


สรุปแนวทางการดำเนินงาน โครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ภายใต้โครงการต่อ ยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณค่าคลองบางกอกใหญ่ผ่านเส้นทาง “ล้อ ราง เรือ” 
เพื่อนำแนวทางการดำเนินงานไปประยุกต์ใช้กับคลองที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ 

 
 ตามที่สำนักการระบายน้ำ โดยส่วนระบบควบคุมน้ำธนบุรี สำนักงานระบบควบคุมน้ำ 
เป็นผู้ดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที ่สุด (Best Service) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และมีการดำเนินการ
โครงการเชิงบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ได้แก่ สำนักการระบายน้ำ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการ
วางผังและพัฒนาเมือง สำนักงานเขตภาษีเจริญ สำนักงานเขตธนบุรี และสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ภายใต้
โครงการต่อ ยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณค่าคลองบางกอกใหญ่ผ่านเส้นทาง “ล้อ ราง เรือ” และมีเป้าหมายร่วมกัน
เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางสัญจร และเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวในย่านคลองบางกอก
ใหญ่ โดยดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานระหว่างวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 การดำเนินงานเชิงบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภายใต้โครงการดังกล่าวข้างต้น ได้
ดำเนินการลุล่วงตามเป้าหมายของหน่วยงานด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในภาพรวม เพื่อให้
ประชาชนมีความรับรู้คุณค่า ร่วมกันพัฒนาเส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมภายในย่านคลองบางหลวง และได้รับความ
สะดวกสบายในการเดินทางสัญจรทางน้ำท่ีสะอาด ทราบข้อมูลท่ีตรงตามความต้องการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาพื้นท่ี
ให้เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป 
 

 
 



ผลการดำเนินงานในส่วนที่สำนักการระบายน้ำรับผิดชอบ 

 
  สำนักการระบายน้ำสามารถดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกันให้บรรลุค่าเป้าหมายตามตัวช้ีวัดท่ี
กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยกิจกรรม ๒ กิจกรรม ได้แก่ 
  ๑. การจัดการส่ิงกีดขวางการเดินเรือใต้น้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินเรือ และปรับภูมิทัศน์ใน
เขตคลองบางกอกใหญ่ให้เรียบร้อยสวยงาม โดยสำรวจเส้นทางเดินเรือ เพื่อตรวจสอบบริเวณที่เป็นอุปสรรคกีด
ขวางการเดินเรือใต้น้ำร่วมกับผู้แทนสำนักการระบายน้ำ สำนักการจราจรและขนส่ง บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด 
และผู้ประกอบการเดินเรือโดยสาร ในคลองบางกอกใหญ่ รวมทั้งการถอนเสาไม้ท่ีมีอยู่ในเขตคลองบางกอกใหญ่ อีก
ด้วย (ดำเนินการถอนได้ท้ังส้ิน ๔๗๐ ต้น) 

๒. การบริหารจัดการขยะและวัชพืชตลอดแนวคลองบางกอกใหญ่ให้สะอาด โดยการบูรณาการ
การดำเนินงานร่วมกันกับหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานเขตที่มีคลองเชื่อมกับคลองบางกอกใหญ่ 
ประกอบด้วย สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ สำนักงานเขตธนบุรี และสำนักงานเขตภาษีเจริญ เพื่อบริหารจัดการขยะ
และวัชพืชร่วมกัน โดยท่ีสามารถลดปริมาณขยะและวัชพืชท่ีจัดเก็บในคลองบางกอกใหญ่ เมื่อเปรียบเทียบปริมาณ
ขยะและวัชพืชก่อนดำเนินโครงการฯ (พ.ศ. ๒๕๖๒) มีปริมาณขยะ ๗๘๐.๔๓ ตัน และภายหลังดำเนินโครงการฯ  
(พ.ศ. ๒๕๖๓) ปริมาณขยะลดลงเป็น ๓๗๓.๒๐ ตัน ปริมาณขยะลดลงมากถึง ๔๐๗.๒๓ ตัน  (ข้อมูลสถิติปริมาณ
การเก็บขยะในคลองบางกอกใหญ่ในรอบปีงบประมาณ เปรียบเทียบระหว่าง ปี ๒๕๖๒ และปี ๒๕๖๓) ซึ่งลดลง
มากถึงร้อยละ ๕๒.๑๘ 

ดังนั้นหากนำแนวทางการดำเนินงานของโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ ของสำนักการระบายน้ำ ข้างต้น ไปต่อยอดใช้กับคลองสายหลักอื่น ๆของกรุงเทพมหานคร 
คาดว่าจะสามารถลดปริมาณขยะในคลองสายหลัก ได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกันเนื่องจากเป็นต้นแบบการทำงาน
แบบบูรณาการร่วมกันภายในหน่วยงาน ของสนน. (เช่น สคน. กรบ. และกคจ.) รวมถึงสำนักงานเขