ ไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
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แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ. ๒๕๖4 

 

ตาราง ก. แสดงตัวช้ีวัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ. 2564 

องคประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดำเนินภารกิจหลักตามยุทธศาสตรกรุงเทพมหานคร หรือ 
     องคประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการดำเนนิงานตามภารกิจเชิงพื้นท่ีเขต/กลุมเขต 

ดานที่ 1 มหานครปลอดภัย 
มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ 
เปาหมายที่ 1.1.1 แหลงน้ำสาธารณะทั้งแมน้ำสายหลักและคูคลองตางๆ มีคุณภาพน้ำอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทท่ี 4  
เปาประสงคท่ี 1.1.1.3 บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียอยางครบวงจรและยั่งยืน 
 

ลำดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย หนวยงานรับผิดชอบ 
3 รอยละของปริมาณน้ำท่ีผานการบำบัดถูกนำกลับมาใช

ประโยชน 
 

รอยละ 7.5 สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ  
สำนักการระบายน้ำ 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
นิยาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

สนับสนุนการนำน้ำและผลผลิตจาก
การบำบัดน้ำเสียกลับมาใชประโยชน 
(ม. 1.1.1.3.1) 

  

รอยละของปริมาณน้ำท่ีผานการ
บำบัดถูกนำกลับมาใชประโยชน 

(ผลลัพธ) 

นิยาม  
1. การนำน้ำกลับมาใชใหม หรือเรียกวา 
Treated Wastewater Reuse เปนแนวคิดของ
การนำน้ำที่ผานการบำบัดจนไดน้ำทิ้งที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน ที่กฎหมายกำหนด  

1. โครงการนำน้ำที่ผานการบำบัดกลับมา
ใชประโยชน 
ไมใชงบประมาณ (ดำเนินการ)  
(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) 
 



 

 
 
 
 

84 มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

 มาใชใหเกิดประโยชนอยางเหมาะสมกับ
คุณลักษณะของน้ำ เพ่ือชวยแกปญหาการขาด
แคลนน้ำ และลดการใชน้ำประปา อีกทั้งชวยลด
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ซี่งน้ำที่ผานการบำบัด
ของโรงควบคุม คุณภาพน้ำขนาดใหญ ของ กทม. 
สามารถนำมาใชในกิจกรรมบางประเภทที ่ไมมีการ
สัมผัสโดยตรง เชน ลางถนน ลางเครื่องจักร 
รดน้ำตนไม และเจือจางน้ำในคลอง เปนตน 
2. ปริมาณน้ำที่ผานการบำบัดถูกนำกลับมาใช
ประโยชน หมายถึง ปริมาณน้ำที่ผานการบำบัด
จากโรงควบคุมคณุภาพน้ำขนาดใหญของ กทม.   
ที่เปดดำเนินการ จำนวน ๘ แหง และมีการนำ
กลับมาใชประโยชน เชน นำไปลางทอ ลางถนน 
รดน้ำตนไม เปนตน      

คาเปาหมาย 
รอยละ 7.5 

วิธีคำนวณ 
1. คำนวณผลการดำเนินงาน ตามสูตรการคำนวณ
ดังนี้ 
= ปริมาณน้ำที่ผานการบำบัดและนำกลับมาใช 
   ประโยชน (เฉลี่ย ลบ.ม./วนั) x 100 
   ปริมาณน้ำที่ผานการบำบัดแลวทั้งหมด 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

   ของโรงควบคุมคณุภาพน้ำขนาดใหญ  
   8 แหง (เฉลี่ย ลบ.ม./วัน) 2. คำนวณคะแนนที่
ไดรับ นำผลการดำเนิน 
งานเทียบกับระดับความสำเร็จในเกณฑการให 
คะแนน จากนั้นพิจารณาในสวนของคะแนนที่ไดรับ
ในระดับความสำเร็จที่ได มาคำนวณตามสูตร ดังนี้ 
= รอยละของน้ำหนักคะแนนทีไ่ด x น้ำหนักคะแนน 

                             100 
วิธีเก็บขอมูล/หลักฐาน 
1. รายงานการใชน้ำที่ผานการบำบัดรายเดือน 
ของโรงควบคุมคุณภาพน้ำขนาดใหญ 8 แหง 
2. รายงานปริมาณน้ำเสียเขาระบบรายเดือน 
ของโรงควบคุมคุณภาพน้ำขนาดใหญ 8 แหง 
3. สรุปตารางแสดงปริมาณน้ำที่ผานการบำบัด 
แลวนำกลับมาใชประโยชน ประจำปงบประมาณ 

  



 

 
 
 
 

86 เกณฑการใหคะแนน  ตัวช้ีวัด รอยละของปริมาณน้ำที่ผานการบำบัดถูกนำกลับมาใชประโยชน 

 

ระดับ

ความสำเรจ็ 
เกณฑการใหคะแนน ผลการดำเนินงาน คะแนนท่ีไดรับ 

5 ปริมาณการใชประโยชนของน้ำที่ผานการบำบัด ≥ รอยละ 7.5 
ขึ้นไป  

รอยละ 100 ของคาเปาหมาย  รอยละ 100 ของน้ำหนักคะแนน 

4 ปริมาณการใชประโยชนของน้ำที่ผานการบำบัด ≥ รอยละ 7.0 
แตไมถึงรอยละ 7.5  

รอยละ 93 ของคาเปาหมาย  
 

รอยละ 90 ของน้ำหนักคะแนน 

3 ปริมาณการใชประโยชนของน้ำที่ผานการบำบัด ≥ รอยละ 6.5 
แตไมถึงรอยละ 7.0  

รอยละ 87 ของคาเปาหมาย  รอยละ 80 ของน้ำหนักคะแนน 

2 ปริมาณการใชประโยชนของน้ำที่ผานการบำบัด ≥ รอยละ 6.0 
แตไมถึงรอยละ 6.5  

รอยละ 80 ของคาเปาหมาย  รอยละ 70 ของน้ำหนักคะแนน 

1 ปริมาณการใชประโยชนของน้ำที่ผานการบำบัด ≥ รอยละ 5.5 
แตไมถึงรอยละ 6.0  

รอยละ 73 ของคาเปาหมาย  รอยละ 60 ของน้ำหนักคะแนน 
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องคประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดำเนินภารกิจหลักตามยุทธศาสตรกรุงเทพมหานคร 

ดานที่ 1 มหานครปลอดภัย. 
มิติที่ 1.4 ปลอดภัยพิบัติ 
เปาประสงคท่ี 1.4.1.1 กรุงเทพมหานครมีความพรอมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสรางศักยภาพและความสามารถดานบุคลากรและ
เครื่องมือในการจัดการสาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัย 

ลำดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย หนวยงานรับผิดชอบ 
1 รอยละความสำเร็จในการระบายน้ำทวมขังจากถนนสายหลัก

กรณีความเขมของฝนไมเกิน 100 มิลลิเมตรตอชั่วโมง 
 

ไมเกิน 90 นาที สำนักการระบายน้ำ 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
นิยาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการระบายน้ำ 
ทั้งระบบอยางมีประสิทธิภาพสามารถ
แกไขปญหาน้ำทวมขังพื้นผิวถนน 
เนื่องจากน้ำฝนและน้ำหลาก 
(ม. 1.4.1.1.3)  

ความสามารถในการระบายน้ำจาก
ถนนสายหลักที่มีปญหาน้ำทวมขัง
เนื่องจากฝนตกและน้ำหลาก
(ผลลัพธ) 

นิยาม 

ถนนสายหลัก หมายถึง ถนนทั้งหมดในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครที่สำนักการระบายน้ำ
รับผิดชอบดูแลในการแกไขปญหาน้ำทวมขังใน
พ้ืนผิวถนนที่มีจุดติดตั้งสถานีตรวจวัดระดับน้ำ
บนผิวถนน 
ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาย
หลัก 
หมายถึง ความสามารถในการแกไขปญหาน้ำทวม
ขังรอการระบายบนพ้ืนผิวถนนสายหลักที่สงผล
กระทบตอการเดินทางสัญจร 

1. โครงการกอสรางทอขนสงน้ำใตถนน
พระราม 6 จากคลองสามเสนลงสูอุโมงคใต
คลองบางซื่อ 
งบประมาณ 5,820,000 บาท (ดำเนินการ) 
(สพน. ก.2) 

2. โครงการจางที่ปรึกษาควบคุมการกอสราง
โครงการกอสรางทอขนสงน้ำใตถนนพระราม 6 
จากคลองสามเสนลงสูอุโมงคใตคลองบางซื่อ 
งบประมาณ 40,000 บาท (ดำเนินการ) 
(สพน. ก.2) 



 

 
 
 
 

88 มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

ของประชาชน เนื่องจากฝนตก กรณีความเขม
ของฝนไมเกิน 100 มิลลิเมตรตอชั่วโมง บริเวณ
ที่เปนถนนทั่วไปและบริเวณที่เปนจุดเฝาระวังน้ำ
ทวมขังใหสามารถระบายน้ำออกจากพื้นผิวถนนเขา
สูสภาวะปกติไดในเวลาที่กำหนด โดยใชมาตรการ
หลักในการปองกันน้ำทวม 2 มาตรการ คือ  
1. มาตรการใชการกอสราง (Structural 
Measures) ไดแก  
ระบบระบายน้ำในถนนสายหลัก ทอระบายน้ำ 
สถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ อุโมงคระบายนำ้
ขนาดใหญ การเชื่อมทอระบายน้ำเดิม 
และทอสงน้ำเขาดวยกันโดยวิธีดันทอลอดถนน 
(pipe jacking) และจัดหาพื้นที่หนวงน้ำและกักเก็บ
น้ำ (แกมลิง) และ  
2. มาตรการไมใชการกอสราง (Non-Structural 
Measures) ไดแก จัดหนวยปฏบิัติการเรงดวนแกไข
ปญหาน้ำทวมพรอมอุปกรณเครื่องมือ ระบบ
พยากรณและแจงเตือนภัยน้ำทวม  
ยกเวนบรเิวณพื้นที่จุดเสีย่งน้ำทวมของ
กรุงเทพมหานคร 
และพ้ืนที่ท่ีมีการกอสรางกีดขวางการระบายน้ำ 

3. โครงการกอสรางประตูระบายน้ำและประตู
เรือสัญจรคลองแสนแสบตอนคลองบางชัน 
(ครั้งที่ 2)  
งบประมาณ 1,000,000 บาท (ดำเนินการ) 
(สพน. ก.2) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

น้ำทวมขังรอการระบาย หมายถึง น้ำทวมขัง
บนพื้นผิวถนน 
ที่มีผลกระทบตอการเดินทางสัญจรของประชาชน 
ซึ่งมีระดับความสูงและความกวางของน้ำบน
พ้ืนผิวถนนตามที่สำนักการระบายน้ำกำหนด 

วิธีคำนวณ  
นับจากระยะเวลาที่ใชในการแกไขปญหาน้ำทวม
ขังรอการระบายจุดทีสู่งท่ีสุดบริเวณถนนทั่วไป
และบริเวณที่เปนจุดเฝาระวังน้ำทวมในกรณทีี่
ความเขมของฝนไมเกิน 100 มิลลิเมตรตอชั่วโมง 
และนับจากชวงฝนหยุดตกทั้งนี้ หนวยงานไดรับ
การยกเวนไมนำมาคำนวณ จำนวน 5 ครั้ง กรณทีี่มี
ระยะเวลาในการแกไขปญหาน้ำทวมขังรอการ
ระบายเกินกวาคาเปาหมาย(90 นาที) และยกเวน
บริเวณพ้ืนที่จุดเสี่ยงน้ำทวมของกรุงเทพมหานคร
และพ้ืนที่ท่ีมีการกอสรางกีดขวางทางระบายน้ำ 

วิธีเก็บขอมูล/หลักฐาน 
ใชคาขอมูลจากระบบโทรมาตรแสดงผลแบบ
เรียลไทม (Real-Time) และรายงาน
สถานการณน้ำทวมภาคสนาม  
จากกองสารสนเทศระบายน้ำ สำนักการ
ระบายน้ำ ตั้งแตวันที่  



 

 
 
 
 

90 มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

1 ต.ค. 63 ถึง 30 ก.ย. 64 

หลักฐาน 
ขอมูลสถิติการระบายน้ำจากกองสารสนเทศ
ระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ 
 

 

  



 
 
 
 

 

91 

เกณฑการใหคะแนน  ตัวช้ีวัด  รอยละความสำเร็จในการระบายน้ำทวมขังจากถนนสายหลักกรณีความเขมของฝนไมเกิน 100 มิลลเิมตรตอช่ัวโมง 

 

ระดับ

ความสำเร็จ 
เกณฑการใหคะแนน ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ไดรับ 

5 สามารถระบายน้ำจากถนนสายหลัก ในเวลานอยกวาหรือเทากับ 90นาที  
(ชวงเวลาน้ำทวมนับจากฝนหยุดตก) กรณีความเขมของฝนไมเกิน 100 มิลลิเมตรตอชั่วโมง 

 

รอยละ 100 

ของคาเปาหมาย 
20 

4 สามารถระบายน้ำจากถนนสายหลัก ในเวลา 91 - 130นาที  
(ชวงเวลาน้ำทวมนับจากฝนหยุดตก) กรณีความเขมของฝนไมเกิน100 มิลลิเมตรตอชั่วโมง 

 

รอยละ 80 

ของคาเปาหมาย 
16 

3 สามารถระบายน้ำจากถนนสายหลัก ในเวลา 131 - 170 นาที  
(ชวงเวลาน้ำทวมนับจากฝนหยุดตก) กรณีความเขมของฝนไมเกิน100 มิลลิเมตรตอชั่วโมง 

 

รอยละ 60 

ของคาเปาหมาย 
12 

2 สามารถระบายน้ำจากถนนสายหลัก ในเวลา 171 - 210 นาที  
(ชวงเวลาน้ำทวมนับจากฝนหยุดตก) กรณีความเขมของฝนไมเกิน100 มิลลิเมตรตอชั่วโมง 

 

รอยละ 40 

ของคาเปาหมาย 
8 

1 สามารถระบายน้ำจากถนนสายหลัก ในเวลา 211 นาที ขึ้นไป  
(ชวงเวลาน้ำทวมนับจากฝนหยุดตก) กรณีความเขมของฝนไมเกิน100 มิลลิเมตรตอชั่วโมง 

 

รอยละ 20 

ของคาเปาหมาย 
4 

 

  



 

 
 
 
 

92 ลำดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย หนวยงานรับผิดชอบ 
2 ระดับความสำเร็จในการจัดหาพ้ืนท่ีเพื่อพัฒนาใหเปนแหลง

รองรับน้ำหรือพื้นที่ชะลอน้ำ (แกมลิง) 
ระดับ 5 สำนักการระบายน้ำ 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
นิยาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการระบายน้ำ
ทั้งระบบอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ
แกไขปญหาน้ำทวมขังพ้ืนผิวถนน
เนื่องจากน้ำฝนและน้ำหลาก 
(ม. 1.4.1.1.4)  

ความสามารถในการจัดหาพ้ืนที่
เพ่ือพัฒนาใหเปนแหลงรองรับน้ำ 
น้ำฝน และน้ำหลาก หรือพื้นที่
ชะลอน้ำ (แกมลิง)  
(ผลผลิต/ผลลัพธ) 

นิยาม 
การจัดหาพื้นท่ีเพื่อพัฒนาฟนฟูใหเปนแหลง
รองรับน้ำหรือพื้นท่ีชะลอน้ำ(แกมลิง) 
หมายถึง การจัดหาพื้นที่ลุม บึง สระ 
เปนที่รองรับน้ำและมีระบบตอเชื่อมกับระบบ
ระบายน้ำหลัก สามารถรองรับน้ำฝนสวนเกิน
จากระบบระบายน้ำสาธารณะใหไหลเขามา
เก็บกักไวเปนการชั่วคราวได โดยการสำรวจ
พ้ืนที่จากภาพถายทางอากาศ (พ้ืนท่ีโลง, พื้นที่
ใกลจุดเสี่ยงน้ำทวม, พื้นที่ใกลระบบระบายน้ำ
หลัก) ตรวจสอบและประสานเจาของ
กรรมสิทธิ์พ้ืนท่ีถึงความเปนไปไดในการ
ดำเนินการจัดทำพื้นท่ีเพื่อเปนแกมลิง และ
จัดทำบันทึกขอตกลง/บันทึกขอใชสอย
ทรัพยสิน ไดแก  
แกมลิงบึงฟชชิ่งปารค แกมลิงบึงลำหิน แกมลิง
บึงหนองปลาหมอ แกมลิงวงเวียนบางเขน  
 

1. โครงการแกมลิงบงึฟชชิ่งปารค 
งบประมาณ     -     บาท (ดำเนินการ)  
(สพน. ก.นวัตฯ) 

2. โครงการแกมลิงบึงลำหิน 
งบประมาณ     -     บาท (ดำเนินการ)  
(สพน. ก.นวัตฯ) 

3. โครงการแกมลิงหนองปลาหมอ 
งบประมาณ     -     บาท (ดำเนินการ)  
(สพน. ก.นวัตฯ) 

4. โครงการแกมลิงวงเวียนบางเขน 
งบประมาณ     -     บาท (ดำเนินการ)  
(สพน. ก.นวัตฯ) 
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วิธีคำนวณ  
นับจำนวนแหลงรองรับน้ำหรือพื้นที่ชะลอน้ำท่ี
จัดหาไดและดำเนินการถึงข้ันตอนการทำ
บันทึกขอตกลง (หนวยงานรัฐ)/บันทึกขอใช
สอยทรัพยสิน (เอกชน) ภายในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เทียบกับเปาหมายที่กำหนด 

วิธีเก็บขอมูล/หลักฐาน 
     เก็บขอมูลจากรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการกอสรางแกมลิงและบอหนวงน้ำใตดิน 
(Water Bank) 

หลักฐาน 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการกอสราง 
       1. แกมลิงบึงฟชชิ่งปารค  
       2. แกมลิงบึงลำหิน  
       3. แกมลิงบึงหนองปลาหมอ  
       4. แกมลิงวงเวียนบางเขน 

 

  



 

 
 
 
 

94 เกณฑการใหคะแนน  ตัวช้ีวัด  ระดับความสำเร็จในการจัดหาพื้นท่ีเพื่อพัฒนาใหเปนแหลงรองรับน้ำหรือพื้นที่ชะลอน้ำ (แกมลิง) 

 

ระดับ

ความสำเร็จ 
เกณฑการใหคะแนน ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ไดรับ 

5 - สามารถจัดหาแกมลิงได จำนวน 4 แหง  
และจัดทำบันทึกขอตกลง/บันทึกขอใชสอยทรัพยสินแลวเสร็จ จำนวน 4 แหง 

15 

4 - สามารถจัดหาแกมลิงได จำนวน 4 แหง  
และจัดทำบันทึกขอตกลง/บันทึกขอใชสอยทรัพยสินแลวเสร็จ จำนวน 3 แหง 

12 

3 - สามารถจัดหาแกมลิงได จำนวน 4 แหง  
และจัดทำบันทึกขอตกลง/บันทึกขอใชสอยทรัพยสินแลวเสร็จ จำนวน 2 แหง 

9 

2 - สามารถจัดหาแกมลิงได จำนวน 4 แหง  
และจัดทำบันทึกขอตกลง/บันทึกขอใชสอยทรัพยสินแลวเสร็จ จำนวน 1 แหง 

6 

1 - สามารถจัดหาแกมลิงได จำนวน 4 แหง  
แตอยูระหวางดำเนินการจัดทำบันทึกขอตกลง/บันทึกขอใชสอยทรัพยสิน 

3 
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ลำดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย หนวยงานรับผิดชอบ 
3 รอยละของปริมาณน้ำท่ีผานการบำบัดถูกนำกลับมาใช

ประโยชน 
รอยละ 7.2 สำนักการระบายน้ำ 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
นิยาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

สนับสนุนการนำน้ำและผลผลิตจาก
การบำบัดน้ำเสียกลับมาใชประโยชน
(ม. 1.1.1.3.1) 

รอยละของปริมาณน้ำท่ีผานการ

บำบัดถูกนำกลับมาใชประโยชน

(ผลผลิต) 

นิยาม 

1. การนำน้ำกลับมาใชใหม หรือ
TreatedWastewaterReuseเปนแนวคิด
ของการนำน้ำที่ผานการบำบัดจนไดน้ำทิ้ง 
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด 
มาใชใหเกิดประโยชนอยางเหมาะสมกับ
คุณลักษณะของน้ำ เพ่ือชวยแกปญหาการขาด
แคลนน้ำ และลดการใชนำ้ประปา อีกทั้งชวยลด
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ซี่งนำ้ที่ผานการบำบัด
ของโรงควบคุมคุณภาพน้ำ 
ขนาดใหญของ กทม. สามารถนำมาใชใน
กิจกรรมบางประเภทที่ 
ไมมีการสัมผัสโดยตรง เชน ลางถนน ลาง
เครื่องจักร รดน้ำตนไม และเจือจางน้ำในคลอง 
เปนตน 

2. ปริมาณน้ำที่ผานการบำบัดถูกนำกลับมา
ใชประโยชน หมายถึง ปริมาณน้ำที่ผานการ
บำบัดจากโรงควบคุมคณุภาพน้ำขนาดใหญ
ของ กทม. ที่เปดดำเนินการ จำนวน ๘ แหง  

1. โครงการนำน้ำที่ผานการบำบัดกลับมาใช
ประโยชน 
งบประมาณ     -     บาท (ดำเนินการ)  
(สจน.) 
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และมีการนำกลับมาใชประโยชน เชน นำไป
ลางทอ ลางถนน รดน้ำตนไม เปนตนแนว
ทางการดำเนินการ 

   1. นำน้ำที่ผานการบำบัดใชประโยชน
ภายในโรงควบคุมคุณภาพน้ำ เชน ลาง
เครื่องจักรและอุปกรณ ผลิตกระแสไฟฟา 
   2. นำน้ำที่ผานการบำบัดสวนหนึ่งปลอยลง
สูคลองเพ่ือเจือจางน้ำเสีย และใหการไหลเวียน
ของน้ำดีข้ึน  
   3. นำน้ำที่ผานการบำบัดแจกจายจากโรง
ควบคุมคุณภาพน้ำเพื่อใหบริการแกหนวยงาน
ในสังกัด กทม.และหนวยงานอ่ืน ๆ ทีม่ีความ
ประสงคจะใชและนำน้ำเสียที่ผานการบำบัดไปใช
ประโยชนในดานตาง ๆ เชน รดน้ำตนไม ลาง
ทำความสะอาดพ้ืนทางเทา ถนน สะพานลอย 
ทอระบายน้ำ เติมน้ำในสระ    
        - หากระยะทางใกล จะขนสงน้ำโดยให
นำรถบรรทุกน้ำมารับน้ำที่โรงควบคุมคุณภาพ
น้ำ  
        - หากระยะทางไกล จะขนสงน้ำผานทอ
สงน้ำแตจำกัดเฉพาะบางพ้ืนท่ี 
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วิธีคำนวณ 
ปริมาณน้ำที่ผานการบำบัดและนำกลับมาใช
ประโยชน (เฉลี่ย ลบ.ม./วัน) คูณดวย 100 
หารดวยปริมาณน้ำที่ผานการบำบัดแลว
ทั้งหมดของโรงควบคุมคุณภาพน้ำขนาดใหญ 
8 แหง (เฉลี่ย ลบ.ม./วัน) 

วิธีเก็บขอมูล/หลักฐาน 
   1. รายงานการใชน้ำที่ผานการบำบัดราย
เดือนของโรงควบคุมคณุภาพน้ำขนาดใหญ 8 
แหง  
   2. รายงานปริมาณน้ำเสียเขาระบบราย
เดือนของโรงควบคุมคุณภาพน้ำขนาดใหญ 8 
แหง 
   3. สรุปตารางแสดงปริมาณน้ำที่ผานการ
บำบัดแลวกลับมาใชประโยชน ประจำป
งบประมาณ 
 

 

  



 

 
 
 
 

98 เกณฑการใหคะแนน  ตัวช้ีวัด  รอยละของปริมาณน้ำที่ผานการบำบัดถูกนำกลับมาใชประโยชน 

 

ระดับ

ความสำเร็จ 
เกณฑการใหคะแนน ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ไดรับ 

5 ปริมาณการใชประโยชนของน้ำที่ผานการบำบัด ≥ รอยละ 7.5 ขึ้นไป รอยละ 104 ของคาเปาหมาย 15 

4 ปริมาณการใชประโยชนของน้ำที่ผานการบำบัด ≥ รอยละ 7.2 แตไมถึงรอยละ 7.5 รอยละ 100 ของคาเปาหมาย 12 

3 ปริมาณการใชประโยชนของน้ำที่ผานการบำบัด ≥ รอยละ 6.9 แตไมถึงรอยละ 7.2 รอยละ   96 ของคาเปาหมาย 9 

2 ปริมาณการใชประโยชนของน้ำที่ผานการบำบัด ≥ รอยละ 6.6 แตไมถึงรอยละ 6.9 รอยละ   92 ของคาเปาหมาย 6 

1 ปริมาณการใชประโยชนของน้ำที่ผานการบำบัด ≥ รอยละ 6.3 แตไมถึงรอยละ 6.6 รอยละ   88 ของคาเปาหมาย 3 
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องคประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานภารกิจตามนโยบายของผูบริหารหรือภารกิจพิเศษ 

ดานที่ 2 มหานครสีเขียวสะดวกสบาย 
มิติที่ 2.1 ภูมิทัศนสวยงาม 
เปาประสงคท่ี 2.1.1.1 ถนนทางเทา และคลองสายหลักของกรุงเทพมหานครไดรับการปรับปรุงภูมิทัศนใหมีความเปนระเบียบเรียบรอยสะอาด สวยงาม 

ลำดับที่  ตัวช้ีวัด  คาเปาหมาย หนวยงานรับผิดชอบ 

1 ระดับความสำเร็จของคลองในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครไดรับการ
ปรับปรุงภูมิทัศนใหสอดคลองกับเอกลักษณของแตละพ้ืนที่ 

ระดับ 5 
(20 แนวคลอง) 

สำนักการระบายน้ำ 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
นิยาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

บูรณาการความรวมมือระหวาง
หนวยงานที่เก่ียวของทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน  
ในการสำรวจ ออกแบบวางแผนพัฒนา
พ้ืนที่และดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน
ถนน ทางเทาและคลองสายหลัก 
ในยานสำคัญของกรุงเทพมหานคร 
ใหเปนไปตามขอกำหนดของ
มาตรฐานสากลและสอดคลองกับ
เอกลักษณของแตละพื้นท่ี 
(ม. 2.1.1.1.1) 

จำนวนคลองสายหลักที่ไดรับ 
การปรับปรุงภูมิทัศน 
(ผลผลิต) 

นิยาม 
     การปรับปรุงภูมิทัศนคลอง หมายถึง การ
ปรับปรุงภูมิทัศนตลอดแนวคลองใหมีความ
สวยงาม สะอาด และปลอดภัยสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมอัตลักษณของแตละพ้ืนที่ วิถีชีวิต 
วัฒนธรรมของชุมชน ทั้งภูมิทัศนที่เปนแหลง
ธรรมชาติ และสถานที่ที่ถูกสรางข้ึน 

อัตลักษณ หมายถึง ผลรวมของลักษณะเฉพาะ 
ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่โดดเดน ซึ่งทำใหสิ่งนั้นเปนสิ่ง
ที่รูจักหรือจำได 

 

 

1. โครงการปรับปรงุภูมิทัศนคลองสายหลักใน
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
งบประมาณ     -     บาท (ดำเนินการ) 
(บูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงาน) 

2. โครงการการพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศนคลอง
สามวาเขตมีนบุรี 
งบประมาณ     -     บาท (ดำเนินการ) 
(สำนักงานเขตมีนบุรี) 
3. โครงการจัดระเบียบถนนและคลองในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 
งบประมาณ     -     บาท (ดำเนินการ) 
(บูรณาการสำนักเทศกิจ) 
 



 

 
 
 
 

100 มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

คลอง หมายถึง คลองในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
ซึ่งเปนคลองเปาหมายที่กำหนด  
ตามเอกสารแนบ 1 
     การดำเนินการของแตละหนวยงาน
ประกอบดวย 
     ๑. สำนักการระบายน้ำ 
1.๑ ดำเนินการจัดประชุมรวมกับหนวยงาน 
ที่เก่ียวของเพ่ือจัดทำแผนการปรับปรุงภูมิทัศน
คลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครของหนวยงานที่
เก่ียวของใหแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2563
         ๑.2 ตรวจวัดคณุภาพน้ำในคลองสาย
หลักตามแผนท่ีกำหนด คลองละ 2 จุด ทั้งกอน
และหลังดำเนินการกิจกรรมดานการรักษาความ
สะอาด เพื่อหาคาออกซิเจนละลายน้ำ 
(Dissolved Oxygen : DO) คาปริมาณความ
สกปรกในรูปสารอินทรีย (Biochemical Oxygen 
Demand : BOD) และคาแอมโมเนียไนโตรเจน 
(Ammonia Nitrogen : NH3N) 
         ๑.๓ เก็บขยะในคลองและทางเดินริม
คลอง และขัดลางทำความสะอาดเขื่อนผนังก้ัน
น้ำบริเวณคลองสายหลักของกรุงเทพมหานคร 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 

101 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

         ๑.๔ ขุดลอกคู คลอง และเปดทางน้ำไหล 
หรือดูดตะกอนดินเลน  
         ๑.5 ตรวจสอบและซอมแซมสิ่งปลูกสราง
ที่อยูในความรับผิดชอบตลอดแนวคลองใหอยูใน
สภาพพรอมใชงานหรือสภาพที่ดีข้ึน เชน ราวกัน
ตกริมคลองสถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ ฯลฯ 
     ๒. สำนักสิ่งแวดลอม 
จัดทำแผนและพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวตามแนวคลอง 
โดยมีรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม เพื่อ
ดำเนินการ สรางความรมรื่นหรือตกแตงไมดอกไม
ประดับใหมีความสวยงามและเปนอัตลักษณของ
พ้ืนที่  
     3. สำนักการโยธา 
จัดทำแผนและพัฒนาพื้นที่ สำรวจ ตรวจสอบและ
ซอมแซมสะพานขามคลองโดยจัดทำรายละเอียด
โครงการ/กิจกรรมในพื้นที่เปาหมายเพ่ือซอมแซม
สิ่งปลูกสรางตลอดแนวคลองที่อยูในความ
รับผิดชอบใหอยูในสภาพพรอมใชงานหรือสภาพ
ที่ดีข้ึน 
     4. สำนักการจราจรและขนสง 
จัดทำแผนและพัฒนาพื้นที่ ตรวจสอบและ
ซอมแซมทาเทียบเรือและติดตั้งกลองวงจรปด 
CCTV โดยจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมใน



 

 
 
 
 

102 มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

พ้ืนที่เปาหมาย เพื่อติดตั้งกลองวงจรปด CCTV 
ติดตั้งปายบอกทาง ตรวจสอบและซอมแซมทา
เทียบเรือใหอยูในสภาพพรอมใชงานหรือสภาพที่
ดีขึ้น 
     5. สำนักเทศกิจ 
จัดทำแผนการตรวจและพัฒนาพื้นที่ 
ตลอดแนวคลอง เพ่ือเสนอแนะโครงการ/
กิจกรรมในพื้นที่เปาหมาย เพ่ือใชเปนมาตรการ
ดูแลความเปนระเบียบเรียบรอย ปองกันการเกิด
พ้ืนที่เสี่ยงอาชญากรรม 
     6. สำนักงานเขต 
         6.1 จัดทำแผนและพัฒนาพื้นที่ตลอดแนว
คลองตามความรับผิดชอบของเขตโดยจัดทำ
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมในพ้ืนที่เปาหมาย
         6.2 บริหารจัดการขยะริมคลอง รณรงค
ใหประชาชนดูแลรักษาแหลงน้ำไมใหทิ้งขยะและ
ของเสียลงคลองผานชองทางการประชาสัมพันธ
ตาง ๆ เชน การเดินรณรงค ติดปายประชาสัมพันธ 
การกระจายเสียง ฯลฯ และใหความรูแกประชาชน 
เรื่องการคัดแยกขยะ การจัดทำถังหรือบอดัก
ไขมันสำหรับบานเรือน 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

         6.3 ประชาสัมพันธเชิญชวนใหประชาชน
ในพ้ืนที่ ภาคเอกชน เขามามีสวนรวมในการ
ปรับปรุงภูมิทัศนคลอง เชน ทาน้ำของตนเอง 
สะพานทางเดินขามคลองที่เชื่อมระหวางบานกับ
ชุมชน ฯลฯ 
         6.4 สำรวจและประสานการไฟฟานคร
หลวงเพ่ือติดตั้งไฟฟาสองสวางใหพรอมใชงาน 
         6.5 สำรวจ ตรวจสอบและซอมแซม
สะพาน 
ขามคลองในความรบัผิดชอบใหอยูในสภาพพรอมใช
งานหรือสภาพที่ดีขึ้น 
         6.6พัฒนาพ้ืนที่ริมคลองใหเปนสถานที่
พักผอน จุดชมวิวทิวทัศน สรางจุดเช็คอิน Check 
in ติดตั้งปายอำนวยความสะดวกแกผูมาเยือน 
และปายประดับตาง ๆ ใหมีความสวยงามและ
เปนอัตลักษณของพื้นที่ อยางนอยเขตละ 1 จุด
ตอคลอง 
สัดสวนความสำเรจ็ในการบูรณาการการ
ดำเนินการ ประกอบดวย  
1. ความสำเร็จตามภารกิจเฉพาะหนวยงาน 
หมายถึง ความสำเร็จซึ่งเปนไปตามแผนฯ ที่
หนวยงานนำเสนอ คิดเปนรอยละ 60 
 



 

 
 
 
 

104 มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

2.ความสำเร็จในภาพรวมหมายถึง  
ความสำเร็จซึ่งเกิดข้ึนจากการดำเนินงานตามขอ 
1.ของทุกหนวยงาน และสงผลใหสภาพของ
คลองมีความสวยงาม สะอาด และปลอดภัย 
สอดคลองกับสภาพแวดลอมและอัตลักษณของ
แตละพื้นทีโ่ดยพิจารณาจากสภาพภูมิทัศนของ
คลองซึ่งเปนไปตามที่กำหนด คิดเปนรอยละ 40
ทั้งนี้ ทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของจะตองดำเนินการ
กับคลองเปาหมาย ตามเอกสารแนบ 1 
โดยจัดทำแผนการดำเนินงานตามภารกิจที่
รับผิดชอบใหแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคม 
2563และรายงานผลผานระบบการบริหาร
จัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA 
digital plans) 

วิธีคำนวณ  
นับจากผลรวมของความสำเร็จการดำเนินงาน 
ตามภารกิจเฉพาะหนวยงาน และความสำเร็จ
ของการดำเนินงานในภาพรวม 

วิธีเก็บขอมูล/หลักฐาน 
1. เอกสารประกอบการดำเนินการ 
   2. ระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร  (BMA digitalplans) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

หลักฐาน 
   1. แผนการปรับปรุงภูมิทัศนคลองของ
หนวยงานที่เก่ียวของ 
   2. รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
   3. ภาพถายกิจกรรมกอน - หลัง ดำเนินการ 
ฯลฯ 
 

  



 

 
 
 
 

106 เกณฑการใหคะแนน  ตัวช้ีวัด  ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครไดรับการปรับปรุงภูมิทัศนใหสอดคลองกับเอกลักษณของแตละพื้นที ่

การวัดผลการดำเนนิงานแบงเปน 2 สวน ประกอบดวย 1. ความสำเร็จตามภารกิจเฉพาะหนวยงาน รอยละ 60 และ 2. ความสำเรจ็ในภาพรวม รอยละ 40 ดังนี ้

การวัดผลการดำเนินงาน(ความสำเร็จตามภารกิจเฉพาะหนวยงาน รอยละ 60) 

ระดับ
ความสำเร็จ 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดำเนินงาน คะแนนท่ีไดรับ 

5 รอยละ 100 หนวยงานดำเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแผนที่จัดทำขึ้น ครบถวนรอยละ 100  
ตามเปาหมายที่กำหนดไวในแผนของแตละหนวยงาน 

10 

4 รอยละ 80 หนวยงานดำเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแผนที่จัดทำข้ึน กรณีแลวเสรจ็ไมครบถวนรอยละ 100 ตาม
เปาหมายที่กำหนดไวในแผนของแตละหนวยงาน 

8 

3 รอยละ 60 -จัดทำแผนการดำเนินงานในสวนท่ีหนวยงานรับผิดชอบและสงแผนฯ ใหสำนักการระบายน้ำ  
(ทุกหนวยงาน) 
-สำนักการระบายน้ำรวบรวมแผนของทุกหนวยงานจัดทำเปนแผนภาพรวม(สำนักการระบายน้ำ) 

6 

2 รอยละ 40 -นำผลการประชุมกำหนดแนวทางดำเนินการตรวจสอบพ้ืนที่ วิเคราะหสภาพปญหา  
กำหนดแนวทาง และจัดทำโครงการ/กิจกรรมตามภารกิจตามอำนาจหนาที่ในสวนที่รับผิดชอบ  
(ทุกหนวยงาน) 

4 

1 รอยละ 20 -เปนเจาภาพหลักจัดใหมีการประชุมบูรณาการรวมกับหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของเพ่ือตกลง 
แนวทางการดำเนนิการรวมกันตามวัตถุประสงคที่กำหนดในพ้ืนที่เปาหมาย(สำนักการระบายน้ำ) 
-รวมประชุมหารือเพ่ือตกลงแนวทางการดำเนินการรวมกันตามวัตถุประสงคที่กำหนด 
ในพ้ืนที่เปาหมาย(ทุกหนวยงาน) 

2 

 

  



 
 
 
 

 

107 

การวัดผลการดำเนินงาน(ความสำเร็จในภาพรวมรอยละ 40)  
ซึ่งในแตละคลองจะตองมีการดำเนินการครบทุกกิจกรรมของทั้ง 3 องคประกอบ  ไดแก 1. ดานความสวยงาม 2. ดานความสะอาด และ 3. ดานความปลอดภัย ดังนี้ 

กิจกรรม หนวยงานรับผิดชอบ 
องคประกอบที่ 1 ดานความสวยงาม ประกอบดวย 
 1.1 คลองมีการพัฒนาพื้นที่สีเขียวตลอดแนวคลอง สำนักสิ่งแวดลอม 
       - มีการปลูกตนไมเนนสรางอัตลักษณของพ้ืนที  
       - มีการปลูกตนไมเนนความรมรื่น  
       - มีการตกแตงไมดอกไมประดับใหมีความสวยงามและเนนสรางอัตลักษณของพื้นที่  
 1.2คลองมีการพัฒนาสถานท่ีพักผอน จุดชมวิวทิวทัศนและสรางจุดเช็คอิน Check inอยางนอยเขตละ 1 จุด/คลอง สำนักงานเขต 
       - มีการสรางจุดเช็คอินCheck in อยางนอยเขตละ 1 จุด/คลอง  
       - มีการสรางสถานที่พักผอนริมคลอง  
       - มีการสรางจุดชมวิวทิวทัศนริมคลอง  
 1.3 คลองมีการติดตั้งปายอำนวยความสะดวกแกผูมาเยือนอยางครบถวน สำนักการจราจรและขนสง

สำนักงานเขต 
       - มกีารติดตั้งปายบอกสถานที่ปายอำนวยความสะดวกนักทองเที่ยว  
       - มีการติดตั้งปายอำนวยความสะดวกนักทองเที่ยว  
       - มีการติดตั้งปายเสนทางจราจรทางน้ำ  

       - มีการติดตั้งปายประดับตาง ๆ ที่มีความเปนเอกลักษณของพ้ืนที่  
 1.4 ประชาชนมีสวนรวมในการปรับปรุงภูมิทัศนริมคลองใหเกิดความสวยงาม สำนักงานเขต 
       - มีการปรับปรุงทาน้ำและบานเรือนของประชาชนริมคลองใหสวยงามหรือมีสภาพที่ดีข้ึน  
       - มกีารปรับปรุงสะพานทางเดินขามคลองที่เชื่อมระหวางบานกับชุมชนใหอยูในสภาพรอมใชงานหรือสภาพที่ดีขึ้น  

 



 

 
 
 
 

108 กิจกรรม หนวยงานรับผิดชอบ 
องคประกอบที่ 2 ดานความสะอาด ประกอบดวย 
 2.1 คุณภาพน้ำในคลองไดรับการปรับปรุงใหดีข้ึนหลังดำเนนิการ สำนักการระบายน้ำ 
       - ผลการตรวจคาออกซเิจนละลายน้ำ (Dissolved Oxygen : DO) มีคุณภาพที่ดีข้ึน  
       - ผลการตรวจคาปรมิาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย (Biochemical Oxygen Demand : BOD) มีคุณภาพที่ดีขึ้น  
       - ผลการตรวจคาแอมโมเนียไนโตรเจน (AmmoniaNitrogen : NH3N) มีคุณภาพดีข้ึน  
 2.2 คลอง และทางเดินริมคลองสะอาดมีความเปนระเบียบเรียบรอย สำนักการระบายน้ำ 
       - มีการเก็บขยะในคลองและทางเดินริมคลอง  
       - มีการขัดลางทำความสะอาดเขื่อนผนังก้ันน้ำ (ถามี)  
 2.3 น้ำในคลองมีการไหลเวียนไมตื้นเขิน ปราศจากสิ่งกีดขวางทางน้ำ สำนักการระบายน้ำ 
       - มีการจัดระบบน้ำไหลเวียนเพ่ือถายเทน้ำในคลอง  
       - มีการขุดลอกคลองหรือเปดทางน้ำไหลครบถวนตามแผนที่กำหนด  
 2.5 ขยะในชุมชนริมคลองไดรับการบริหารจัดการอยางเหมาะสมเพื่อไมใหประชาชนมีการทิ้งขยะลงในคลอง สำนักงานเขต 
       -มีการประชาสัมพันธผานชองทางตาง ๆ (การเดินรณรงค, ติดปายประชาสัมพันธ, การกระจายเสียง, เว็บไซต)  
       -มีการใหความรูเรื่องกับประชาชนริมคลอง เรื่อง การคัดแยกขยะ   
       -มีการใหความรูเรื่องกับประชาชนริมคลอง เรื่อง การจัดทำถังหรือบอดักไขมันสำหรับบานเรือน  
       - บริหารการจัดเก็บขยะเพื่อลดการทิ้งขยะลงในคลอง  
องคประกอบท่ี 3ดานความปลอดภัย ประกอบดวย 
 3.1 เสนทางริมคลองมีแสงสวางอยางเหมาะสมในเวลากลางคนื สำนักงานเขต 
       -มีการสำรวจสถานที่เพ่ือติดตั้งไฟฟาสองสวางบริเวณทางเดินริมคลอง  
       -มีการประสานการไฟฟานครหลวงเพ่ือติดตั้งไฟฟาสองสวางบริเวณทางเดินริมคลองตามที่ไดมีการสำรวจ  
 3.2 ติดตั้งอุปกรณตรวจเฝาระวังการกระทำความผิดในบริเวณพ้ืนที่สาธารณะในพ้ืนที่ที่กำหนด สำนักการจราจรและขนสง 
       -มีการสำรวจสถานที่เพ่ือติดตั้งกลองวงจรปด CCTVบริเวณทาเทียบเรือและจุดที่เหมาะสม  
       -มีการติดตั้งกลองวงจรปด CCTV บริเวณทาเทียบเรือและจุดที่เหมาะสมตามแผนท่ีไดมีการสำรวจ  
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กิจกรรม หนวยงานรับผิดชอบ 
 3.3 ตรวจตราและใชมาตรการเพ่ือจัดการความเปนระเบียบเรียบรอย ปองกันการเกิดพ้ืนที่เสี่ยงอาชญากรรม 

บริเวณทางเดินตลอดแนวคลองสะพานขามคลอง และทาเทียบเรือ 
สำนักเทศกิจ 

       - มีการตรวจตราพื้นที่บริเวณทางเดินริมคลอง สะพานขามคลอง และทาเทียบเรือ  
       - มีการใชมาตรการเพื่อจัดการความเปนระเบียบเรียบรอยบริเวณทางเดินริมคลอง สะพานขามคลอง 

        และทาเทียบเรือ 
 

 3.4 สิ่งปลูกสรางตลอดแนวคลองไดรับการดูแลใหอยูในสภาพที่ดี พรอมใชงาน สำนักการระบายน้ำ 
สำนักการโยธา 
สำนักงานเขต 

       - มีการตรวจสอบและซอมแซมสิ่งปลูกสรางตลอดแนวคลอง (ราวกันตก) ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 
หรือสภาพที่ดีข้ึน 

 

       -มีการตรวจสอบและซอมแซมสิ่งปลูกสรางตลอดแนวคลอง (สะพานขามคลอง) ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 
หรือสภาพที่ดีข้ึน 

 

 3.5 ทาเทียบเรือไดรับการดูแลใหอยูในสภาพที่พรอมใชงานและปลอดภัย สำนักการจราจรและขนสง 
       - มีการตรวจสอบและซอมแซมทาเทียบเรือใหอยูในสภาพพรอมใชงานหรือสภาพท่ีดีขึ้น  
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 แผนที่แสดงแนวคลองตามเปาหมายที่จะดำเนินการ 



 

 
 
 
 

112 บัญชีรายชื่อคลองสายหลัก 20 แนวคลอง หรือจำนวน 39 คลอง 
 

 ลำดับ รายชื่อคลอง ความยาว (เมตร) พืน้ท่ีเขต 
1 คลองคูเมืองเดมิ 2,400 พระนคร 
2 คลองรอบกรุง (โองอาง - บางลำภู) 3,450 พระนคร, สัมพันธวงศ, ปอมปราบศัตรูพาย 
3 คลองผดุงกรุงเกษม 5,400 พระนคร, ดุสิต, ปอมปราบศัตรูพาย, สัมพันธวงศ, บางรัก, ปทุมวัน 
4 คลองเปรมประชากร 22,843 จตุจักร, ดอนเมือง, ดุสิต, บางซื่อ, หลักสี ่
5 คลองสามเสน 6,772 หวยขวาง, ดุสิต, พญาไท, ราชเทวี 
6 คลองลาดพราว 12,500 สายไหม, ดอนเมือ,งหลักสี่, บางเขน, จตุจักร, ลาดพรา, หวยขวาง, วังทองหลาง 
7 คลองบางซี่อ 7,696 ดินแดง, ดุสิต, พญาไท, หวยขวาง 
8 คลองมหานาค 1,250 ปอมปราบศัตรพูาย 
9 
 

คลองแสนแสบ 
 

45,450 
 

ดุสิต, ราชเทวี, ปทุมวัน หวยขวาง, วัฒนา, บางกะป, สวนหลวง, บึงกุม, สะพานสูง,  
คันนายาว, มีนบุรี, คลองสามวา, หนองจอก 

10 คลองตัน 3,700 วัฒนา, สวนหลวง 
11 คลองชองนนทรี 4,535 บางรัก, ยานนาวา, สาทร 
12 คลองสวนหลวง 1,850 ปทุมวัน 
13 คลองพระโขนง 9,850 คลองเตย, วัฒนา, สวนหลวง 
14 คลองเคล็ด 6,350 ประเวศ, บางนา, พระโขนง, สวนหลวง 
15 คลองประเวศบุรีรมย 26,470 ประเวศ, ลาดกระบัง 
16 คลองสามวา 11,800 คลองสามวา 
17 คลองสองตนนุน 9,800 มีนบุรี, ลาดกระบัง 
18 คลองบางหลวง (คลองบางกอกใหญ) 3,940 บางกอกใหญ 
19 คลองชักพระ 5,180 ตลิ่งชัน, บางกอกนอย 
20 คลองสมเด็จเจาพระยา 2,510 คลองสาน, ธนบุรี 
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ลำดับ รายชื่อคลอง ความยาว (เมตร) พื้นท่ีเขต 

21 คลองบางย่ีขัน 2,500 บางพลัด, บางกอกนอย 
22 คลองบางพระครู 1,300 บางพลัด 
23 คลองบางระมาด 9,400 ตลิ่งชนั, ทวีวัฒนา 
24 คลองบางพรม 12,040 ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา 
25 คลองมอญ 4,035 บางพลัด, บางกอกใหญ 
26 คลองบางเชือกหนัง 12,540 บางแค, ภาษีเจริญ 
27 คลองบางแวก 10,600 บางแค, ภาษีเจริญ 
28 คลองภาษีเจริญ 15,390 บางแค, ภาษีเจริญ, หนองแขม 
29 คลองดาน 2,100 จอมทอง 
30 คลองสนามชัย 19,790 จอมทอง, บางขุนเทียน 
31 คลองหัวกระบือ 2,130 บางขุนเทียน 
32 คลองขุนราชพินิจใจ 12,370 บางขุนเทียน 
33 คลองพิทยาลงกรณ 5,000 บางขุนเทียน 
34 คลองดาวคะนอง 2,580 จอมทอง, ราษฎรบูรณะ 
35 คลองบางมด 11,250 จอมทอง, บางขุนเทียน 
36 คลองบางปะแกว 2,830 จอมทอง, ราษฎรบูรณะ 
37 คลองวัดสิงห 1,700 เขตบางบอน 
38 คลองสวนหลวง 2 626 บางคอแหลม 
39 คลองราษฎรบูรณะ 4,200 ราษฎรบูรณะ, ทุงครุ 



 

 
 
 
 

114 ลำดับที่  ตัวช้ีวัด  คาเปาหมาย หนวยงานรับผิดชอบ 

2 รอยละความสำเร็จในการแกไขปญหาน้ำทวมในบริเวณพ้ืนที่จุดเสี่ยง
น้ำทวมขังของกรุงเทพมหานคร 

รอยละ 100 สำนักการระบายน้ำ 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
นิยาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการระบายน้ำ
ทั้งระบบอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ
แกไขปญหาน้ำทวมขังพื้นผิวถนน
เนื่องจากน้ำฝนและน้ำหลาก 
(ม. 1.4.1.1.3)  

ความสามารถในการระบายน้ำจาก
ถนนสายหลักที่มีปญหาน้ำทวมขัง
เนื่องจากฝนตกและน้ำหลาก
(ผลลัพธ) 

นิยาม 
การแกไขปญหาน้ำทวมในพื้นท่ีจุดเสี่ยงน้ำทวม
ของกรุงเทพมหานคร หมายถึง การแกไขปญหาน้ำ
ทวมเนื่องจากน้ำฝนและน้ำหลากเขาในบริเวณพ้ืนที่
จุดเสี่ยงน้ำทวมขังของกรุงเทพมหานคร จำนวน 14 
จุด ใหสามารถลดระยะเวลาการระบายน้ำทวมขังได
เร็วข้ึน ลดผลกระทบทีจ่ะเกิดแกประชาชนให
นอยลง โดยจัดทำแผนเตรียมการแกไขปญหาน้ำ
ทวมในบริเวณพ้ืนที่จุดเสี่ยงน้ำทวมขังของ
กรุงเทพมหานคร จำนวน 14 จุด  
และจัดหนวยปฏิบัติการเรงดวนแกไขปญหา 
น้ำทวมพรอมอุปกรณเครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ 
ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณพ้ืนที่จุดเสีย่งทั้ง 
14 จุด เพ่ือเรงระบายน้ำออกจากผิวถนนใหเขา
สูสภาวะปกติภายในระยะเวลา 120 นาที  
 
 

1. โครงการกอสรางระบบระบายน้ำเพ่ือแกไข
ปญหาน้ำทวมถนนจันทน 
งบประมาณ 166,822,685 บาท 
(ดำเนินการ) (กรท.) 
2. โครงการกอสรางระบบระบายน้ำเพ่ือแกไข
ปญหาน้ำทวมถนนสุวินทวงศ 
งบประมาณ 80,791,100 บาท 
(ดำเนินการ) (กรท.) 
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พื้นท่ีบริเวณจุดเสี่ยงน้ำทวมของ
กรุงเทพมหานคร หมายถึง พื้นที่ท่ีเสี่ยงตอน้ำ
ทวมเมื่อฝนตกปานกลางถึงหนัก (รับความเขม
ฝนไดไมเกิน 60มิลลิเมตร/ชั่วโมง) จำนวน 
14 จุด ไดแก 
   1. ถนนแจงวัฒนะ จากคลองประปาถึง
คลองเปรมประชากร  
   2. ถนนรัชดาภิเษก บริเวณหนาธนาคาร
กรุงเทพ    
   3. ถนนพหลโยธิน บริเวณหนาตลาดอมร
พันธุและแยกเกษตรศาสตร  
   4. ถนนประชาราษฎรสาย 2 บริเวณแยก
เตาปูน 
   5. ถนนราชวิถี บริเวณหนาราชภัฏสวนดสุิต
และเชิงสะพานกรุงธน 
   6. ถนนพญาไท บริเวณหนากรมปศุสัตว 
   7. ถนนศรีอยุธยา บริเวณหนา สน.พญาไท  
   8. ถนนจันทร ชวงจากซอยบำเพ็ญกุศลถึงที่
ทำการไปรษณียยานนาวา 
   9. ถนนสวนพลู ชวงจากถนนสาทรใตถึง
ถนนนางลิ้นจี ่
   10. ถนนสาธุประดิษฐ บริเวณแยกถนน
จันทน 
   11. ถนนสวุินทวงศ ชวงจากคลองสามวาถึง
คลองแสนแสบ 



 

 
 
 
 

116    12. ถนนเพชรเกษม ชวงจากคลองทวี
วัฒนาถึงคลองราชมนตรี 
   13. ซอยถนนหมูบานเศรษฐกิจ จากถนน
เพชรเกษมถึงวงเวียนกาญจนาภิเษก 
   14. ถนนบางขุนเทียนชายทะเล ชวงจากถนน
พระรามที่ 2 ถึงคลองสะแกงาม 
วิธีคำนวณ  
นับจากระยะเวลาที่ใชในการแกไขปญหาน้ำทวม
สูงสุดที่สามารถระบายน้ำทวมขังจากถนนสาย
หลัก บริเวณจุดเสี่ยงน้ำทวมขัง จำนวน 14 จุด  
ที่ปริมาณฝนตก 80 - 100 มิลลิเมตรตอชั่วโมง 
และนับจากชวงฝนหยุดตก 
วิธีเก็บขอมูล/หลักฐาน 
ใชคาขอมูลจากระบบโทรมาตรแสดงผลแบบ
เรียลไทม (Real-Time) และรายงาน
สถานการณน้ำทวมภาคสนาม จากกอง
สารสนเทศระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ 
ตั้งแตวันที่ 1 ต.ค. 63 ถึง 30 ก.ย. 64 
หลักฐาน 
1. แผนการเตรียมการแกไขปญหาน้ำทวมใน
บริเวณพื้นที่จุดเสี่ยงน้ำทวมขังของ
กรุงเทพมหานคร 
2. ขอมูลสถิติการระบายน้ำจากกองสารสนเทศ
ระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ 
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เกณฑการใหคะแนน  ตัวช้ีวัด  รอยละความสำเร็จในการแกไขปญหาน้ำทวมในบริเวณพื้นที่จุดเส่ียงน้ำทวมขังของกรุงเทพมหานคร 

ระดับ
ความสำเร็จ 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ไดรับ 

5 มีแผนการเตรียมการแกไขปญหาน้ำทวมในบริเวณพื้นที่จุดเสี่ยงน้ำทวมขังฯ และสามารถเรงระบายน้ำ
ออกจากผิวถนนสายหลักบริเวณจุดเสี่ยงน้ำทวมขังไดในเวลานอยกวาหรือเทากับ ๑๒๐นาที (ชวงเวลาน้ำ
ทวมนับจากฝนหยุดตก) ที่ความเขมของฝนไมเกิน 100 มิลลิเมตรตอชั่วโมง 

รอยละ 100 

ของคาเปาหมาย 
10 

4 มีแผนการเตรียมการแกไขปญหาน้ำทวมในบริเวณพื้นที่จุดเสี่ยงน้ำทวมขังฯ และสามารถเรงระบายน้ำ
ออกจากผิวถนนสายหลักบริเวณจุดเสี่ยงน้ำทวมขังไดในเวลา ๑๒๑ - ๑๓๐นาที (ชวงเวลาน้ำทวมนับจากฝน
หยุดตก) ท่ีความเขมของฝนไมเกิน 100 มิลลิเมตรตอชั่วโมง 

รอยละ 80 

ของคาเปาหมาย 
8 

3 มีแผนการเตรียมการแกไขปญหาน้ำทวมในบริเวณพื้นที่จุดเสี่ยงน้ำทวมขังฯ และสามารถเรงระบายน้ำ
ออกจากผิวถนนสายหลักบริเวณจุดเสี่ยงน้ำทวมขังไดในเวลา ๑๓๑ - 1๔0 นาที (ชวงเวลาน้ำทวมนับจาก
ฝนหยุดตก) ที่ความเขมของฝนไมเกิน 100 มิลลิเมตรตอชั่วโมง 

รอยละ 60 

ของคาเปาหมาย 
6 

2 มีแผนการเตรียมการแกไขปญหาน้ำทวมในบริเวณพื้นที่จุดเสี่ยงน้ำทวมขังฯ และสามารถเรงระบายน้ำ
ออกจากผิวถนนสายหลักบริเวณจุดเสี่ยงน้ำทวมขังไดในเวลา ๑41 - 150 นาที (ชวงเวลาน้ำทวมนับจาก
ฝนหยุดตก) ที่ความเขมของฝนไมเกิน 100 มิลลิเมตรตอชั่วโมง 

รอยละ 40 

ของคาเปาหมาย 
4 

1 มีแผนการเตรียมการแกไขปญหาน้ำทวมในบริเวณพื้นที่จุดเสี่ยงน้ำทวมขังฯ และสามารถเรงระบายน้ำ
ออกจากผิวถนนสายหลักบริเวณจุดเสี่ยงน้ำทวมขังไดในเวลา 151 นาที ขึ้นไป (ชวงเวลาน้ำทวมนับจากฝน
หยุดตก) ท่ีความเขมของฝนไมเกิน 100 มิลลิเมตรตอชั่วโมง 

รอยละ 20 

ของคาเปาหมาย 
2 
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ตาราง ข แสดงตัวชี้วัดและภารกิจตามยุทธศาสตรของหนวยงาน  

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

เฝาระวัง ติดตามตรวจสอบดูแลสภาพนำ้
คลองและแมนำ้เจาพระยา และจัดการ
ระบบไหลเวียนนำ้  
(ม.1.1.1.1.1) 
 
 

  

1. คุณภาพน้ำคลองและแมนำ้
เจาพระยาที่อยูในเกณฑมาตรฐาน
เพิ่มข้ึน ภายใตเงื่อนไข การตรวจวัด
คุณภาพน้ำทั้ง 3 พารามิเตอร จาก
จุดเดียวกัน (ผลลัพธ) 
   1.1 รอยละของจุดตรวจวัด 
ของน้ำคลองและแมน้ำเจาพระยา 
มีคาเฉลี่ยของคาออกซิเจนละลายน้ำ 
(DO) ไมนอยกวา 2.0 มิลลกิรัมตอ
ลิตร 
   1.2 รอยละของจุดตรวจวัดของน้ำ
คลองและแมนำ้เจาพระยามีคาเฉลี่ย
ของคาปริมาณความสกปรกในรูป
ของสารอินทรยี (BOD) ไมเกินกวา 
4.0 มิลลิกรัมตอลิตร 
   1.3 รอยละของจุดตรวจวัดของน้ำ
คลองและแมนำ้เจาพระยา มีคาเฉลี่ย
ของคาแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3N) 
ไมเกินกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลติร 
 

 

นิยาม/คำอธิบาย 
   - จุดตรวจวัด หมายถึง จุดที่กำหนดใหเฝาระวัง
สถานการณคุณภาพนำ้ในคลองและแมน้ำ
เจาพระยาโดยทำการเก็บตัวอยางน้ำเพื่อวิเคราะห
คุณภาพน้ำประจำทุกเดือน 
   - คาออกซิเจนละลายน้ำ (DO) หมายถึง 
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ ถาคา DO ตำ่
แสดงวาแหลงน้ำนั้นมีความสกปรกสูง โดยน้ำที่มี
ความเหมาะสมตอการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต
ในน้ำจะตองมีคา DO ไมนอยกวา 2 มิลลิกรัมตอ
ลิตร  
ตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 4 
   - คาปรมิาณความสกปรกในรปูสารอินทรีย 
(BOD) หมายถึง ปรมิาณออกซิเจนที่จุลนิทรยีใช
ในการยอยสลายสารอินทรียในน้ำ ถาคา BOD สูง
แสดงวาแหลงน้ำนั้นมีความสกปรกสูง โดยน้ำควร
มีคา BOD ไมเกิน 4 มิลลิกรัมตอลิตร  
ตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 
4 
   - คาแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3N) หมายถึง 
ไนโตรเจนทั้งหมดที่อยูในรปูอันอิออนไนซ
แอมโมเนียและอิออนไนซแอมโมเนีย ถาคา

1. กิจกรรมการตรวจวัดคณุภาพน้ำ 
ในคลองสายหลักตามแผนการปรับปรุงภูมิทัศน
คลองสายหลักของ 
กรุงเทพมหานคร 
ไมใชงบประมาณ  
(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

อันอิออนไนซแอมโมเนียในน้ำเกินมาตรฐานจะ
มีผลตอปลาและ NH3N ยังเปนสวนหนึ่ง
ของวัฏจักรไนโตรเจนซึ่งสามารถเปลี่ยนรูปเปน 
NO3N ไดงาย หากปริมาณ NO3N ในน้ำสูง 
จะสงผลกระตุนการเติบโตของสาหราย 
จนเกิดภาวะ Algae bloom ทำใหเกิดปญหา
น้ำเขียวมีกลิ่นเหม็น โดยน้ำที่มีความเหมาะสม
ตอการใชประโยชนจะตองมีคา NH3N ไมเกิน 
0.5 มิลลิกรัมตอลิตร  
ตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภท
ที่ 4 
คาเปาหมาย 
   1.1 รอยละ 29 (91 จุด) ของจุดตรวจวัด 
ของน้ำคลองและแมน้ำเจาพระยามีคาเฉลี่ย 
ของคาออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ไมนอยกวา 
2.0 มิลลิกรัมตอลิตร 
   1.2 รอยละ 3 (9 จุด) ของจุดตรวจวัด         
ของน้ำคลองและแมน้ำเจาพระยามีคาเฉลี่ย
ของคาปริมาณความสกปรกในรูปของ
สารอินทรีย (BOD) ไมเกินกวา 4.0 มิลลิกรัม
ตอลิตร 
   1.3 รอยละ 2.5 (7 จุด) ของจุดตรวจวัด
ของน้ำคลองและแมน้ำเจาพระยามีคาเฉลี่ยของ



 

 
 
 
 

120 มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

คาแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3N) ไมเกินกวา 0.5 
มิลลิกรัมตอลิตร 

วิธีการคำนวณ 
   1.1 จำนวนจุดตรวจวัดที่มผีลการตรวจวัด
คุณภาพน้ำมีคาเฉลี่ยรายปผานเกณฑมาตรฐานใน
รูปของคา DO ≥ 2.0 มิลลิกรัมตอลิตร คูณ 100 
หารดวยจำนวนจุดตรวจวดัทั้งหมด 
   1.2 จำนวนจุดตรวจวัดที่มีผลการตรวจวัด
คุณภาพน้ำมีคาเฉลี่ยรายปผานเกณฑมาตรฐานใน
รูปของคา BOD ≤ 4.0 มิลลิกรัมตอลิตร คูณ 
100 หารดวยจำนวนจุดตรวจวดัทั้งหมด 
   1.3 จำนวนจุดตรวจวัดที่มีผลการตรวจวัด
คุณภาพน้ำมีคาเฉลี่ยรายปผานเกณฑมาตรฐานใน
รูปของคา NH3N ≤ 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร คูณ 
100 หารดวยจำนวนจุดตรวจวดัทั้งหมด 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

ประเมินการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำ
เพ่ือจัดการแกไขปญหาน้ำเสีย  
(ม.1.1.1.1.2) 

2. จุดตรวจวัดน้ำคลองและแมน้ำ
เจาพระยามีเพ่ิมข้ึน (ผลผลิต)  
ภายใตเงื่อนไข จดุตรวจวดักระจาย
ครอบคลุมพ้ืนที่ครบทั้ง 50 เขต และ 
แจงผลการตรวจวดัแกสำนักงานเขต 

นิยาม 
- จุดตรวจวัดนำ้คลองและแมน้ำเจาพระยา 
หมายถึง จุดเก็บตัวอยางน้ำในคลองเปาหมายและ
แมน้ำเจาพระยา ที่กำหนดใหมีการเฝาระวังและ
ตรวจสอบคุณภาพน้ำ 
 

คาเปาหมาย 
315 จุด 
 

วิธีคำนวณ 
นับจากจำนวนจุดตรวจวัดนำ้ในคลองและแมน้ำ
เจาพระยาทีไ่ดรับการตรวจสอบคุณภาพน้ำเปน
ประจำทุกเดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการจัดทำแผนที่แสดงคุณภาพน้ำและ
จัดลำดับความสำคัญของคลองและแมน้ำ
เจาพระยาในเขตกรุงเทพมหานครที่ตองไดรับ
การฟนฟู 
ไมใชงบประมาณ 
(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) 



 

 
 
 
 

122 มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

กอสรางระบบบำบัดน้ำเสียรวมและ
เพ่ิมประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสีย 
(ม.1.1.1.2.1) 

3. รอยละความกาวหนาในการ
กอสรางระบบบำบัดน้ำเสียรวม
และระบบรวบรวมน้ำเสีย เพ่ือ
แกไขปญหามลพิษทางน้ำ 
(ผลผลิต) 

นิยาม 
1. ความกาวหนา หมายถึง ความกาวหนาตาม
ขั้นตอนการปฏิบัตงิานของโครงการ/กิจกรรม 
แบงเปน 6 ขั้นตอน ดังนี ้
    1) ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ  
คิดเปนความกาวหนารอยละ 10 
    2) จัดทำ TOR และราคากลาง คิดเปน
ความกาวหนารอยละ 10 
    3) จัดหาผูรับจาง คิดเปนความกาวหนารอย
ละ 10 
    4) ขออนุมัติจาง คิดเปนความกาวหนา 
รอยละ 10 
    5) ลงนามสัญญาจาง คิดเปนความกาวหนา
รอยละ 10 
    6) ดำเนินการตามสัญญา คดิเปน 
ความกาวหนารอยละ 50 
2. ระบบบำบัดน้ำเสียรวม ระบบรวบรวม 
น้ำเสีย หมายถึง ระบบบำบัดน้ำเสียรวม ระบบ
รวบรวมน้ำเสียที่ไดรับงบประมาณ 
ในการดำเนินการกอสรางตามขอบัญญัติ
งบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หรือไดกอหนี้ผูกพันไวกอนสิ้นป 
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และไดรับอนุมัติใหเบิก
เหลื่อมป 

1. โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ำเสยีและ
ระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 1 
ไมไดรับงบประมาณ (กันเงนิไวเบิกเหลื่อมป) 

(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) 
2. โครงการจางที่ปรึกษาบริหารและควบคุม
งานโครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ำเสีย
และระบบบำบัดน้ำเสีย 
มีนบุรี ระยะที่ 1 
ไมไดรับงบประมาณ (กันเงนิไวเบิกเหลื่อมป) 

(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) 
3. โครงการจางที่ปรึกษาสำรวจ และออกแบบ
รายละเอียดระบบรวบรวม 
น้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะท่ี 
2 
งบประมาณ 19,700,000 บาท 
(ลงทุน) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) 
4. โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ำเสียและ
ระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 1 งาน
กอสรางระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี และ
สวนสาธารณะ 
ไมไดรับงบประมาณ (กันเงนิไวเบิกเหลื่อมป) 

(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

3. รอยละ 50 หมายถึง ขั้นตอนลงนาม 
ในสัญญาจางเหมาของผูรับจาง    
 

คาเปาหมาย 
รอยละ 50 
 

วิธีคำนวณ 
ผลรวมของรอยละความกาวหนาของโครงการที่
ไดรับงบประมาณหรือไดรับอนมุัติใหเบิกเหลื่อมป 
หารดวยจำนวนโครงการทีไ่ดรับงบประมาณหรือ
ไดรับอนุมัติใหเบิกเหลื่อมปทั้งหมด 

 

5. โครงการจางที่ปรึกษาบริหารและควบคุม
งานโครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ำเสีย
และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 1 งาน
กอสรางระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี และ
สวนสาธารณะ 
ไมไดรับงบประมาณ (กันเงนิไวเบิกเหลื่อมป) 

(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) 
6. โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ำเสียและ
ระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 2 งาน
กอสรางระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่สวนเหนือ 
(เขตบางพลัด และบางสวนของเขตตลิ่งชัน
และเขตบางกอกนอย) 
ไมไดรับงบประมาณ (กันเงนิไวเบิกเหลื่อมป) 

(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) 
7. โครงการจางที่ปรึกษาบริหารและควบคุม
งานโครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ำเสีย
และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 2 งาน
กอสรางระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่สวนเหนือ 
(เขต 
บางพลัด และบางสวนของเขตตลิ่งชันและเขต
บางกอกนอย) 
 



 

 
 
 
 

124 มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 1,000,000 บาท 

(ลงทุน) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) 
8. โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ำเสียและ
ระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 3 งาน
กอสรางระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่สวนใต 
(เขตบางกอกนอยและเขตบางกอกใหญ) 
ไมไดรับงบประมาณ (กันเงนิไวเบิกเหลื่อมป) 

(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) 
9. โครงการจางที่ปรึกษาบริหารและควบคุม
งานโครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ำเสีย
และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 3 งาน
กอสรางระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่สวนใต 
(เขต 
บางกอกนอยและเขตบางกอกใหญ) 
งบประมาณ 1,000,000 บาท 
(ลงทุน) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) 
10. โครงการจางท่ีปรึกษาศึกษา 
ความเหมาะสม สำรวจและออกแบบ
รายละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสีย 
และระบบบำบัดน้ำเสียบางเขน 
ไมไดรับงบประมาณ 
(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

11. โครงการจางท่ีปรึกษาศึกษา 
ความเหมาะสม สำรวจและออกแบบ
รายละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสีย 
และระบบบำบัดน้ำเสียดอนเมือง 
ไมไดรับงบประมาณ 
(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) 
12. โครงการจางท่ีปรึกษาศึกษา 
ทบทวนพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสีย 
ของกรุงเทพมหานคร 
ไมไดรับงบประมาณ 
(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) 
13. โครงการกอสรางระบบรวบรวม 
น้ำเสียจากพื้นที่รับน้ำคลองลาดโตนด 
งบประมาณ 147,223,018 บาท 
(ลงทุน) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) 
14. โครงการกอสรางระบบรวบรวม 
น้ำเสีย (เพ่ิมเติม) พื้นที่เขตหวยขวางเขาโรง
ควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง 
งบประมาณ งบ กทม. 56,500,000 บาท 
(งบเงนิอุดหนุนฯ 56,500,000 บาท) 

(ลงทุน) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) 



 

 
 
 
 

126 มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

15. โครงการกอสรางระบบรวบรวม 
น้ำเสียเพ่ิมเติมริมคลองแสนแสบ ชวงถนน
วิทยุ-คลองตัน เขาโรงควบคุมคุณภาพน้ำดิน
แดง  
งบประมาณ งบ กทม. 80,000,000 บาท 
(งบเงนิอุดหนุนฯ 80,000,000 บาท) 

(ลงทุน) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) 
16. โครงการกอสรางบอดักน้ำเสีย 
เพ่ือปองกันน้ำไหลยอนกลับเขาระบบ 
ทอรวบรวมน้ำเสียในพื้นที่โรงควบคุมคุณภาพ
น้ำทุงครุ  
ไมไดรับงบประมาณ 
(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) 
17. โครงการกอสรางบอดักน้ำเสีย 
เพ่ือปองกันน้ำไหลยอนกลับเขาระบบ 
ทอรวบรวมน้ำเสียในพื้นที่โรงควบคุมคุณภาพ
น้ำหนองแขม 
ไมไดรับงบประมาณ 
(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

ศึกษา วิจัย และพัฒนาเพ่ือสงเสริม
นวัตกรรมการจัดการคุณภาพน้ำ 
(ม.1.1.1.2.2) 

4. จำนวนผลงานการศึกษาวิจัย 
เพ่ือสงเสริมนวัตกรรมการจัดการ
คุณภาพน้ำ (ผลผลิต)  

นิยาม 
- ผลงานการศึกษาวิจัยเพื่อสงเสริมนวัตกรรมการ
จัดการคุณภาพนำ้ หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่
ไดศึกษาคนควา 
อยางเปนระบบที่แสดงถึงการประยุกตใช
เทคโนโลยีหรือนำวิธีการใหม ๆ มาใชพัฒนาการ
แกไขปญหามลพิษทางนำ้  
หรือสงเสริมการดำเนินงานที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม หรืออื่น ๆ ที่เก่ียวของ 
 

คาเปาหมาย 
1 เรื่อง 
 

วิธีคำนวณ 
นับจากจำนวนผลงานการศึกษาวิจัย 
ที่แลวเสรจ็ 
 
 
 
 
 
 

 

1. โครงการศึกษาวิจัยสงเสริมนวัตกรรมการ
จัดการคุณภาพน้ำ 
ไมใชงบประมาณ 
(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) 



 

 
 
 
 

128 มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

เตรียมการจัดเก็บคาธรรมเนียมบำบัด
น้ำเสีย 
(ม.1.1.1.3.2) 

5. ความสำเร็จของการพัฒนา
ปรับปรุงฐานขอมูลผูใชน้ำ 
ของกรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ) 

นิยาม 
    ฐานขอมูลผูใชน้ำของกรุงเทพมหานคร 
หมายถึง รายละเอียดขอมูลผูใชน้ำจากแหลง
ตางๆ ของกรุงเทพมหานคร จำแนกตาม
ประเภทของแหลงกำเนิดน้ำเสีย  
     ขอมูลเชิงประจักษดานประสิทธิภาพของ
ระบบสารสนเทศ ๑๐ ขอ ที่ประเมิน ไดแก  
๑) มีฐานขอมูลที่ครอบคลุมท่ีใชสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 
๒) มีระบบสนับสนุนการวิเคราะหผลการ
ดำเนินงาน 
๓) มีระบบตรวจสอบความถูกตองและความ
นาเชื่อถือของขอมูลที่จัดเก็บในระบบ
ฐานขอมูล 
๔) มีการอัพเดทขอมูลที่จำเปนอยางสม่ำเสมอ
และทันทวงที 
๕) มีระบบสืบคนขอมูลที่มีประสิทธิภาพ 
๖) มีการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ

จากขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ๗) มีแนวทาง/

มาตรการปองกันความเสียหายและมีการ

สำรองขอมูล 

สารสนเทศ (Backup) 

1. โครงการจางทำระบบงานเพ่ือการจัดเก็บ
คาธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย 
งบประมาณ 20,000,000 บาท 
(ดำเนินการ)  
(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) 
2. โครงการจางบริหารจัดการเพ่ือการจัดเก็บ
คาธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย 
ไมไดรับงบประมาณ 
(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) 
3. โครงการรณรงคประชาสัมพันธให 
ทุกภาคสวนรวมรับผิดชอบตอมลพิษ 
ทางน้ำดวยการจายคาธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย 
ไมใชงบประมาณ 
(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

๘) มีระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของ
ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ 
๙) มีแผนบริหารความเสี่ยงดานคอมพิวเตอร
และสารสนเทศ 
๑๐) มีระบบ Access Right ที่ถูกตองและ
ทนัสมัย 
 
คาเปาหมาย  
   มีการจัดทำขอมูลเชิงประจักษ ดาน
ประสิทธิภาพของฐานขอมูล 10 ขอ 
 
วิธีการคำนวณ 
   นับจากจำนวนขอมูลเชิงประจักษดาน

ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ ๑๐ ขอ ที่

ใชประเมิน 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

130 มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

ลดน้ำเสียจากแหลงกำเนิดและสงเสริม
การประหยัดน้ำ 
(ม.1.1.1.4.1) 

6. รอยละความสำเร็จในการ
สงเสริมการจัดการน้ำเสียภาค
ประชาชนท่ีมีการดำเนินการครบ 
4 กิจกรรม (ผลผลิต) 
 

นิยาม 
1. การสงเสริมการจัดการนำ้เสยีภาคประชาชนที่
มีการดำเนินการครบ 4 กิจกรรม หมายถึง ไดมี
การสงเสริมใหประชาชนมสีวนรวมในการชวยลด
และบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้น โดยดำเนินการ
ครอบคลุมใน 4 กิจกรรม ดังนี้ 
   - มีการสงเสริมการประหยัดน้ำใช 
เพื่อลดปริมาณนำ้เสีย 
   - มีการสงเสริมใหมีการบำบัดน้ำเสียขั้นตนจาก
ครัวเรือน  
   - มีการสงเสริมการดูแลระบบบำบัด 
น้ำเสียใหแกสถานประกอบการ 
   - มีการสงเสริมการนำน้ำที่ผานการบำบัดแลว
หมุนเวียนกลับมาใชใหม 
 

คาเปาหมาย 
รอยละ 100  
 

วิธีคำนวณ 
จำนวน 4 กิจกรรมที่ไดมีการดำเนินการรวมกับ
ภาคประชาชน คูณดวย 100  
หารดวย 4 
 

 

1. โครงการสงเสริมการจัดการน้ำเสียภาค
ประชาชน 
ไมใชงบประมาณ 
(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

สรางการมีสวนรวมกับภาคเอกชนใน
การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย 
(ม.1.1.1.4.2) 

7. จำนวนภาคเอกชนที่เขารวม
กิจกรรมหรือชองทางท่ีจัดขึ้น 
เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวม 
(ผลผลิต) 

นิยาม 
1. กิจกรรมหรือชองทางที่จัดขึ้นเพ่ือสงเสริมการมี
สวนรวม หมายถึง กระบวน 
การที่เปดโอกาสใหภาคเอกชนเขารวม
กระบวนการตัดสินใจ การดำเนินงาน  
การประเมินผล ในการบริหารจัดการ 
ระบบบำบัดนำ้เสีย  
แนวทางการดำเนนิงาน 
1) มีการเผยแพรขาวสารถึงภาคเอกชน 
2) มีชองทางใหรวมเสนอปญหา แสดงทัศนะ/
ความเห็น 
3) จัดประชุมรวมกบัภาคเอกชน 
4) ใหภาคเอกชนรวมเปนคณะทำงาน 
5) สงเสริมการรวมลงทนุบำบัดน้ำเสีย 
 

คาเปาหมาย 
10 บรษิัท 
 

วิธีคำนวณ 
นับจากจำนวนบริษัทที่เขารวมในทุก แนวทาง
ดำเนินงาน 

 

1. โครงการจางที่ปรึกษาศึกษาความเปนไปได
ในการใหเอกชนรวมลงทุนและดำเนิน
โครงการบำบัดน้ำเสียคลองเตย 
ไมไดรับงบประมาณ 
(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) 
2. โครงการจางที่ปรึกษาศึกษาความเปนไปได
ในการใหเอกชนรวมลงทุน 
และดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสีย 
บึงหนองบอน 
ไมไดรับงบประมาณ 
(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) 
3. กิจกรรมสรางเครือขายการม ี
สวนรวมกับภาคเอกชนในการบริหารจัดการ
ระบบบำบัดน้ำเสีย 
ไมใชงบประมาณ 
(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) 



 

 
 
 
 

132 มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

เสริมสรางความเขมแข็งของกฎหมาย
ใหเอ้ือตอการจัดการคุณภาพน้ำของ
เมือง 
(ม.1.1.1.5.1) 

8. ความสำเร็จของการพัฒนา
ฐานขอมูลระบบสารสนเทศ
ผูประกอบการที่เปนแหลงกำเนิด 
น้ำเสียในกรุงเทพมหานคร 
(ผลผลิต) 

นิยาม 
1. ระบบสารสนเทศ ( Information System) 
หมายถึง ระบบที่มีการนำคอมพิวเตอรมาชวยใน
การรวบรวม จัดเก็บ หรือจัดการกับขอมูลขาวสาร 
เพื ่อใหขอมูลนั ้นเปนขอมูลที ่สามารถนำไปใช
ประกอบการตัดสินใจไดถูกตอง รวดเร็ว และตรง
กับความตองการของผูใชงาน 
2. ผ ู ประกอบการที ่ เป นแหล งกำเนิดน้ำเสีย 
หมายถ ึง  เจ  าของหร ือผ ู ค รอบครองแหล ง 
กำเนิดน้ำเสียของสถานประกอบการที ่มีหนาที่
ตองจัดเก็บสถิติ ขอมูล และรายงานผลการทำงาน
ของระบบบำบ ั ดน ้ ำ เ ส ี ยของตน เอง  ต าม
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ วิธีการและแบบ
การเก ็บสถ ิต ิ และข อม ูล  การจ ัดทำบ ันทึก
รายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของ
ระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 ตามมาตรา 80 
แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 และเขาขาย
ตองดำเนินการตามขอบัญญัติ กทม.ในการจัดเก็บ
คาธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย 
3. ฐานขอมูลแหลงกำเนิดน้ำเสียของ
กรุงเทพมหานคร หมายถึง ขอมูลพ้ืนฐานของ
ระบบบำบัดนำ้เสียของสถานประกอบ 
การในพื้นที่เขตที่จำเปนตอการพัฒนาคุณภาพ

1. โครงการสำรวจและจัดทำฐานขอมูลระบบ
สารสนเทศผูประกอบการที่เปนแหลงกำเนิด
น้ำเสียในกรุงเทพมหานคร 
ไมใชงบประมาณ 
(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

แหลงน้ำสาธารณะ ลดน้ำเสียจากแหลงกำเนิด 
และดูแลตรวจสอบสถานประกอบการที่เปน
แหลงกำเนิดนำ้เสียใหปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึง
การพิจารณาดำเนินการจัดเก็บคาธรรมเนียม
บำบดั 
น้ำเสีย 
 

คาเปาหมาย 
1 ฐานขอมูลในรูปแบบระบบสารสนเทศ 
 

วิธีคำนวณ 
นับจากจำนวนฐานขอมูลในรูปแบบระบบ
สารสนเทศทีจ่ัดทำแลวเสร็จ และมีการ
ประชาสัมพนัธใหสำนักงานเขตทราบ  
เพื่อนำไปใชประโยชนรวมกัน 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

134 มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการปองกันน้ำ
ทวมและการระบายน้ำทั้งระบบอยางมี
ประสิทธิภาพสามารถรองรับปญหา
อุทกภัยเนื่องจากน้ำหลากและน้ำหนุน 
(ม. 1.4.1.1.1) 

ความสามารถในการควบคุมระดับ
น้ำเพ่ือลดปญหาน้ำทวมเนื่องจาก
น้ำหลากและน้ำหนุน 
(ผลผลิต/ผลลัพธ) 

นิยาม  
ปริมาณน้ำหลาก หมายถึง ปริมาณน้ำทุงและ
น้ำเหนือที่ไหลบาผานกรุงเทพมหานครสงผล
กระทบใหแมน้ำเจาพระยามีระดบัสูง ซึ่งขนาด
ของแมน้ำเจาพระยาบริเวณกรุงเทพมหานคร 
สามารถรองรับไดประมาณ 2,500 - 3,000 
ลบ.ม.ตอวินาที โดยไมมี 
น้ำลนตลิ่ง  

ปริมาณน้ำหนุน หมายถึง ระดับน้ำทะเล
เคลื่อนไหวขึ้นและลงโดยธรรมชาติจะ สงผล
กระทบใหระดับน้ำในแมน้ำเจาพระยาบริเวณ
กรุงเทพมหานครมีการข้ึน - ลง คลอยตามกัน  

ความสามารถรองรับปริมาณน้ำหลากและน้ำ 
หนุนที่ความสูง +3.00 ม.รทก 
หมายถึง การวัดความสามารถของระบบ
ปองกันน้ำทวม โดยการสรางคันก้ันน้ำปดลอม
พ้ืนที่กรุงเทพมหานครเพื่อปองกันน้ำทวมจาก
น้ำหลากและน้ำทะเลหนุนที่ระดับความสูง 
+3.00 ม.รทก. แบงเปน 2 พ้ืนที่ ดังนี้  
1. พ้ืนที่ปดลอมดานตะวันออกของแมน้ำ
เจาพระยาพ้ืนที่ภายในคันพระราชดำริ  
พ้ืนที่ประมาณ 650 ตารางกิโลเมตร  

1. โครงการกอสรางเข่ือนก้ันน้ำเพ่ือรองรับ
การพัฒนาพ้ืนที่โรงพยาบาลผูสูงอายุบางขุน
เทียน  
งบประมาณ 35,000,000 บาท (ลงทุน) 
(สพน.) 

*2. โครงการกอสรางแนวปองกันน้ำทวมริม
แมน้ำเจาพระยาบริเวณปากคลองบางคอ
แหลม  
ไมไดรับงบประมาณ (ลงทุน) 
(สพน. ก.1) 
*3. โครงการปรับปรุงแนวปองกันน้ำทวมริม
แมน้ำเจาพระยาบริเวณคลองขุดวัดชองลม 
ไมไดรับงบประมาณ (ลงทุน) 
(สพน. ก.1) 
*4. โครงการปรับปรุงแนวปองกันน้ำทวมริม
แมน้ำเจาพระยาชวงจากสะพานกรุงธนบุรีถึง
สุดซอยสามเสน 11  
ไมไดรับงบประมาณ (ลงทุน) 
(สพน. ก.2) 

*5. โครงการปรับปรุงแนวปองกันน้ำทวมริม
แมน้ำเจาพระยาชวงปากคลองสามเสนถึง
สะพานกรุงธนบุร ี 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

2. พ้ืนที่ปดลอมดานตะวันตกของแมน้ำ
เจาพระยา (ฝงธนบุรี) พื้นที่ประมาณ 450 
ตารางกิโลเมตร  

วิธีการคำนวณ:  
รอยละ 100 ของพื้นที่=  
(พ้ืนที่ที่สามารถปองกันน้ำทวมที่ความสูง 
+3.00 ม.รทก. / พื้นที่ปดลอม
กรุงเทพมหานคร) x 100  

คำอธิบาย  การเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถ
ในการรองรับปริมาณน้ำหลาก  และน้ำหนุนท่ี
ความสูง +3.00 ม.รทก. พิจารณาในระดับ
ผลผลิตจากการดำเนินงานโครงการกอสราง 
ปรับปรุง แนวปองกันน้ำทวมในพ้ืนท่ีปดลอม
กรุงเทพมหานครทั้ง 2 พื้นที่ ตามที่ไดรับจัดสรร
งบประมาณในป พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 

ไมไดรับงบประมาณ (ลงทุน) 
(สพน. ก.2) 

*6. โครงการปรับปรุงแนวปองกันน้ำทวมริม
แมน้ำเจาพระยาชวงจากซอยปานสุขถึง
โรงเรียนราชิน ี 
ไมไดรับงบประมาณ (ลงทุน) 
(สพน. ก.2) 

*7. โครงการปรับปรุงแนวปองกันน้ำทวมริม
แมน้ำเจาพระยาชวงจากตโยอดพิมานถึง
สะพานพุทธฯ  
ไมไดรับงบประมาณ (ลงทุน) 
(สพน. ก.2) 
*8. โครงการปรับปรุงแนวปองกันน้ำทวมริม
แมน้ำเจาพระยาบริเวณถนนกรุงเกษม  
ไมไดรับงบประมาณ (ลงทุน) 
(สพน. ก.2) 

*9. โครงการปรับปรุงแนวปองกันน้ำทวมริม
แมน้ำเจาพระยาชวงจากคลองโองอางถึงตรอก
ไกร  
ไมไดรับงบประมาณ (ลงทุน) 
(สพน. ก.2) 



 

 
 
 
 

136 มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

*10. โครงการกอสรางและปรับปรุงแนว
ปองกันน้ำทวมริมคลองบางกอกนอยฝงใต
บริเวณใตสะพานถนนบรมราชชนนีถึงทาง
รถไฟสายใต 
ไมไดรับงบประมาณ (ลงทุน) 
(สพน. ก.3) 
*11. โครงการกอสรางและปรับปรุงแนว
ปองกันน้ำทวมริมคลองบางกอกนอยชวงวัด
สุวรรณารามถึงสะพานอรุณอัมรินทร 
ไมไดรับงบประมาณ (ลงทุน) 
(สพน. ก.3) 
*12. โครงการปรับปรุงแนวปองกันน้ำทวมริม
คลองบางกอกนอยชวงคลองบางบำหรุถึง
คลองพริกปน  
ไมไดรับงบประมาณ (ลงทุน) 
(สพน. ก.3) 
*13. โครงการปรับปรุงแนวปองกันน้ำทวมริม
คลองบางกอกนอยฝงเหนือชวงถนนบรมราช
ชนนีถึงทางรถไฟสายใต  
ไมไดรับงบประมาณ (ลงทุน) 
(สพน. ก.แผน) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

*14. โครงการจางที่ปรึกษาทบทวนแผน
แมบทการระบายน้ำพ้ืนที่กรุงเทพมหานครฝง
ตะวันตก  
ไมไดรับงบประมาณ (ลงทุน) 
(สพน.) 
**15. งานกอสรางแนวปองกันน้ำทวมริม
แมน้ำเจาพระยา ชวงซอยราษฎรบูรณะ 1 ถึง
ซอยราษฎรบูรณะ 3  
ไมไดรับงบประมาณ (ลงทุน) 
(สพน.) 
16. งานกอสรางแนวปองกันน้ำทวมริมแมน้ำ
เจาพระยา บริเวณปากคลองบางคอแหลม 
ชวงซอยเจริญกรุง 109 แยก 10-1 ถึงประตู
ระบายน้ำคลองบางคอแหลม 
ไมไดรับงบประมาณ (ลงทุน) 
(สพน.) 
17. งานกอสรางแนวปองกันน้ำทวมริมแมน้ำ
เจาพระยา บริเวณวัดคลองเตยนอกถึงบริเวณ
สำนักงานศุลกากรสงออกทาเรือกรุงเทพ 
ไมไดรับงบประมาณ (ลงทุน) 
(สพน.) 



 

 
 
 
 

138 มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

18. งานกอสรางแนวปองกันน้ำทวมริมแมน้ำ
เจาพระยา ชวงคลองสาทรถึงซอยเจริญกรุง 58 
ไมไดรับงบประมาณ (ลงทุน) 
(สพน.) 
19. งานกอสรางแนวปองกันน้ำทวมริมแมน้ำ
เจาพระยา ชวงสถานีสูบน้ำคลองขุดวัดชองลม
ถึงแมน้ำเจาพระยา 
ไมไดรับงบประมาณ (ลงทุน) 
(สพน.) 
20. งานกอสรางแนวปองกันน้ำทวมริมคลอง
บางกอกนอย ชวงถนนบรมราชชนนีถึงทาง
รถไฟสายใต 
ไมไดรับงบประมาณ (ลงทุน) 
(สพน.) 
21. งานกอสรางแนวปองกันน้ำทวมบริเวณ
คลองพระโขนงชวงถนนทางรถไฟสายเกาถึง
ทางพิเศษเฉลิมมหานคร 
ไมไดรับงบประมาณ (ลงทุน) 
(สพน.) 
22. งานปรับปรุงแนวปองกันน้ำทวมริมแมน้ำ
เจาพระยาชวงคลองวัดราชาธิวาสวิหารถึงลาน
จอดรถชุมชนมิตคาม 1 
ไมไดรับงบประมาณ (ลงทุน) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

(สพน.) 
23. งานปรับปรุงแนวปองกันน้ำทวมริมคลอง
บางกอกนอย ชวงคลองน้ำตาลถึงถนนจรัญ
สนิทวงศ 
ไมไดรับงบประมาณ (ลงทุน) 
(สพน.) 
24. โครงการกอสรางแนวปองกันน้ำทวม
โครงการแกมลิง "คลองมหาชัย-คลองสนาม
ชัย"  
ไมไดรับงบประมาณ (ลงทุน) 
(สพน.) 

เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการปองกันน้ำ
ทวมและการระบายน้ำพ้ืนที่ดาน
ตะวันออกของกรุงเทพมหานครอยางมี
ประสิทธิภาพ 
(ม. 1.4.1.1.2) 

รอยละของการทำแผนหลักและ
ออกแบบระบบปองกันน้ำทวมและ
การระบายน้ำในพ้ืนที่ดาน
ตะวันออกของกรุงเทพมหานคร 

นิยาม ปจจุบันพ้ืนที่ชุมชนชานเมืองดาน
ตะวันออกของกรุงเทพมหานครสวนที่อยูนอก
คันก้ันน้ำพระราชดำริ (ประกอบดวย เขต
หนองจอก เขตลาดกระบัง เขตคลองสามวา 
และเขตมีนบุรี) มีการขยายตัวของชุมชนอยาง
รวดเรว็และเกิดความเปนเมืองมากเกินกวา
แผนที่คาดไว จำเปนที่จะตองดำเนินการ
สำรวจแผนหลักและออกแบบระบบปองกันน้ำ
ทวมและระบบระบายน้ำในพ้ืนที่ดาน
ตะวันออกของกรุงเทพมหานครนอกคันก้ันน้ำ
พระราชดำริ เพื่อปองกันการเกิดปญหาน้ำ

*1. โครงการจางที่ปรึกษา สำรวจ จัดทำแผน
หลักและออกแบบระบบปองกันน้ำทวมและ
ระบบระบายน้ำพื้นที่ดานตะวันออกของ
กรุงเทพมหานครนอกคันก้ันน้ำพระราชดำริ 
(ไมไดรับงบประมาณ) (ลงทุน) 
(สพน. ก.แผน) 

*2. โครงการจางที่ปรึกษาทบทวนแผนแมบท
การระบายน้ำพ้ืนที่กรุงเทพมหานครฝง
ตะวันออกในแนวคันพระราชดำริ  
(ไมไดรับงบประมาณ) (ลงทุน) 
(สพน. ก.แผน) 



 

 
 
 
 

140 มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

ทวมขังเนื่องจากฝนตกหนักมากซึ่งจะทำใหเกิด
ความเสียหายตอทรัพยสิน สาธารณูปโภค
ตางๆ คิดเปนมูลคาความเสียหายเพ่ิมข้ึนทุกป
จึงไดจัดเตรียมขอกำหนดนี้ข้ึนเพ่ือใช
ดำเนินการสำรวจจัดทำแผนหลักและออกแบบ
เบื้องตนระบบปองกันน้ำทวมและระบบระบาย
น้ำปฐมภูมิในพื้นที่ชานเมืองดานตะวันออก
ของกรุงเทพมหานครสวนที่อยูนอกคันก้ันน้ำ
พระราชดำริ ใหสามารถรองรับฝนตกที่คาบ
อุบัติไมนอยกวา 5 ป และใหสามารถระบาย
น้ำหลากจากพื้นที่กรุงเทพมหานครสวนที่อยู
นอกคันก้ันน้ำพระราชดำริลงสูแกมลิงคลอง
ชายทะเลตามแนวพระราชดำริและคลอง 100 
ลบ.ม./วินาที ของกรมชลประทานไมนอยกวา
190 ลบ.ม./วินาท ี(ตามที่ กบอ. กำหนด)  ได
อยางปลอดภัย  

คาเปาหมาย  
    สำรวจจัดทำแผนหลักและออกแบบระบบ
ปองกันน้ำทวมและระบบระบายน้ำพื้นที่ดาน
ตะวันออกของกรุงเทพมหานครนอกคันก้ันน้ำ
พระราชดำริ 
 

*3. งานจางที่ปรึกษาออกแบบระบบปองกัน
น้ำทวมและระบบระบายน้ำพ้ืนที่ดาน
ตะวันออกของกรุงเทพมหานคร  
(ไมไดรับงบประมาณ) (ลงทุน) 
(สพน. ก.แผน) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

วิธีคำนวณ 
แบงสัดสวนการดำเนินการ ดังน้ี 
1. ออกแบบและรายการ รอยละ 20  
2. ขออนุมตัิดำเนินการ รอยละ 10  
3 จัดทำ TOR รอยละ 10  
4. จัดหาผูรับจาง รอยละ 5  
5. ขออนุมัติจาง รอยละ 5  
6. ดำเนินการกอสราง รอยละ 50  
การวัดรอยละความสำเรจ็ของโครงการกอสรางฯ  

รอยละความสำเร็จ =
รอยละความกาวหนา

รอยละคาเปาหมาย
×100 

 

รอยละความสำเร็จเฉลี่ย =
∑ รอยละความสำเร็จ

∑ จำนวนโครงการ
 

 
เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการระบายน้ำ
ทั้งระบบอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ
แกไขปญหาน้ำทวมขังพ้ืนผิวถนน
เนื่องจากน้ำฝนและน้ำหลาก 
(ม. 1.4.1.1.3) 

ความสามารถในการระบายน้ำจาก
ถนนสายหลักที่มีปญหาน้ำทวมขัง
เนื่องจากฝนตกและน้ำหลาก 

นิยาม : 
ความสามารถแกไขปญหาน้ำทวมขัง หมายถึง 
ความสามารถในการแกไขปญหาน้ำทวมขังใน
พ้ืนผิวถนนที่ปริมาณฝนตก 80 - 100 
มิลลิเมตรตอชั่วโมง ใหสามารถระบายน้ำทวม
ขังเขาสูสภาวะปกตไิดในเวลาที่กำหนด      
    ยกเวน พื้นที่ที่มีการกอสรางท่ีสงผลกระทบ
ตอระบบระบายน้ำและปญหา 

1. โครงการกอสรางทอขนสงน้ำใตถนน
พระราม 6 จากคลองสามเสนลงสูอุโมงคใต
คลองบางซื่อ 
งบประมาณ 5,820,000 บาท (ลงทุน) 
(สพน. ก.2) 



 

 
 
 
 

142 มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการควบคุม 
วิธีการดำเนินงาน  
   เพิ่มความสามารถในการระบายน้ำทวมขัง
จากถนนสายหลัก โดยการปรับปรุงเพ่ิม
ประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำ ปรับปรุงระบบระบาย
น้ำและทอระบายน้ำในถนนสายหลักและ
กอสรางอุโมงคระบายน้ำ 
วิธีการคำนวณ : 
   จำนวนนาที ที่สามารถระบายน้ำทวมขังจาก
ถนนสายหลกั (วัดจากชวงเวลาน้ำทวมนับจาก
ฝนหยุดตก) กรณฝีนตก 80 - 100 มิลลิเมตร
ตอชั่วโมง โดยใชขอมูลสถิติ 
ที่บันทึกไวจากกองสารสนเทศระบายนำ้ 

คำอธิบาย การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ความสามารถระบายน้ำทวมขังในถนนสาย
หลัก กรณีฝนตก 80 - 100 มิลลิเมตรตอ
ชั่วโมง พิจารณาในระดับผลผลิตจากการ
ดำเนินงานโครงการกอสรางและปรับปรุง
ระบบระบายน้ำ อุโมงคระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ 
เปนตน 

 

2. โครงการจางที่ปรึกษาควบคุมการกอสราง
โครงการกอสรางทอขนสงน้ำใตถนนพระราม 6 
จากคลองสามเสนลงสูอุโมงคใตคลองบางซื่อ 
(ลงทุน) 
งบประมาณ 40,000 บาท (ลงทุน) 
(สพน. ก.2) 

3. โครงการกอสรางประตูระบายน้ำและประตู
เรือสัญจรคลองแสนแสบตอนคลองบางชัน 
(ครั้งที่ 2) (ลงทุน) 
งบประมาณ 1,000,000 บาท (ลงทุน) 
(สพน. ก.2) 

4. โครงการเดินระบบบำรุงรักษา และบริหาร
จัดการอุโมงคจากบึงมักกะสันลงสูแมน้ำ
เจาพระยา (ระยะที่ 3) 
งบประมาณ 56,000,000 บาท (ดำเนินการ) 
(สคน.) 
5. โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองวัดหลัก
สี่ถนนวิภาวดีรังสิตขาออก 
งบประมาณ 72,000 บาท (ลงทุน) 
(สคน.) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

ระดับผลผลิต  

วิธีคำนวณ: แบงสัดสวนการดำเนินการ ดังนี้ 
1. ออกแบบและรายการ รอยละ 20  
2. ขออนุมัติดำเนินการ รอยละ 10  
3 จัดทำ TOR รอยละ 10  
4. จัดหาผูรับจาง รอยละ 5  
5. ขออนุมัติจาง รอยละ 5  
6. ดำเนินการกอสราง รอยละ 50  

การวัดรอยละความสำเรจ็ของโครงการกอสรางฯ  

รอยละความสำเร็จ =
รอยละความกาวหนา

รอยละคาเปาหมาย
×100 

 

รอยละความสำเร็จเฉลี่ย =
∑ รอยละความสำเร็จ

∑ จำนวนโครงการ
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. โครงการกอสรางระบบระบายน้ำในแนว
เสนทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน 
(โครงการใตดิน) ชวงจากถนนพระรามที่ 6 ถึง
ซอยระนอง 1 
งบประมาณ 372,000 บาท (ลงทุน) 
(กรท.) 
7. โครงการกอสรางระบบระบายน้ำในแนว
เสนทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน 
(โครงสรางยกระดับ) ชวงจากซอยระนอง 1 
ถึงสนามบินดอนเมือง 
งบประมาณ 189,000 บาท (ลงทุน) 
(กรท.) 
8. โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ำจากบึง
หนองบอนลงสูแมน้ำเจาพระยา (ตอเนื่อง ป 
58-65) 
งบประมาณ 1,105,300,000 บาท (ลงทุน) 
(สพน. ก.1) 
9. โครงการจางที่ปรึกษาควบคุมการกอสราง
โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ำจากบึง
หนองบอนลงสูแมน้ำเจาพระยา (ตอเนื่อง ป 
58-65) 
งบประมาณ 5,970,000 บาท (ลงทุน) 



 

 
 
 
 

144 มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

 
 
 

(สพน. ก.1) 
10. โครงการกอสรางสถานีสูบน้ำและประตู
ระบายน้ำคลองหลุมไผ ตอนคลองลาดพราว 
งบประมาณ 81,790,000 บาท (ลงทุน) 
(สพน. ก.2) 

11. โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ำคลอง
เปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสูแมน้ำ
เจาพระยา  
(ตอเนื่อง ป 63-68) 
งบประมาณ 5,760,000 บาท (ลงทุน) 
(สพน. ก.2) 

12. โครงการจางที่ปรึกษาควบคุมการกอสราง
โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ำคลองเปรม
ประชากรจากคลองบางบัวลงสูแมน้ำเจาพระยา  
(ตอเนื่อง ป 63-70) 
งบประมาณ 480,000 บาท (ลงทุน) 
(สพน. ก.2) 

13. โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ำคลองทวี
วัฒนาบริเวณคอขวด (ตอเนื่อง ป 63-67)
งบประมาณ 11,121,000 บาท (ลงทุน) 
(สพน. ก.3) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

14. โครงการจางที่ปรึกษาควบคุมการกอสราง
โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ำคลองทวี
วัฒนาบริเวณคอขวด 
(ตอเนื่อง ป 63-69) 
งบประมาณ 1,000,000 บาท (ลงทุน) 
(สพน. ก.3) 

15. โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ำคลอง
แสนแสบจากอุโมงคระบายน้ำคลองแสนแสบ
และคลองลาดพราวถึงบริเวณซอยลาดพราว 
130 (ตอเนื่อง ป 63-66) 
งบประมาณ 9,505,460 บาท (ลงทุน) 
(สพน. ก.1) 

16. โครงการจางท่ีปรึกษาควบคุมการ
กอสราง โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ำ
คลองแสนแสบจากอุโมงคระบายน้ำคลองแสน
แสบ และคลองลาดพราวถึงบริเวณซอย
ลาดพราว 130 (ตอเนื่อง ป 63-68) 
งบประมาณ 1,117,400 บาท (ลงทุน) 
(สพน. ก.1) 



 

 
 
 
 

146 มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

17. โครงการเดินระบบบำรุงรักษาและบริหาร
จัดการอุโมงคระบายน้ำจากบึงมักกะสันลงสู
แมน้ำเจาพระยา (ระยะที่ 2) 
งบประมาณ 51,105,752 บาท 
(ดำเนินการ) (สคน.) 

18. โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพสถานี
สูบน้ำคลองบางนางจีน (ลงทุน) 
งบประมาณ 10,490,000 บาท (ลงทุน) 
(สคน.) 
19. โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพสถานี
สูบน้ำคลองจิก (ลงทุน) 
งบประมาณ 40,000,000 บาท (ลงทุน) 
(สคน.) 

20. โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพสถานี
สูบน้ำคลองจิต (ลงทุน) 
งบประมาณ 39,900,000 บาท (ลงทุน) 
(สคน.) 

21. โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพสถานี
สูบน้ำคลองบานหลาย (ลงทุน) 
งบประมาณ 48,000,000 บาท (ลงทุน) 
(สคน.) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

22. โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพสถานี
สูบน้ำคลองเตย (ลงทุน) 
งบประมาณ 50,000,000 บาท (ลงทุน) 
(สคน.)  

*23. โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ำคลอง
พระยาราชมนตรี จากคลองภาษีเจริญถึงคลอง
สนามชัย (ตอเนื่อง ป 64 - 70) 
ไมไดรับงบประมาณ (ลงทุน) (สพน. ก.3)  

**24. โครงการจางที่ปรึกษาควบคุมงาน
กอสรางโครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ำคลอง
พระยาราชมนตรจีากคลองภาษีเจริญถึงคลอง
สนามชัย (ตอเนื่อง ป 64 - 70) (ลงทุน)ไมได
รับงบประมาณ (ลงทุน) (สพน. ก.3)  

*25. โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ำใต
คลองบางซื่อดวยการกอสรางทอขนสงน้ำถนน
พระรามที่ 6 จากซอยระนอง 1 ถึงคลองบาง
ซื่อ (ตอเนื่อง ป 64 - 65) (ลงทุน) 
ไมไดรับงบประมาณ (ลงทุน) (สพน. ก.2)  
 
 



 

 
 
 
 

148 มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

*26. โครงการกอสรางระบบระบายน้ำบึงกุม
เหนือ ระยะที่ 3 (ตอเนื่อง ป 64 - 67) 
ไมไดรับงบประมาณ (ลงทุน) 
(สพน. ก.2) 

*27. โครงการกอสรางระบบระบายน้ำถนน
ชางอากาศอุทิศถนนประชาอุทิศและถนน
โกสุมรวมใจ (ตอเนื่อง ป 64 -65) 
ไมไดรับงบประมาณ (ลงทุน) (สพน. ก.2) 

28. งานกอสรางบอสูบน้ำซอยรัชดาภิเษก 
32 (อาภาภิรมย) ตอนลงคลองลาดพราว 
ไมไดรับงบประมาณ (ลงทุน) (กรท.) 

29. งานกอสรางระบบระบายน้ำคลองวัดศรี
บุญเรือง 
ไมไดรับงบประมาณ (ลงทุน) (สพน. ก.2) 

30. งานกอสรางสถานีสูบน้ำคูนายกิมสาย 2 
ตอนคลองเปรมประชากร 
ไมไดรับงบประมาณ (ลงทุน) (สพน. ก.2) 

31. งานกอสรางบอสูบน้ำถนนชางอากาศอุทิศ 
ถนนประชาอุทิศและซอยโกสุมรวมใจ 43  รวม
จำนวน 3 แหง 
ไมไดรับงบประมาณ (ลงทุน) (สพน. ก.2) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

32. งานกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. คลองลัด
ขี้เหล็กจากบริเวณถนนพระราม 2 ซอย 25 
ถึงบริเวณวัดโพธิ์ทอง 
ไมไดรับงบประมาณ (ลงทุน) (กรบ) 

33. งานกอสรางเข่ือน ค.ส.ล.คลองราษฎร
บูรณะจากบริเวณราษฎรบูรณะถึงบริเวณวัด
ประเสริฐสุทธาวาส 
ไมไดรับงบประมาณ (ลงทุน) (กรบ) 
34. โครงการกอสรางสถานีสูบน้ำคลองราง
จาก 
ไมไดรับงบประมาณ (ลงทุน) (สคน.) 

35. โครงการกอสรางสถานีสูบน้ำคลอง
สะพานควาย 
ไมไดรับงบประมาณ (ลงทุน) (สคน.) 

36. โครงการกอสรางระบบระบายน้ำซอย
สุขุมวิท  71 ชวงจากซอยปรีดีพนมยงค 8 ถึง
คลองตัน 
ไมไดรับงบประมาณ (ลงทุน) (สพน.) 
 



 

 
 
 
 

150 มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

37. โครงการกอสรางระบบระบายน้ำคลอง
บานปา จากถนนพัฒนาการถึงคลองตันและ
คลองหัวหมาก 
ไมไดรับงบประมาณ (ลงทุน) (สพน.) 

38. โครงการกอสรางระบบระบายน้ำคลอง
รางสะแก ชวงคลองหัวกระบือถึงคลองบางมด 
ไมไดรับงบประมาณ (ลงทุน) (สพน.) 

39. โครงการกอสรางระบบระบายน้ำคลอง
รางโพธิ์ ชวงคลองหัวกระบือถึงคลองบางมด 
ไมไดรับงบประมาณ (ลงทุน) (สพน.) 

จัดหาพื้นที่เพ่ือพัฒนาใหเปนแหลง
รองรับน้ำฝนและน้ำหลาก 
(ม. 1.4.1.1.4) 

ความสามารถในการจัดหาพ้ืนที่
เพ่ือพัฒนาใหเปนแหลงรองรับน้ำ 
น้ำฝน และน้ำหลาก หรือพื้นที่
ชะลอน้ำ (แกมลิง) 

นิยาม/คำอธิบาย 
การแกไขปญหาน้ำทวมของกรุงเทพมหานคร 
โดยการใชพ้ืนที่ชะลอน้ำ (แกมลิง) ดวยการ
จัดหาและพัฒนาพ้ืนท่ีชะลอน้ำและกอสราง
ระบบระบายน้ำเขา-ออก ใหสามารถบริหาร
จัดการปริมาณเก็บกักน้ำได 

คาเปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ 
๑. พัฒนาพื้นที่ชะลอน้ำใหมีปริมาณเก็บกักน้ำ

ทีส่ามารถบรหิารจัดการได ๐.๒2 ลานลบ.ม. 
ภายในป ๒๕64 

*1. โครงการกอสรางแกมลิงสวนน้ำเสรีไทย
ชวงคลองระหัสถึงคลองครุ (ครั้งที่ 2) 
(ตอเนื่อง ป 64 - 65) 
งบประมาณ 5,760,000 บาท (ลงทุน) 
(สพน.) 

2. โครงการกอสรางแกมลิงสวนเบญจกิติ 
งบประมาณ 5,760,000 บาท (ลงทุน) 
(สพน.) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

๒.   รอยละ ๑๐๐ ของความสำเร็จเฉลี่ยทุก
โครงการ 

วิธีการคำนวณ 
ระดับผลลัพธ  คิดจากปริมาตรเก็บกักน้ำของ
แตละโครงการ เมื่อดำเนินการกอสรางแลวเสร็จ
จะสามารถบริหารจัดการน้ำไดเพ่ิมขึ้น 
 
 
 
 

*3. โครงการปรับปรุงแกมลิงบึงมักกะสัน 
ไมไดรับงบประมาณ (ลงทุน) 
(สพน. ก.2) 

*4. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองราง
ออ-รางแกว คูน้ำสนามกอลฟสโมสรทหารบก
รามอินทราและกอสรางแกมลิงบึงสนามกอลฟ
สโมสรทหารบกรามอินทรา ระยะที่ 1 
ไมไดรับงบประมาณ (ลงทุน) 
(สพน. ก.2) 

*5. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำคลอง
รางออ-รางแกว คูน้ำสนามกอลฟสโมสร
ทหารบกรามอินทราและกอสรางแกมลิงบึง
สนามกอลฟสโมสรทหารบกรามอินทรา ระยะ
ที่ 2 (ตอเนื่อง ป 64 - 65) 
ไมไดรับงบประมาณ (ลงทุน) 
(สพน. ก.2) 

*6. โครงการปรับปรุงแกมลิงถนนเพชรเกษม
บริเวณหนาหางเดอะมอลลบางแค 
ไมไดรับงบประมาณ (ลงทุน) 
(สพน. ก.3) 
 



 

 
 
 
 

152 มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

*7. โครงการกอสรางแกมลิงคลองไผสิงโต 
ไมไดรับงบประมาณ (ลงทุน) 
(สพน. ก.นวัตฯ) 

8. โครงการกอสรางแกมลิงคลองไผสิงโตชวง
ถนนรัชดาภิเษกถึงอาคารรับน้ำไผพิทักษ 
ไมไดรับงบประมาณ (ลงทุน) 
(สพน.) 

9. โครงการกอสรางแกมลิงสวนน้ำเสรีไทย 
ชวงคลองครุถึงคลองหลอแหล 
ไมไดรับงบประมาณ (ลงทุน) 
(สพน.) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

ฟนฟู ปรับปรุง คืนสภาพคลองเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบการระบายน้ำ 
(ม. 1.4.1.1.5) 

จำนวนคลองที่ไดรับการฟนฟูและ
ปรับปรุงสภาพเปนแกมลิงและมี
ระบบระบายน้ำ 

นิยาม 
คลองหลัก หมายถึง คู คลองระบายน้ำ ที่อยูใน
ความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ 
จำนวน 218 คลอง ความยาวโดยรวมประมาณ 
800 กิโลเมตร 
รุกล้ำคู คลอง หมายถึง ประชาชนที่ปลูกสราง
สิ่งกอสรางรุกล้ำแนวเขต ลำคลองสาธารณะ จน
ทำใหคลองมีขนาดเล็กลง หรือไปกีดขวางทางน้ำ
ไหลของน้ำ ทำใหการไหลของน้ำตามธรรมชาติชา
ลง โดยไมไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ที่มี
หนาดูแลรักษาหรือผูปกครองทองที่ 
ปกแนวเขตลำคลองสาธารณะ หมายถึง การ
บงชี้ถึงแนวหรือการกำหนดแนวของแมน้ำลำ
คลอง ลำราง ลำกระโดง สาธารณะเพ่ือให
ประชาชนหรือผูอยูอาศัยตลอดแนวเขตริมลำ
คลองท่ีไดทราบถึงแนวเขตที่ชัดเจนเพ่ือปองกัน
การบุกรุก 

วิธีการคำนวณ : 
     นับจากจำนวนคลองท่ีดำเนินการกอสราง 
ปรับปรุงฯ ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ ในป 
พ.ศ. 2564 

**1. โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. คลอง
เปรมประชากร ชวงที่ 2 จากสุดเขต
กรุงเทพมหานครถึงคลองบานใหม และจาก
หมูบานแกรนดคาแนลถึงถนนสรงประภา 
งบประมาณ 6,750,000 บาท (ลงทุน) 
(กรบ.) 

**2. โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. คลอง
เปรมประชากร ชวงที่ 3 จากถนนสรงประภา
ถึงถนนแจงวัฒนะ 
งบประมาณ 13,000,000 บาท (ลงทุน) 
(กรบ.) 

*3. โครงการกอสรางระบบระบายน้ำคลอง
หลุมไผ-คลองโคกคราม (ครั้งที่ 2) (ตอเนื่อง ป 
64 - 65) 
งบประมาณ 1,000,000 บาท (ลงทุน) 
(สพน. ก.2) 

4. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำดานใต
คลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย (กอสราง
สถานีสูบน้ำและเขื่อน ค.ส.ล.คลองระหาญ) 
งบประมาณ 93,943,087 บาท (ลงทุน) 
(สพน. ก.3) 



 

 
 
 
 

154 มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

คำอธบิาย : สำนักการระบายน้ำดำเนินการ
ควบคูไปกับโครงการกอสรางและปรับปรุง
เขื่อน ค.ส.ล. คลองฯ ตามที่ไดรับจัดสรร
งบประมาณในป พ.ศ.2564 กรณีพบการรุก
ล้ำคู คลองจะตองดำเนินการประสาน
สำนักงานเขตที่รับผิดชอบพ้ืนที่ดำเนินการใน
สวนที่รับผิดชอบตอไป 

5. โครงการปรับปรุงเข่ือน ค.ส.ล.คลองน้ำ
แกวจากคลองพญาเวิกถึงคลองลาดพราว 
(ลงทุน) 
งบประมาณ 45,000,000 บาท (ลงทุน) 
(กรบ.) 

6. โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. และสถานี
สูบน้ำคลองมหาศรจากบริเวณคลองบางไผถึง
คลองภาษีเจริญ (ลงทุน) 
งบประมาณ 210,000,000 บาท (ลงทุน) 
(กรบ.) 

7. โครงการกอสรางและปรับปรงุเขื่อน ค.ส.ล.
คลองโองอางและคลองบางลำพู จากบริเวณ
สะพานดำรงสถิตถึงบริเวณปอมพระสุเมรุ  
งบประมาณ 40,000,000 บาท (ลงทุน) 
(กรบ.) 

8. โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล.คลองเปรม
ประชากรชวงที่ 4 จากถนนแจงวัฒนะถึงถนน
เทศบาลสงเคราะห  
งบประมาณ 124,377,600บาท (ลงทุน) 
(กรบ.) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

9. โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. (สมอยึด
ดานหลัง) คลองบางไผ จากบริเวณคลองทวี
วัฒนาถึงบริเวณสุดเขต กทม. 
ไมไดรับงบประมาณ (ลงทุน) (กรบ.) 
 

10. โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. พรอม
ระบบรวบรวมน้ำเสียคลองแสนแสบจาก
บริเวณประตูระบายน้ำมีนบุรีถึงบริเวณประตู
ระบายน้ำหนองจอก 
ไมไดรับงบประมาณ (ลงทุน) (กรบ.) 

11. โครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล. คลอง
หัวหมาก จากเข่ือนเดิมบริเวณคลองโตะยอถึง
บริเวณมัสยิดดารุลอิบาดะห (หัวหมากนอย)      
(ป64-65=160,000,000) 
ไมไดรับงบประมาณ (ลงทุน) (กรบ.) 

*12. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำดาน
ใตคลองภาษีเจริญ ชวงคลองภาษีเจริญถึง
คลองสนามชัย (กอสรางเข่ือน ค.ส.ล. คลอง
พระยาราชมนตรี ตอนที่ 2 ชวงคลองบางบอน
ถึงคลองหนองใหญ) (ตอเนื่อง ป 64 - 66) 
ไมไดรับงบประมาณ (ลงทุน) (สพน. ก.3) 



 

 
 
 
 

156 มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

*13. โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. คลองทวี
วัฒนา ชวงถนนเพชรเกษมถึงคลองภาษีเจริญ  
(ตอเนื่อง ป 64 - 66) 
ไมไดรับงบประมาณ (ลงทุน) (สพน. ก.3) 

*14. โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. คลอง
บางบอน ชวงคลองพระยาราชมนตรีถึงสุดเขต
กรุงเทพมหานคร (ตอเนื่อง ป 64 - 67) 
(ตอเนื่อง ป 64 - 66) 
ไมไดรับงบประมาณ (ลงทุน) (สพน. ก.3) 

*15. โครงการกอสรางเข่ือนปองกันการกัด
เซาะตลิ่งและคันปองกันน้ำทวมตามโครงการ
แกมลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัย (ตอเนื่อง 
ป 64 - 66) 
ไมไดรับงบประมาณ (ลงทุน) (สพน. ก.3) 

16. โครงการกอสรางระบบระบายน้ำคลอง
ลาดเปด (ตอเนื่อง ป 64 - 66) 
ไมไดรับงบประมาณ (ลงทุน) (สพน. ก.3) 

**17. โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. คลอง
บางจาก จากบริเวณคลองทวีวัฒนาถึงบริเวณ
ถนนพุทธมณฑลสาย 2 
ไมไดรับงบประมาณ (ลงทุน) (กรบ.) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

**18. โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. คลอง
บางนา จากคลองเคล็ดถึงบริเวณแมน้ำ
เจาพระยา 
ไมไดรับงบประมาณ (ลงทุน) (กรบ.) 

19. งานกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. คลองแจงรอน 
ชวงสถานีสูบน้ำคลองแจงรอนถึงถนนราษฎร
บูรณะ 
ไมไดรับงบประมาณ (ลงทุน) (สพน.) 

20. งานกอสรางเข่ือน ค.ส.ล.ริมคลองพระยา
ราชมนตรี บริเวณชุมชนราชมนตรีรวมใจ 
ไมไดรับงบประมาณ (ลงทุน) (สพน.) 

21. โครงการปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล.คลองบางซื่อ 
จากถนนรชัดาภิเษกถึงบริเวณถนนเทอดดำร ิ
ไมไดรับงบประมาณ (ลงทุน) (สพน. ก.2) 

22. โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. คลอง
หนองบอน ชวงจากคลองประเวศบุรีรมยถึงบึง
หนองบอน 
ไมไดรับงบประมาณ (ลงทุน) (สพน.) 



 

 
 
 
 

158 มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

23. โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล.คลองพระ
ยาราชมนตรี ชวงคลองบางบอนถึงคลอง
หนองใหญ 
ไมไดรับงบประมาณ (ลงทุน) (สพน.) 

24. โครงการกอสรางเขื่อนคลองพระราชดำริ 2 
(คลองแปด) จากบึงสะแกงามสามเดือนถึงคลอง
แสนแสบ 
ไมไดรับงบประมาณ (ลงทุน) (สพน.) 

25. โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล.คลองบาง
บอน ชวงคลองพระยาราชมนตรี ถึงคลอง
สะแกงาม 
ไมไดรับงบประมาณ (ลงทุน) (สพน.) 

26. โครงการกอสรางเข่ือนคลองสาม ประเวศ 
ชวงซอยรมเกลา 25/7 ถึงคลองประเวศ 
ไมไดรับงบประมาณ (ลงทุน) (สพน.) 

27. โครงการกอสรางเข่ือนคลองสี่ ประเวศ 
ชวงทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ถึงคลอง
ประเวศ 
ไมไดรับงบประมาณ (ลงทุน) (สพน.) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการรับมือกับภัย
พิบัติจากอุทกภัยในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 
(ม. 1.4.1.1.6) 

รอยละความสำเร็จในการจัดทำ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำของ
กรุงเทพมหานคร 

นิยาม : 
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการบริหาร
จัดการน้ำ หมายถึง ระบบที่ชวยในการรวบรวม
ขอมูล การวิเคราะหขอมูล และประมวลผลขอมูล 
เพื่อชวยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
น้ำของกรุงเทพมหานคร 

วิธีการดำเนินงาน : 
1. จัดทำระบบรวบรวมขอมูลระบบ 

ระบายนำ้ในพ้ืนที่ และขอมูลจากการตรวจวัดของ
ศูนยควบคุมระบบปองกันน้ำทวม ไดแก ขอมูล
ปริมาณฝนที่ตรวจวัดบนพ้ืนดิน ขอมูลระดับน้ำใน
คลองสายหลัก ขอมูลทอระบายน้ำ ขอมูลทาง
กายภาพของคลอง ขอมูลสถานีสูบน้ำ ขอมูลบอ
สูบน้ำ และคาระดับของพ้ืนดิน ใหมีความสัมพันธ
ในเชิงการบริหารจัดการน้ำ 

2. จัดทำระบบวิเคราะหและคาดการณ 
น้ำลวงหนาแบบทันทีทันใด (Real Time) ในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร โดยใชแบบจำลองทาง
คณิตศาสตร 

วิธีการคำนวณ : 
     รอยละความสำเร็จของแตละขั้นตอน  
ในการจัดทำระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

1. โครงการจัดทำและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการน้ำเชิงรุก 
งบประมาณ 50,000,000 บาท 
(ดำเนินการ) (กสน.) 

*2. โครงการสำรวจขอมูลระบบระบายน้ำเพื่อ
การจัดทำแผนที่ความเสี่ยงน้ำทวมในเขต
กรุงเทพมหานคร 
ไมไดรับงบประมาณ (ดำเนินการ) (กสน.) 

*3. โครงการพัฒนาระบบประเมินปริมาณ
ฝนพยาการณฝนลวงหนาโดยใชขอมูลเรดาร
ตรวจอากาศ 
ไมไดรับงบประมาณ (ดำเนินการ) (กสน.) 

*4. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนยควบคุม
ระบบปองกันน้ำทวมกรุงเทพมหานคร 
ไมไดรับงบประมาณ (ดำเนินการ) (กสน.) 

*5. โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบและควบคุม
เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติพื้นท่ีจุดเสี่ยงน้ำทวม 
ไมไดรับงบประมาณ (ดำเนินการ) (กสน.) 

6. โครงการจัดหาเครื่องเรดารตรวจอากาศ
พรอมอุปกรณ 
ไมไดรับงบประมาณ (ดำเนินการ) (กสน.) 



 

 
 
 
 

160 มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

เพื่อการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานคร 
     โดยคำนวณจากความกาวหนาของ
โครงการในการจัดทำระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจเพ่ือการบริหารจัดการน้ำของ
กรุงเทพมหานครที่ไดรับงบประมาณประจำป 
2563 ดำเนินการโดยแบงสัดสวน ดังนี ้

1. ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ดิจิทัลกรุงเทพมหานคร รอยละ 20 

2. ขออนุมัติดำเนินการ  รอยละ 10 
3. จัดทำ TOR รอยละ 10 
4. จัดหาผูรับจาง รอยละ 5 
5. ขออนุมัติจาง      รอยละ 5 
6. ดำเนินการจัดทำระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจ           รอยละ 50 

คำอธิบาย 
ระดับผลผลิต : 
     ระดับผลผลิต = รอยละ ๕0 ของ
ความสำเร็จในการจัดทำระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการน้ำของ
กรุงเทพมหานคร 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

การวัดรอยละความสำเร็จในการจัดทำระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือการบริหารจัดการ
น้ำของกรุงเทพมหานคร 

รอยละความสำเร็จ =
รอยละความกาวหนา

รอยละคาเปาหมาย
×100 

เอกสารหลักฐาน : 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำ

และพัฒนาระบบการบริหารจัดการระบายน้ำ
เชิงรุก  
 

สรางแนวปองกันการกัดเซาะชายฝง 
(ม. 1.4.1.2.3) 

ความสำเร็จของการกอสรางแนว
คันหิน (Groins) ปองกันการกัด
เซาะชายฝง 

นิยาม/คำอธิบาย 
   ชายฝงทะเลบางขุนเทียนประสบปญหาการ
กัดเซาะอยางรุนแรง ตอมาไดมีการกอสราง
แนวคันไมไผ ทำใหลดการกัดเซาะไปได
พอสมควร ปจจุบันแนวปองกันชั่วคราวอยูใน
สภาพชำรุดไมสามารถปองกันการกัดเซาะได 
เมื่อมีการกอสรางแนวปองกันถาวรจะทำใหลด
การกัดเซาะชายฝงได ทำใหเกิดตะกอนดินเลน
ชายฝงทะเลเพ่ิมขึ้น 
คาเปาหมาย 
   รอยละ 10 

วิธีการคำนวณ : 

1. โครงการปองกันและแกไขปญหาการกัด
เซาะชายฝงทะเลบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานครและศูนยสำรวจและเฝาระวัง
ชายฝง (ตอเนื่อง ป 63 - 67) 
ไมไดรับงบประมาณ (ลงทุน) (สพน. ก.3) 

2. โครงการจางที่ปรึกษาควบคุมงานกอสราง 
โครงการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะ
ชายฝงทะเลบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร
และศูนยสำรวจและเฝาระวังชายฝง (ตอเนื่อง 
ป 63 - 67) 
ไมไดรับงบประมาณ (ลงทุน) (สพน. ก.3) 



 

 
 
 
 

162 มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นยิาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

     รอยละความสำเร็จของแตละขั้นตอน  
ในการกอสรางแนวคันหิน (Groins)ปองกันการ
กัดเซาะชายฝงกอสรางเข่ือนคันหิน (Groins) 
กอสรางศูนยสำรวจเฝาระวังการกัดเซาะ
ชายฝง 
   โดยคำนวณจากความกาวหนาของโครงการ
ในการของกรุงเทพมหานครที่ไดรับ
งบประมาณประจำป 2563 ดำเนินการโดย
แบงสัดสวน ดังนี้ 

1. ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ EIA 
                          รอยละ 10 

2. ขออนุมัติดำเนินการ  รอยละ 15 
3. จัดทำ TOR      รอยละ 15 
4. จัดหาผูรับจาง      รอยละ 5 
5. ขออนุมัติจาง      รอยละ 5 
6. ดำเนินการกอสราง   รอยละ 50 
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ตาราง ค แสดงตัวช้ีวัดและโครงการ/กจิกรรมสนับสนุนภารกิจตามองคประกอบที่ 4 และ 5 

องคประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงานงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการใหบริการ
ประชาชนหรือหนวยงานของรัฐเพื่อนำไปสูระบบราชการ 4.0 

 

ตัวช้ีวัด นิยาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรมและสวนราชการที่รับผิดชอบ 
การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน 
 

ตามที่ สกก.กำหนด 
 

1. การดำเนินการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน 
คาเปาหมาย : รอยละ 100 
สวนราชการ : ทุกสวนราชการ 

 
องคประกอบที่ 5 ศักยภาพในการดำเนินงานของหนวยงาน 

ตัวช้ีวัด นิยาม/คำอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรมและสวนราชการที่รับผิดชอบ 
5.1 ความสำเร็จของการเบิกจายงบประมาณใน
ภาพรวม 
 
 

ตามที่ สงม.กำหนด 
 

1. การดำเนินการเบิกจายงบประมาณในภาพรวม 
คาเปาหมาย : รอยละ 100 
สวนราชการ : สก. และทุกสวนราชการ 

5.2 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บ
ฐานขอมูลท่ีมีความสำคญัตอการปฏิบัติงาน  
หรือการใหบริการ 
 

ตามที่ สยป.กำหนด 1. การดำเนินการพัฒนาและจัดเก็บฐานขอมูลที่มี
ความสำคัญตอการปฏิบัติงาน หรือการใหบริการ 
คาเปาหมาย : รอยละ 100 
สวนราชการ : สก. และทุกสวนราชการ 



 

 
 
 
 

164 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาตกลงฯ และยุทธศาสตรของหนวยงาน) 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 1  คุณภาพน้ำคลองและแมน้ำเจาพระยาท่ีอยูในเกณฑมาตรฐานเพ่ิมข้ึน ภายใตเงื่อนไข การตรวจวัดคุณภาพน้ำ ทั้ง 3 พารามิเตอรจากจุดเดียวกัน 

1) รอยละของจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำคลองและแมน้ำเจาพระยามีคาเฉลี่ยของคาออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ไมนอยกวา 2.0 มิลลิกรัมตอลิตร 

  2) รอยละของจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำคลองและแมน้ำเจาพระยามีคาเฉลี่ยของคาปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย (BOD) ไมเกิน 4.0  
มิลลิกรัมตอลิตร 

  3) รอยละของจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำคลองและแมน้ำเจาพระยามีคาเฉลี่ยของคาแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3N) ไมเกิน 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร 
ชื่อโครงการที่ 1 กิจกรรมการตรวจวัดคุณภาพน้ำในคลองสายหลักตามแผนการปรับปรุงภูมิทัศนคลองสายหลักของกรุงเทพมหานคร (สจน.) 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา 
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑. เตรียมวัสดุอุปกรณและบุคลากร 5 5             

2. ดำเนินการไหลเวียนน้ำ 20 20             

3. บำรุงรักษาคลอง 
    - เปดทางน้ำไหล 
    - รักษาความสะอาดคลอง 

40 40             

๔. ตรวจวัดคุณภาพน้ำคลอง 30 30             

5. สรุปผลและจัดทำรายงาน 5 5             

รวม 5 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 100             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาตกลงฯ และยุทธศาสตรของหนวยงาน) 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 2  จุดตรวจวัดน้ำคลองและแมน้ำเจาพระยามีเพ่ิมข้ึน   

ชื่อโครงการที่ 1 โครงการจัดทำแผนที่แสดงคุณภาพน้ำและจัดลำดับความสำคัญของคลองและแมน้ำเจาพระยาในเขตกรุงเทพมหานครที่ตองไดรับการฟนฟู (สจน.) 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

10 10             

๒. เพ่ิมจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำคลองในเขตท่ียังไมมี
การเก็บตัวอยางเพ่ือความถูกตอง และครบถวนของ
ขอมูล 

๑๐ 10             

๓. เก็บตัวอยางน้ำ ตรวจวิเคราะหและจัดลำดับขอมูล
คุณภาพน้ำท่ีมีคาความสกปรกสูง ไปหาคาความ
สกปรกนอย ทั้ง 315 จุด 

5๐ 50             

๔. สรุปผลและเผยแพรผลการจัดอันดับในเว็บไซต
หนังสือเวียนกรุงเทพมหานครทุก 6 เดือน 

10 10             

5. จัดทำแผนที่แสดงคุณภาพน้ำคลองและแมน้ำ
เจาพระยา 

20 20             

รวม 5 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 100             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาตกลงฯ และยุทธศาสตรของหนวยงาน) 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 3  รอยละความกาวหนาเฉลี่ยในการกอสรางระบบบำบัดน้ำเสียรวมและระบบรวบรวมน้ำเสีย เพ่ือแกไขปญหามลพิษทางน้ำ 

ชื่อโครงการที่ 1 โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 1 (สจน.) (โครงการตอเนื่อง 2561 – 2564) 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 10 10             

๒. จัดทำ TOR และราคากลาง 10 10             

๓. จัดหาผูรับจาง 10 10             

๔. ขออนุมัติจาง 10 10             

5. ลงนามสัญญาจาง 10 10             

6. ดำเนินการตามสัญญา ๕๐ 4.43             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 54.43             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาตกลงฯ และยุทธศาสตรของหนวยงาน) 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 3  รอยละความกาวหนาเฉลี่ยในการกอสรางระบบบำบัดน้ำเสียรวมและระบบรวบรวมน้ำเสีย เพ่ือแกไขปญหามลพิษทางน้ำ 
ชื่อโครงการที่ 2 โครงการจางที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 1 (สจน.)  
                     (โครงการตอเนื่อง 2561 – 2564) 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 10 10             

๒. จัดทำ TOR และราคากลาง 10 10             

๓. จัดหาผูรับจาง 10 10             

๔. ขออนุมัติจาง 10 10             

5. ลงนามสัญญาจาง 10 10             

6. ดำเนินการตามสัญญา ๕๐ 22             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 72             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาตกลงฯ และยุทธศาสตรของหนวยงาน) 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 3  รอยละความกาวหนาเฉลี่ยในการกอสรางระบบบำบัดน้ำเสียรวมและระบบรวบรวมน้ำเสีย เพ่ือแกไขปญหามลพิษทางน้ำ 
ชื่อโครงการที่ 3 โครงการจางที่ปรึกษาสำรวจ และออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 2 (สจน.)  
                     (โครงการตอเนื่อง 2562 – 2564) 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 10 10             

๒. จัดทำ TOR และราคากลาง 10 10             

๓. จัดหาผูรับจาง 10 10             

๔. ขออนุมัติจาง 10 10             

5. ลงนามสัญญาจาง 10 10             

6. ดำเนินการตามสัญญา ๕๐ 50             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 100             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาตกลงฯ และยุทธศาสตรของหนวยงาน) 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 3  รอยละความกาวหนาเฉลี่ยในการกอสรางระบบบำบัดน้ำเสียรวมและระบบรวบรวมน้ำเสีย เพ่ือแกไขปญหามลพิษทางน้ำ 
ชื่อโครงการที่ 4 โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 1 งานกอสรางระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี และสวนสาธารณะ  
                     (สจน.) (โครงการตอเนื่อง 2563 – 2566) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 10 10             

๒. จัดทำ TOR และราคากลาง 10 10             

๓. จัดหาผูรับจาง 10 10             

๔. ขออนุมัติจาง 10 10             

5. ลงนามสัญญาจาง 10 10             

6. ดำเนินการตามสัญญา ๕๐ 4             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 54             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาตกลงฯ และยุทธศาสตรของหนวยงาน) 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 3  รอยละความกาวหนาเฉลี่ยในการกอสรางระบบบำบัดน้ำเสียรวมและระบบรวบรวมน้ำเสีย เพ่ือแกไขปญหามลพิษทางน้ำ 
ชื่อโครงการที่ 5 โครงการจางที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 1  
    งานกอสรางระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี และสวนสาธารณะ (สจน.) (โครงการตอเนื่อง 2563 – 2566) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑. ขออนมุัติโครงการและงบประมาณ 10 10             

๒. จัดทำ TOR และราคากลาง 10 10             

๓. จัดหาผูรับจาง 10 10             

๔. ขออนุมัติจาง 10 10             

5. ลงนามสัญญาจาง 10 10             

6. ดำเนินการตามสัญญา ๕๐ 4             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 54             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาตกลงฯ และยุทธศาสตรของหนวยงาน) 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 3  รอยละความกาวหนาเฉลี่ยในการกอสรางระบบบำบัดน้ำเสียรวมและระบบรวบรวมน้ำเสีย เพ่ือแกไขปญหามลพิษทางน้ำ 
ชื่อโครงการที่ 6 โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 2 งานกอสรางระบบรวบรวมน้ำเสียพ้ืนท่ีสวนเหนือ 
    (เขตบางพลัด และบางสวนของเขตตลิ่งชันและเขตบางกอกนอย) (สจน.) (โครงการตอเนื่อง 2564 – 2567) 
 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องานราย

ขั้นตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 10 10             

๒. จัดทำ TOR และราคากลาง 10 10             

๓. จัดหาผูรับจาง 10 10             

๔. ขออนุมัติจาง 10 10             

5. ลงนามสัญญาจาง 10 10             

6. ดำเนินการตามสัญญา ๕๐ 4             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 54             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาตกลงฯ และยุทธศาสตรของหนวยงาน) 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 3  รอยละความกาวหนาเฉลี่ยในการกอสรางระบบบำบัดน้ำเสียรวมและระบบรวบรวมน้ำเสีย เพ่ือแกไขปญหามลพิษทางน้ำ 
ชื่อโครงการที่ 7 โครงการจางที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 2 
   งานกอสรางระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่สวนเหนือ (เขตบางพลัด และบางสวนของเขตตลิ่งชันและเขตบางกอกนอย) (สจน.) 
   (โครงการตอเนื่อง 2564 – 2567) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 10 10             

๒. จัดทำ TOR และราคากลาง 10 10             

๓. จัดหาผูรับจาง 10 10             

๔. ขออนุมัติจาง 10 10             

5. ลงนามสัญญาจาง 10 10             

6. ดำเนินการตามสัญญา ๕๐ 4             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 54             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาตกลงฯ และยุทธศาสตรของหนวยงาน) 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 3  รอยละความกาวหนาเฉลี่ยในการกอสรางระบบบำบัดน้ำเสียรวมและระบบรวบรวมน้ำเสีย เพ่ือแกไขปญหามลพิษทางน้ำ 
ชื่อโครงการที่ 8 โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 3 งานกอสรางระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่สวนใต 
   (เขตบางกอกนอยและเขตบางกอกใหญ) (สจน.) (โครงการตอเนื่อง 2564 – 2567) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 10 10             

๒. จัดทำ TOR และราคากลาง 10 10             

๓. จัดหาผูรับจาง 10 10             

๔. ขออนุมัติจาง 10 10             

5. ลงนามสัญญาจาง 10 10             

6. ดำเนินการตามสัญญา ๕๐ 4             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 54             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาตกลงฯ และยุทธศาสตรของหนวยงาน) 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 3  รอยละความกาวหนาเฉลี่ยในการกอสรางระบบบำบัดน้ำเสียรวมและระบบรวบรวมน้ำเสีย เพ่ือแกไขปญหามลพิษทางน้ำ 
ชื่อโครงการที่ 9 โครงการจางที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 3 
    งานกอสรางระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่สวนใต (เขตบางกอกนอยและเขตบางกอกใหญ) (สจน.) (โครงการตอเนื่อง 2564 – 2567) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 10 10             

๒. จัดทำ TOR และราคากลาง 10 10             

๓. จัดหาผูรับจาง 10 10             

๔. ขออนุมัติจาง 10 10             

5. ลงนามสัญญาจาง 10 10             

6. ดำเนินการตามสัญญา ๕๐ 4             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 54             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาตกลงฯ และยุทธศาสตรของหนวยงาน) 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 3  รอยละความกาวหนาเฉลี่ยในการกอสรางระบบบำบัดน้ำเสียรวมและระบบรวบรวมน้ำเสีย เพ่ือแกไขปญหามลพิษทางน้ำ 
ชื่อโครงการที่ 10 โครงการจางที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสม สำรวจและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียบางเขน (สจน.) 
     (โครงการตอเนื่อง 2564 – 2565) *ไมไดรับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 10 10             

๒. จัดทำ TOR และราคากลาง 10 0             

๓. จัดหาผูรับจาง 10 0             

๔. ขออนุมัติจาง 10 0             

5. ลงนามสัญญาจาง 10 0             

6. ดำเนินการตามสัญญา ๕๐ 0             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 10             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาตกลงฯ และยุทธศาสตรของหนวยงาน) 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 3  รอยละความกาวหนาเฉลี่ยในการกอสรางระบบบำบัดน้ำเสียรวมและระบบรวบรวมน้ำเสีย เพ่ือแกไขปญหามลพิษทางน้ำ 
ชื่อโครงการที่ 11 โครงการจางที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสม สำรวจและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียดอนเมือง (สจน.) 
     (โครงการตอเนื่อง 2564 – 2565) *ไมไดรับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 10 10             

๒. จัดทำ TOR และราคากลาง 10 0             

๓. จัดหาผูรับจาง 10 0             

๔. ขออนุมัติจาง 10 0             

5. ลงนามสัญญาจาง 10 0             

6. ดำเนินการตามสัญญา ๕๐ 0             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 10             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาตกลงฯ และยุทธศาสตรของหนวยงาน) 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 3  รอยละความกาวหนาเฉลี่ยในการกอสรางระบบบำบัดน้ำเสียรวมและระบบรวบรวมน้ำเสีย เพ่ือแกไขปญหามลพิษทางน้ำ 
ชื่อโครงการที่ 12 โครงการจางที่ปรึกษาศึกษาทบทวนพ้ืนที่บริการบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร (สจน.) (โครงการตอเนื่อง 2564 – 2566)  
   *ไมไดรับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 10 10             

๒. จัดทำ TOR และราคากลาง 10 0             

๓. จัดหาผูรับจาง 10 0             

๔. ขออนุมัติจาง 10 0             

5. ลงนามสัญญาจาง 10 0             

6. ดำเนินการตามสัญญา ๕๐ 0             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 10             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาตกลงฯ และยุทธศาสตรของหนวยงาน) 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 3  รอยละความกาวหนาเฉลี่ยในการกอสรางระบบบำบัดน้ำเสียรวมและระบบรวบรวมน้ำเสีย เพ่ือแกไขปญหามลพิษทางน้ำ 
ชื่อโครงการที่ 13 โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ำเสียจากพื้นที่รับน้ำคลองลาดโตนด (สจน.) (โครงการตอเนื่อง 2561 – 2564) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 10 10             

๒. จัดทำ TOR และราคากลาง 10 10             

๓. จัดหาผูรับจาง 10 10             

๔. ขออนุมัติจาง 10 10             

5. ลงนามสัญญาจาง 10 10             

6. ดำเนินการตามสัญญา ๕๐ 50             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 100             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาตกลงฯ และยุทธศาสตรของหนวยงาน) 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 3  รอยละความกาวหนาเฉลี่ยในการกอสรางระบบบำบัดน้ำเสียรวมและระบบรวบรวมน้ำเสีย เพ่ือแกไขปญหามลพิษทางน้ำ 
ชื่อโครงการที่ 14 โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพ่ิมเติม) พื้นที่เขตหวยขวางเขาโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง (สจน.)  
    (โครงการตอเนื่อง 2561 – 2566) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 10 10             

๒. จัดทำ TOR และราคากลาง 10 10             

๓. จัดหาผูรับจาง 10 10             

๔. ขออนุมัตจิาง 10 10             

5. ลงนามสัญญาจาง 10 10             

6. ดำเนินการตามสัญญา ๕๐ 10             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 60             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาตกลงฯ และยุทธศาสตรของหนวยงาน) 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 3  รอยละความกาวหนาเฉลี่ยในการกอสรางระบบบำบัดน้ำเสียรวมและระบบรวบรวมน้ำเสีย เพ่ือแกไขปญหามลพิษทางน้ำ 
ชื่อโครงการที่ 15 โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมริมคลองแสนแสบ ชวงถนนวิทยุ-คลองตัน เขาโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง (สจน.) 
   (โครงการตอเนื่อง 2561 – 2565) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 10 10             

๒. จัดทำ TOR และราคากลาง 10 10             

๓. จัดหาผูรับจาง 10 10             

๔. ขออนุมัติจาง 10 10             

5. ลงนามสัญญาจาง 10 10             

6. ดำเนินการตามสัญญา ๕๐ 15             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 65             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาตกลงฯ และยุทธศาสตรของหนวยงาน) 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 3  รอยละความกาวหนาเฉลี่ยในการกอสรางระบบบำบัดน้ำเสียรวมและระบบรวบรวมน้ำเสีย เพ่ือแกไขปญหามลพิษทางน้ำ 
ชื่อโครงการท่ี 16 โครงการกอสรางบอดักน้ำเสียเพื่อปองกันน้ำไหลยอนกลับเขาระบบทอรวบรวมน้ำเสียในพื้นที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำทุงครุ (สจน.) 
   (โครงการตอเนื่อง 2564 - 2565) *ไมไดรับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 10 10             

๒. จัดทำ TOR และราคากลาง 10 0             

๓. จัดหาผูรับจาง 10 0             

๔. ขออนุมัติจาง 10 0             

5. ลงนามสัญญาจาง 10 0             

6. ดำเนินการตามสัญญา ๕๐ 0             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 10             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาตกลงฯ และยุทธศาสตรของหนวยงาน) 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 3  รอยละความกาวหนาเฉลี่ยในการกอสรางระบบบำบัดน้ำเสียรวมและระบบรวบรวมน้ำเสีย เพ่ือแกไขปญหามลพิษทางน้ำ 
ชื่อโครงการที่ 17 โครงการกอสรางบอดักน้ำเสียเพื่อปองกันน้ำไหลยอนกลับเขาระบบทอรวบรวมน้ำเสียในพื้นที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม (สจน.) 
   (โครงการตอเนื่อง 2564 - 2565) *ไมไดรับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 10 10             

๒. จัดทำ TOR และราคากลาง 10 0             

๓. จัดหาผูรับจาง 10 0             

๔. ขออนุมัติจาง 10 0             

5. ลงนามสัญญาจาง 10 0             

6. ดำเนินการตามสญัญา ๕๐ 0             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 10             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาตกลงฯ และยุทธศาสตรของหนวยงาน) 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 4  จำนวนผลงานการศึกษาวิจัยเพ่ือสงเสริมนวัตกรรมการจัดการคุณภาพน้ำ 

ชื่อโครงการท่ี 1 โครงการศึกษาวิจัยสงเสริมนวัตกรรมการจัดการคุณภาพน้ำ (สจน.) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑. การศกึษา ทบทวน และรวบรวมขอมูลของ
หนวยงานที่เก่ียวของ 

10 10             

๒. ออกแบบรายละเอียดและโครงสรางสถาปตยกรรม
ของระบบ 

๑2 12             

๓. ปรับปรุงหองศูนยติดตามและควบคุมระบบบำบัด
น้ำเสีย (ศูนยฯบางซื่อ) 

20 20             

๔. พัฒนาระบบเชื่อมโยงเครอืขายขอมูลโรงควบคุม
คุณภาพน้ำ จำนวน 8 แหง 

35 35             

5. งานพัฒนาระบบจัดเก็บขอมูล เชื่อมตอขอมูล  
และแสดงผลรายงานอัตโนมัติ 

20 20             

6. ฝกอบรมบุคลากร 3 3             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 100             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาตกลงฯ และยุทธศาสตรของหนวยงาน) 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 5  รอยละของปริมาณน้ำท่ีผานการบำบัดถูกนำกลับมาใชประโยชน   

ชื่อโครงการที่ 1 โครงการกอสรางทอสงน้ำที่ผานการบำบัดจากโรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักรไปยังคลองบางซื่อ คลองน้ำแกว และคลองพญาเวิก (สจน.)  

                     (โครงการตอเนื่อง 2564 – 2565) *ไมไดรับงบประมาณ 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
โครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑. ออกแบบและรายการ ๒๐ 20       

 
     

๒. จัดทำ TOR และราคากลาง ๑๐ 0             

๓. ประกาศประกวดราคา ๑๐ 0             

๔. จัดหาผูรับจางและขออนุมัติจาง 5 0             

5. จัดทำสัญญาจาง ลงนามในสัญญาจาง 5 0             

6. ดำเนินการตามสัญญา ๕๐ 0             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 20             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาตกลงฯ และยุทธศาสตรของหนวยงาน) 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 5  รอยละของปริมาณน้ำท่ีผานการบำบัดถูกนำกลับมาใชประโยชน   
ชื่อโครงการที่ 2 โครงการนำน้ำที่ผานการบำบัดกลับมาใชประโยชน (สจน.) 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

1๐ 10             

๒. เตรียมสถานที่สำหรับจายน้ำที่ผานการบำบัด ๑๐ 10 
 

           

3. ดำเนินการแจกจายน้ำที่ผานการบำบัด ให
หนวยงานตาง ๆ 

50 50 
 

           

4. บันทึกสถิติการแจกจายน้ำท่ีผานการบำบัด 2๐ 20             

5. รายงานผลการดำเนินโครงการ 10 10           
 

 

รวม 5 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 100             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาตกลงฯ และยุทธศาสตรของหนวยงาน) 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 6  ความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงฐานขอมูลผูใชน้ำของกรุงเทพมหานคร 

ชื่อโครงการที่ 1 โครงการจางทำระบบงานเพ่ือการจัดเก็บคาธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (สจน.) (โครงการตอเนื่อง 2563 – 2565) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑. ออกแบบและรายการ ๒๐ 20             

๒. จัดทำ TOR และราคากลาง ๑๐ 10             

๓. ประกาศประกวดราคา ๑๐ 10             

๔. จัดหาผูรับจางและขออนุมัติจาง 5 5             

5. จัดทำสัญญาจาง ลงนามในสัญญาจาง 5 5             

6. ดำเนินการตามสัญญา ๕๐ 29             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 79             

 
  



 
 
 
 

 

187 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาตกลงฯ และยุทธศาสตรของหนวยงาน) 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 6  ความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงฐานขอมูลผูใชน้ำของกรุงเทพมหานคร 

ชื่อโครงการที่ 2 โครงการจางบรหิารจัดการเพ่ือการจัดเก็บคาธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (สจน.) (โครงการตอเนื่อง 2564-2569) *ไมไดรับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑. ออกแบบและรายการ ๒๐ 10             

๒. จัดทำ TOR และราคากลาง ๑๐ 0             

๓. ประกาศประกวดราคา ๑๐ 0             

๔. จัดหาผูรับจางและขออนุมัติจาง 5 0             

5. จัดทำสัญญาจาง ลงนามในสัญญาจาง 5 0             

6. ดำเนินการตามสัญญา ๕๐ 0             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 10             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาตกลงฯ และยุทธศาสตรของหนวยงาน) 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 6  ความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงฐานขอมูลผูใชน้ำของกรุงเทพมหานคร 

ชื่อโครงการที่ 3 โครงการรณรงคประชาสัมพันธใหทุกภาคสวนรวมรับผิดชอบตอมลพิษทางน้ำดวยการจายคาธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (สจน.)  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑. เตรียมขอมูล วัสดุอุปกรณ 5 5             

๒. จัดทำ Facebook fanpage และชอง Youtube  ๑๐ 10             

๓. ประชาสัมพันธผาน 2 ชองทางเปนประจำ 
ทุกเดือน 

60 60             

๔. สรุปยอดเขาชมและรายงานผลรายไตรมาส 20 20             

5. สรุปและรายงานผลโครงการ 5 5             

รวม 5 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 100             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาตกลงฯ และยุทธศาสตรของหนวยงาน) 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 7  รอยละความสำเร็จในการสงเสริมการจัดการน้ำเสียภาคประชาชนท่ีมีการดำเนินการครบ 4 กิจกรรม 

ชื่อโครงการที่ 1 โครงการสงเสริมการจัดการน้ำเสียภาคประชาชน (สจน.)  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องานราย

ขั้นตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

10 10             

๒. ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของในการ
ประชาสัมพันธและการจัดอบรม 

๑๐ 10             

๓. ดำเนินการประชาสัมพันธเผยแพรความรูใหกับ
ประชาชนในเรื่องการใชน้ำ ปญหามลพิษทางน้ำ   
การรวมกันดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ และการใชน้ำ
อยางประหยัดและคุมคา ทางชองทางตาง ๆ 

3๐ 30             

๔. ดำเนินการจัดอบรมใหกับกลุมเปาหมาย 40 40             

5. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 10 10             

รวม 5 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 100             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาตกลงฯ และยุทธศาสตรของหนวยงาน) 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 8  จำนวนภาคเอกชนที่เขารวมกิจกรรมหรือชองทางท่ีจัดข้ึนเพื่อสงเสริมการมีสวนรวม 

ชื่อโครงการที่ 1 โครงการจางที่ปรึกษาศึกษาความเปนไปไดในการใหเอกชนรวมลงทุนและดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสียคลองเตย (สจน.)  
                 (โครงการตอเนื่อง 2564 – 2565) *ไมไดรับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑. การขอรับจัดสรรเงินจากกองทุน 5 5             

๒. คัดเลือกที่ปรึกษามาดำเนินการ 5 5             

๓. การศกึษาแนวทางใหเอกชนรวมลงทุน 20 10             

๔. การใหความเห็นชอบ 5 0             

5. การคดัเลือกเอกชน 5 0             

6. การกอสรางและเปดใชบริการ ๕๐ 0             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 20             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาตกลงฯ และยุทธศาสตรของหนวยงาน) 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 8  จำนวนภาคเอกชนที่เขารวมกิจกรรมหรือชองทางท่ีจัดข้ึนเพื่อสงเสริมการมีสวนรวม 
ชื่อโครงการที่ 2 โครงการจางที่ปรึกษาศึกษาความเปนไปไดในการใหเอกชนรวมลงทุนและดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสียบึงหนองบอน (สจน.)  
                 (โครงการตอเนื่อง 2564 – 2565) *ไมไดรับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑. การขอรับจัดสรรเงินจากกองทุน 5 5             

๒. คัดเลือกที่ปรึกษามาดำเนินการ 5 5             

๓. การศกึษาแนวทางใหเอกชนรวมลงทุน 20 10             

๔. การใหความเห็นชอบ 5 0             

5. การคดัเลือกเอกชน 5 0             

6. การกอสรางและเปดใชบริการ ๕๐ 0             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 20             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาตกลงฯ และยุทธศาสตรของหนวยงาน) 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 8  จำนวนภาคเอกชนที่เขารวมกิจกรรมหรือชองทางท่ีจัดข้ึนเพื่อสงเสริมการมีสวนรวม 
ชื่อโครงการที่ 3 กิจกรรมสรางเครือขายการมีสวนรวมกับภาคเอกชนในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย (สจน.) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

  2. มีชองทางใหรวมเสนอปญหา แสดงทัศนะ/
ความเห็น 

20 20             

  3. จัดประชุมรวมกับภาคเอกชน 20 20             

  4. ใหภาคเอกชนรวมเปนคณะทำงาน 20 20             

  5. สงเสริมการรวมลงทุนบำบัดน้ำเสีย 20 20             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 100             
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาตกลงฯ และยุทธศาสตรของหนวยงาน) 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 9  ความสำเร็จของการพัฒนาฐานขอมูลระบบสารสนเทศผูประกอบการที่เปนแหลงกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร 

ชื่อโครงการที่ 1 โครงการสำรวจและจัดทำฐานขอมูลระบบสารสนเทศผูประกอบการที่เปนแหลงกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร (สจน.)  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนา 
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑. ตรวจสอบความถูกตองของฐานขอมูลสถานประกอบการ 
ที่เปนแหลงกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร และตรวจสอบ
ขอจำกัดและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการเผยแพรขอมูล 
และการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

10 10             

๒. เจาหนาที่ที่เก่ียวของรวมประชุม/หารือ รวบรวม วิเคราะห
ขอมูลที่ใชสำหรับการพัฒนาฐานขอมูลเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัตงิาน และการจัดการขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๑5 15             

๓. กำหนดผูรับผิดชอบขอมูล วิธีการและรอบระยะเวลาใน
การเชื่อมโยง /นำเขาขอมูล ปรับปรุง แกไข ขอมูล 

๑5 15             

๔. ออกแบบ และจัดทำระบบการเชื่อมโยงขอมูล ปรับปรุง 
และแกไขขอมูล 

30 30             

5. หนวยงานที่เก่ียวของ นำขอมูลไปใชประโยชน และ
ปรับปรุงแกไขฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน 

20 20             

6. สรุปและรายงานผล 10 10             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 100             
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ตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 10  ความสามารถในการควบคุมระดับน้ำเพื่อลดปญหาน้ำทวมเนื่องจากน้ำหลากและน้ำหนุน (ผลลัพท) 

ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่  1  โครงการกอสรางเข่ือนกั้นน้ำเพ่ือรองรับการพัฒนาพื้นที่โรงพยาบาลผูสูงอายุบางขุนเทียน (สพน.) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนาโครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

1. ออกแบบและรายการ 20 20             

2. จัดทำ TOR และราคากลาง 10 30             

3. ประกาศประกวดราคา 10 40             

4. จัดหาผูรับจางและขออนุมัติจาง 5 45             

5. จัดทำสัญญาจาง ลงนามในสัญญาจาง 5 50             

6. ดำเนินการตามสัญญา 50 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100              
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี  11  รอยละของการจัดทำแผนหลักและออกแบบระบบปองกันน้ำทวมและการระบายน้ำ ในพ้ืนที่ดานตะวันออกของกรุงเทพมหานคร 

ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่  1  โครงการจางที่ปรึกษา สำรวจ จัดทำแผนหลักและออกแบบระบบปองกันน้ำทวมและระบบระบายน้ำพื้นที่ดานตะวันออกของกรุงเทพมหานครนอก 
                                   คันก้ันน้ำพระราชดำร ิ(สพน. ก.แผนฯ) (ไมไดรับงบประมาณ) 

  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนาโครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

1. เตรียมการ 20 15             

2. ขออนุมัติดำเนินการ 10 30             

3. จัดหาผูรับจางและขออนุมัติจาง 10 40             

4. จัดทำสัญญาจาง ลงนามในสัญญาจาง 10 50             

5. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา 20 70             

รวม 5 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100              
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี  11  รอยละของการจัดทำแผนหลักและออกแบบระบบปองกันน้ำทวมและการระบายน้ำ ในพ้ืนที่ดานตะวันออกของกรุงเทพมหานคร 

ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่  2  โครงการจางที่ปรึกษาทบทวนแผนแมบทการระบายน้ำพ้ืนที่กรุงเทพมหานครฝงตะวันออกในแนวคันพระราชดำริ 
                                   (สพน. ก.แผนฯ) (ไมไดรับงบประมาณ) 

  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนาโครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

1. เตรียมการ 20 15             

2. ขออนุมัติดำเนินการ 10 30             

3. จัดหาผูรับจางและขออนุมัติจาง 10 40             

4. จัดทำสัญญาจาง ลงนามในสัญญาจาง 10 50             

5. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา 20 70             

รวม 5 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100              
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี  11  รอยละของการจัดทำแผนหลักและออกแบบระบบปองกันน้ำทวมและการระบายน้ำ ในพ้ืนที่ดานตะวันออกของกรุงเทพมหานคร 

ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่  3  งานจางที่ปรึกษาออกแบบระบบปองกันน้ำทวมและระบบระบายน้ำพ้ืนที่ดานตะวันออกของกรุงเทพมหานคร (สพน. ก.แผนฯ) (ไมไดรับงบประมาณ) 

  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนาโครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

1. เตรียมการ 20 15             

2. ขออนุมัติดำเนินการ 10 30             

3. จัดหาผูรับจางและขออนุมัติจาง 10 40             

4. จัดทำสัญญาจาง ลงนามในสัญญาจาง 10 50             

5. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา 20 70             

รวม 5 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100              
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี  12  ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปญหาน้ำทวมขังเนื่องจากฝนตกและน้ำหลาก (ผลลัพท) 

ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่  1  โครงการกอสรางทอขนสงน้ำใตถนนพระราม 6 จากคลองสามเสนลงสูอุโมงคใตคลองบางซื่อ (สพน. ก.2) 

  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนาโครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

1. ออกแบบและรายการ 20 20             

2. จัดทำ TOR และราคากลาง 10 30             

3. ประกาศประกวดราคา 10 40             

4. จัดหาผูรับจางและขออนุมัติจาง 5 45             

5. จัดทำสัญญาจาง ลงนามในสัญญาจาง 5 50             

6. ดำเนินการตามสัญญา 50 65             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100              
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี  12  ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปญหาน้ำทวมขังเนื่องจากฝนตกและน้ำหลาก (ผลลัพท) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่  2  โครงการจางที่ปรึกษาควบคุมการกอสรางโครงการกอสรางทอขนสงน้ำใตถนนพระราม 6 จากคลองสามเสนลงสูอุโมงคใตคลองบางซื่อ (สพน. ก.2) 

  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนาโครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

1. ออกแบบและรายการ 20 20             

2. จัดทำ TOR และราคากลาง 10 30             

3. ประกาศประกวดราคา 10 40             

4. จัดหาผูรับจางและขออนุมัติจาง 5 45             

5. จัดทำสัญญาจาง ลงนามในสัญญาจาง 5 50             

6. ดำเนินการตามสัญญา 50 65             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100              
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี  12  ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปญหาน้ำทวมขังเนื่องจากฝนตกและน้ำหลาก (ผลลัพท) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่  3  โครงการกอสรางประตูระบายน้ำและประตูเรือสัญจรคลองแสนแสบตอนคลองบางชัน (ครั้งที่ 2) (สพน. ก.2) 

  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนาโครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

1. ออกแบบและรายการ 20 20             

2. จัดทำ TOR และราคากลาง 10 30             

3. ประกาศประกวดราคา 10 40             

4. จัดหาผูรับจางและขออนุมัติจาง 5 45             

5. จัดทำสัญญาจาง ลงนามในสัญญาจาง 5 50             

6. ดำเนินการตามสัญญา 50 52.5             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100              
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

ช่ือตัวช้ีวัดที่  12  ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปญหาน้ำทวมขังเนื่องจากฝนตกและน้ำหลาก (ผลลัพท) 

ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่  4  โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองวัดหลักสี่ถนนวิภาวดีรังสิตฝงขาออก (สคน.) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา 
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ ออกแบบและรายการ ๒๐ ๒๐             

๒ จัดทำ TOR และราคากลาง ๑๐ ๓๐             

๓ ประกาศประกวดราคา ๑๐ ๔๐             

๔ จัดหาผูรับจางและขออนุมัติจาง 5 ๔๕             

5 จัดทำสัญญาจาง ลงนามในสัญญาจาง 5 ๕๐             

6 ดำเนินการตามสัญญา ๕๐ ๖๐             

รวม ๕ ขั้นตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐              

  



 

 
 
 
 

202 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี  12  ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปญหาน้ำทวมขังเนื่องจากฝนตกและน้ำหลาก (ผลลัพท) 

ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่  5  โครงการกอสรางระบบระบายน้ำในแนวเสนทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (โครงสรางใตดนิ) ชวงถนนพระรามที่ 6 ถึงซอยระนอง 1 
    (กรท.) 

  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนาโครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

1. ออกแบบและรายการ 20 20             

2. จัดทำ TOR และราคากลาง 10 30             

3. ประกาศประกวดราคา 10 40             

4. จัดหาผูรับจางและขออนุมัติจาง 5 45             

5. จัดทำสัญญาจาง ลงนามในสัญญาจาง 5 50             

6. ดำเนินการตามสัญญา 50 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100              
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี   12     ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปญหาน้ำทวมขัง เนื่องจากฝนตกและน้ำหลาก (ผลลัพท) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่  6  โครงการกอสรางระบบระบายน้ำในแนวเสนทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (โครงสรางยกระดับ) ชวงจากซอยระนอง 1 ถึงสนามบินดอนเมือง 
       (กรท.) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนาโครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

1. ออกแบบและรายการ 20 20             

2. จัดทำ TOR และราคากลาง 10 30             

3. ประกาศประกวดราคา 10 40             

4. จัดหาผูรับจางและขออนุมัติจาง 5 45             

5. จัดทำสัญญาจาง ลงนามในสัญญาจาง 5 50             

6. ดำเนินการตามสัญญา 50 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100              
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี  12  ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปญหาน้ำทวมขังเนื่องจากฝนตกและน้ำหลาก (ผลลัพท) 

ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่  7  โครงการเดินระบบบำรุงรักษาและบริหารจัดการอุโมงคระบายน้ำจากบึงมักกะสันลงสูแมน้ำเจาพระยา (ระยะที่ ๓) (สคน.) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา 
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ ออกแบบและรายการ ๒๐ ๒๐             

๒ จัดทำ TOR และราคากลาง ๑๐ ๓๐             

๓ ประกาศประกวดราคา ๑๐ ๔๐             

๔ จัดหาผูรับจางและขออนุมัติจาง 5 ๔๕             

5 จัดทำสัญญาจาง ลงนามในสัญญาจาง 5 ๕๐             

6 ดำเนินการตามสัญญา ๕๐ ๖๘             

รวม ๕ ขั้นตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐              
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 12  ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปญหาน้ำทวมขังเนื่องจากฝนตกและน้ำหลาก (ผลลัพท) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่  8  โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสูแมน้ำเจาพระยา (ตอเนื่อง ป 58-65) (สพน. ก.1) 

  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนาโครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

1. ออกแบบและรายการ 20 20             

2. จัดทำ TOR และราคากลาง 10 30             

3. ประกาศประกวดราคา 10 40             

4. จัดหาผูรับจางและขออนุมัติจาง 5 45             

5. จัดทำสัญญาจาง ลงนามในสัญญาจาง 5 50             

6. ดำเนินการตามสัญญา 33 83             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100              
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 12  ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปญหาน้ำทวมขังเนื่องจากฝนตกและน้ำหลาก (ผลลัพท) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่  9  โครงการจางที่ปรึกษาควบคุมการกอสรางโครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสูแมน้ำเจาพระยา (ตอเนื่อง ป 58-65) (สพน. ก.1) 

  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนาโครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

1. ออกแบบและรายการ 20 20             

2. จัดทำ TOR และราคากลาง 10 30             

3. ประกาศประกวดราคา 10 40             

4. จัดหาผูรับจางและขออนุมัติจาง 5 45             

5. จัดทำสัญญาจาง ลงนามในสัญญาจาง 5 50             

6. ดำเนินการตามสัญญา 33 83             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100              
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 12  ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปญหาน้ำทวมขังเนื่องจากฝนตกและน้ำหลาก (ผลลัพท) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่  10  โครงการกอสรางสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำคลองหลุมไผ ตอนคลองลาดพราว (สพน. ก.2) 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนาโครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

1. ออกแบบและรายการ 20              

2. จัดทำ TOR และราคากลาง 10              

3. ประกาศประกวดราคา 10              

4. จัดหาผูรับจางและขออนุมัติจาง 5              

5. จัดทำสัญญาจาง ลงนามในสัญญาจาง 5              

6. ดำเนินการตามสัญญา 10              

รวม 6 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100              
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 12  ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปญหาน้ำทวมขังเนื่องจากฝนตกและน้ำหลาก (ผลลัพท) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่  11  โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสูแมน้ำเจาพระยา (ตอเนื่อง ป 63-68) (สพน. ก.2) 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนาโครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

1. ออกแบบและรายการ 20              

2. จัดทำ TOR และราคากลาง 10              

3. ประกาศประกวดราคา 10              

4. จัดหาผูรับจางและขออนุมัติจาง 5              

5. จัดทำสัญญาจาง ลงนามในสัญญาจาง 5              

6. ดำเนินการตามสัญญา 10              

รวม 6 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100              
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 12  ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปญหาน้ำทวมขังเนื่องจากฝนตกและน้ำหลาก (ผลลัพท) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่  12  โครงการจางที่ปรึกษาควบคุมการกอสรางโครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสูแมน้ำเจาพระยา 

      (ตอเนื่อง ป 63-70) (สพน. ก.2) 

 

  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนาโครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

1. ออกแบบและรายการ 20              

2. จัดทำ TOR และราคากลาง 10              

3. ประกาศประกวดราคา 10              

4. จัดหาผูรับจางและขออนุมัติจาง 5              

5. จัดทำสัญญาจาง ลงนามในสัญญาจาง 5              

6. ดำเนินการตามสัญญา 10              

รวม 6 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100              
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 12  ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปญหาน้ำทวมขังเนื่องจากฝนตกและน้ำหลาก (ผลลัพท) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่  13  โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ำคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด (ตอเนื่อง ป 63-67) (สพน. ก.3) 

  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนาโครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

1. ออกแบบและรายการ 20 20             

2. จัดทำ TOR และราคากลาง 10 30             

3. ประกาศประกวดราคา 10 40             

4. จัดหาผูรับจางและขออนุมัติจาง 5 45             

5. จัดทำสัญญาจาง ลงนามในสัญญาจาง 5 50             

6. ดำเนินการตามสัญญา 10 60             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100              
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 12  ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปญหาน้ำทวมขังเนื่องจากฝนตกและน้ำหลาก (ผลลัพท) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่  14  โครงการจางที่ปรึกษาควบคุมการกอสรางโครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ำคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด (ตอเนื่อง ป 63-66) (สพน. ก.3) 

  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนาโครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

1. ออกแบบและรายการ 20 20             

2. จัดทำ TOR และราคากลาง 10 30             

3. ประกาศประกวดราคา 10 40             

4. จัดหาผูรับจางและขออนุมัติจาง 5 45             

5. จัดทำสัญญาจาง ลงนามในสัญญาจาง 5 50             

6. ดำเนินการตามสัญญา 10 60             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100              
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 12  ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปญหาน้ำทวมขังเนื่องจากฝนตกและน้ำหลาก (ผลลัพท) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่  15  โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ำคลองแสนแสบจากอุโมงคระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพราว  ถึงบริเวณซอยลาดพราว 130 
         (ตอเนื่อง ป 63-68) (สพน. ก.1) 

  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนาโครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

1. ออกแบบและรายการ 20 20             

2. จัดทำ TOR และราคากลาง 10 30             

3. ประกาศประกวดราคา 10 40             

4. จัดหาผูรับจางและขออนุมัติจาง 5 45             

5. จัดทำสัญญาจาง ลงนามในสัญญาจาง 5 50             

6. ดำเนินการตามสัญญา 10 60             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100              
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี 12  ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปญหาน้ำทวมขังเนื่องจากฝนตกและน้ำหลาก (ผลลัพท) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่  16  โครงการจางที่ปรึกษาควบคุมการกอสรางโครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ำคลองแสนแสบ  จากอุโมงคระบายน้ำคลองแสนแสบและคลอง

ลาดพราวถึงบริเวณซอยลาดพราว 130 (สพน. ก.1) 

  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนาโครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

1. ออกแบบและรายการ 20 20             

2. จัดทำ TOR และราคากลาง 10 30             

3. ประกาศประกวดราคา 10 40             

4. จัดหาผูรับจางและขออนุมัติจาง 5 45             

5. จัดทำสัญญาจาง ลงนามในสัญญาจาง 5 50             

6. ดำเนินการตามสัญญา 10 60             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100              
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี  12 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปญหาน้ำทวมขังเนื่องจากฝนตกและน้ำหลาก (ผลลัพท) 

ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่  17  โครงการเดินระบบบำรุงรักษาและบริหารจัดการอุโมงคระบายน้ำจากบึงมักกะสันลงสูแมน้ำเจาพระยา (ระยะที่ ๒) (สคน.) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา 
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ ออกแบบและรายการ ๒๐ ๒๐             

๒ จัดทำ TOR และราคากลาง ๑๐ ๓๐             

๓ ประกาศประกวดราคา ๑๐ ๔๐             

๔ จัดหาผูรับจางและขออนุมัติจาง 5 ๔๕             

5 จัดทำสัญญาจาง ลงนามในสัญญาจาง 5 ๕๐             

6 ดำเนินการตามสัญญา ๕๐ ๑๐๐             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐              
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี  12   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปญหาน้ำทวมขังเนื่องจากฝนตกและน้ำหลาก (ผลลัพท) 

ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่  18  โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองบางนางจีน (สคน.) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา 
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ ออกแบบและรายการ ๒๐ ๒๐             

๒ จัดทำ TOR และราคากลาง ๑๐ ๓๐             

๓ ประกาศประกวดราคา ๑๐ ๔๐             

๔ จัดหาผูรับจางและขออนุมัติจาง 5 ๔๕             

5 จัดทำสัญญาจาง ลงนามในสัญญาจาง 5 ๕๐             

6 ดำเนินการตามสัญญา ๕๐ ๑๐๐             

รวม ๕ ขั้นตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐              
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี  12   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปญหาน้ำทวมขังเนื่องจากฝนตกและน้ำหลาก (ผลลัพท) 

ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่  19  โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองจิก (สคน.) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา 
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ ออกแบบและรายการ ๒๐ ๒๐             

๒ จัดทำ TOR และราคากลาง ๑๐ ๓๐             

๓ ประกาศประกวดราคา ๑๐ ๔๐             

๔ จัดหาผูรับจางและขออนุมัติจาง 5 ๔๕             

5 จัดทำสัญญาจาง ลงนามในสัญญาจาง 5 ๕๐             

6 ดำเนินการตามสัญญา ๕๐ ๘๐             

รวม ๕ ขั้นตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐              
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี  12   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปญหาน้ำทวมขังเนื่องจากฝนตกและน้ำหลาก (ผลลัพท) 

ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่  20  โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองจิต (สคน.) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา 
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ ออกแบบและรายการ ๒๐ ๒๐             

๒ จัดทำ TOR และราคากลาง ๑๐ ๓๐             

๓ ประกาศประกวดราคา ๑๐ ๔๐             

๔ จัดหาผูรับจางและขออนุมัติจาง 5 ๔๕             

5 จัดทำสัญญาจาง ลงนามในสัญญาจาง 5 ๕๐             

6 ดำเนินการตามสัญญา ๕๐ ๑๐๐             

รวม ๕ ขั้นตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐              
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี  12   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปญหาน้ำทวมขังเนื่องจากฝนตกและน้ำหลาก (ผลลัพท) 

ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่  21  โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองบานหลาย (สคน.) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา 
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ ออกแบบและรายการ ๒๐ ๒๐             

๒ จัดทำ TOR และราคากลาง ๑๐ ๓๐             

๓ ประกาศประกวดราคา ๑๐ ๔๐             

๔ จัดหาผูรับจางและขออนุมัติจาง 5 ๔๕             

5 จัดทำสัญญาจาง ลงนามในสัญญาจาง 5 ๕๐             

6 ดำเนินการตามสัญญา ๕๐ ๘๐             

รวม ๕ ขั้นตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐              
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี  12   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปญหาน้ำทวมขังเนื่องจากฝนตกและน้ำหลาก (ผลลัพท) 

ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่  22  โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองเตย (สคน.) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(รอยละ) 

ความกาวหนา 
ของโครงการ 

(รอยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ ออกแบบและรายการ ๒๐ ๒๐             

๒ จัดทำ TOR และราคากลาง ๑๐ ๓๐             

๓ ประกาศประกวดราคา ๑๐ ๔๐             

๔ จัดหาผูรับจางและขออนุมัติจาง 5 ๔๕             

5 จัดทำสัญญาจาง ลงนามในสัญญาจาง 5 ๕๐             

6 ดำเนินการตามสัญญา ๕๐ ๖๐             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐              
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี  13  ความสามารถในการจัดหาพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาใหเปนแหลงรองรับน้ำ น้ำฝน และน้ำหลาก หรือพ้ืนท่ีชะลอน้ำ (แกมลิง) (ผลลัพท) 

ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่  1  โครงการกอสรางแกมลิงสวนน้ำเสรีไทยชวงคลองระหัสถึงคลองครุ (ครั้งท่ี 2) (สพน. นวัตฯ) 

  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนาโครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

1. ออกแบบและรายการ 20 20             

2. จัดทำ TOR และราคากลาง 10 30             

3. ประกาศประกวดราคา 10 40             

4. จัดหาผูรับจางและขออนุมัติจาง 5 45             

5. จัดทำสัญญาจาง ลงนามในสัญญาจาง 5 50             

6. ดำเนินการตามสัญญา 50 52.5             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100              
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี  13  ความสามารถในการจัดหารพื้นที่เพ่ือพัฒนาใหเปนแหลงรองรับน้ำฝนและน้ำหลาก (ผลลัพท) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่  2  โครงการกอสรางแกมลิงสวนเบญจกิติ (สพน. นวัตฯ) 

  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนาโครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

1. ออกแบบและรายการ 20 20             

2. จัดทำ TOR และราคากลาง 10 30             

3. ประกาศประกวดราคา 10 40             

4. จัดหาผูรับจางและขออนุมัติจาง 5 45             

5. จัดทำสัญญาจาง ลงนามในสัญญาจาง 5 50             

6. ดำเนินการตามสัญญา 50 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100              
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี  14  จำนวนคลองที่ไดรับการฟนฟูและปรับปรุงสภาพเปนแกมลิงและมีระบบการระบายน้ำที่ดีข้ึน (ผลลัพท) 

ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่  1  โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ชวงที่ 2 จากสุดเขตกรุงเทพมหานครถึงคลองบานใหม และจากหมูบานแกรนดคาแนล 
   ถึงถนนสรงประภา (กรบ.) 

  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนาโครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

1. ออกแบบและรายการ 20              

2. จัดทำ TOR และราคากลาง 10              

3. ประกาศประกวดราคา 10              

4. จัดหาผูรับจางและขออนุมัติจาง 5              

5. จัดทำสัญญาจาง ลงนามในสัญญาจาง 5              

6. ดำเนินการตามสัญญา 50              

รวม 6 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100              



 
 
 
 

 

223 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี  14  จำนวนคลองที่ไดรับการฟนฟูและปรับปรุงสภาพเปนแกมลิงและมีระบบการระบายน้ำที่ดีข้ึน (ผลลัพท) 

ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่  3  โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ชวงที ่3 จากถนนสรงประภาถึงถนนแจงวัฒนะ (กรบ.) 

  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนาโครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

1. ออกแบบและรายการ 20              

2. จัดทำ TOR และราคากลาง 10              

3. ประกาศประกวดราคา 10              

4. จัดหาผูรับจางและขออนุมัติจาง 5              

5. จัดทำสัญญาจาง ลงนามในสัญญาจาง 5              

6. ดำเนินการตามสัญญา 50              

รวม 6 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100              
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี  14  จำนวนคลองที่ไดรับการฟนฟูและปรับปรุงสภาพเปนแกมลิงและมีระบบการระบายน้ำที่ดีข้ึน (ผลลัพท) 

ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่  3  โครงการกอสรางระบบระบายน้ำคลองหลุมไผ-คลองโคกคราม (ครั้งที่ 2) (สพน.) 

  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนาโครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

1. ออกแบบและรายการ 20 20             

2. จัดทำ TOR และราคากลาง 10 30             

3. ประกาศประกวดราคา 10 40             

4. จัดหาผูรับจางและขออนุมัติจาง 5 45             

5. จัดทำสัญญาจาง ลงนามในสัญญาจาง 5 50             

6. ดำเนินการตามสัญญา 50 52.5             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100              
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี  14  จำนวนคลองที่ไดรับการฟนฟูและปรับปรุงสภาพเปนแกมลิงและมีระบบการระบายน้ำที่ดขีึ้น (ผลลัพท) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่  4  โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำดานใตคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย (กอสรางสถานสูบน้ำและเขื่อน ค.ส.ล. คลองระหาญ) (สพน. ก.3) 

  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนาโครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

1. ออกแบบและรายการ 20 20             

2. จัดทำ TOR และราคากลาง 10 30             

3. ประกาศประกวดราคา 10 40             

4. จัดหาผูรับจางและขออนุมัติจาง 5 45             

5. จัดทำสัญญาจาง ลงนามในสัญญาจาง 5 50             

6. ดำเนินการตามสัญญา 50 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100              
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

ช่ือตัวช้ีวัดที่  14  จำนวนคลองที่ไดรับการฟนฟูและปรับปรุงสภาพเปนแกมลิงและมีระบบการระบายน้ำที่ดีข้ึน (ผลลัพท) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่  5  โครงการปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล.คลองน้ำแกวจากคลองพญาเวิกถึงคลองลาดพราว (กรบ.) 

  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนาโครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

1. ออกแบบและรายการ 20              

2. จัดทำ TOR และราคากลาง 10              

3. ประกาศประกวดราคา 10              

4. จัดหาผูรับจางและขออนุมัติจาง 5              

5. จัดทำสัญญาจาง ลงนามในสัญญาจาง 5              

6. ดำเนินการตามสัญญา 50              

รวม 6 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100              
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี  14  จำนวนคลองที่ไดรับการฟนฟูและปรับปรุงสภาพเปนแกมลิงและมีระบบการระบายน้ำที่ดีข้ึน (ผลลัพท) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่  6  โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. และสถานีสูบน้ำคลองมหาศรจากบริเวณคลองบางไผถึงคลองภาษีเจริญ (กรบ.) 

  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนาโครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

1. ออกแบบและรายการ 20              

2. จัดทำ TOR และราคากลาง 10              

3. ประกาศประกวดราคา 10              

4. จัดหาผูรับจางและขออนุมัติจาง 5              

5. จัดทำสัญญาจาง ลงนามในสัญญาจาง 5              

6. ดำเนินการตามสัญญา 50              

รวม 6 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100              
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี  14  จำนวนคลองที่ไดรับการฟนฟูและปรับปรุงสภาพเปนแกมลิงและมีระบบการระบายน้ำที่ดีข้ึน (ผลลัพท) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่  7  โครงการกอสรางและปรับปรุงเข่ือน ค.ส.ล.คลองโองอางและคลองบางลำพู จากบริเวณสะพานดำรงสถิตถึงบริเวณปอมพระสุเมรุ (กรบ.) 

  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนาโครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

1. ออกแบบและรายการ 20              

2. จัดทำ TOR และราคากลาง 10              

3. ประกาศประกวดราคา 10              

4. จัดหาผูรับจางและขออนุมัติจาง 5              

5. จัดทำสัญญาจาง ลงนามในสัญญาจาง 5              

6. ดำเนินการตามสัญญา 50              

รวม 6 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100              
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี  14  จำนวนคลองที่ไดรับการฟนฟูและปรับปรุงสภาพเปนแกมลิงและมีระบบการระบายน้ำที่ดีข้ึน (ผลลัพท) 
ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่  8   โครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล.คลองเปรมประชากรชวงที่ 4 จากถนนแจงวัฒนะถึงถนนเทศบาลสงเคราะห (กรบ.) 

  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนาโครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

1. ออกแบบและรายการ 20              

2. จัดทำ TOR และราคากลาง 10              

3. ประกาศประกวดราคา 10              

4. จัดหาผูรับจางและขออนุมัติจาง 5              

5. จัดทำสัญญาจาง ลงนามในสัญญาจาง 5              

6. ดำเนินการตามสัญญา 50              

รวม 6 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100              
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 

ช่ือตัวช้ีวัดท่ี  15  รอยละความสำเร็จในการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานคร    

ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่ 1 โครงการจัดทำและพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำเชิงรุก (กสน..) 

 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(รอยละ) 

คิดความกาวหนาโครงการ 
(รอยละ) 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

1. ออกแบบและรายการ 20 20             

2. จัดทำ TOR และราคากลาง 10 30             

3. ประกาศประกวดราคา 10 40             

4. จัดหาผูรับจางและขออนุมัติจาง 5 45             

5. จัดทำสัญญาจาง ลงนามในสัญญาจาง 5 50             

6. ดำเนินการตามสัญญา 25 75             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100              


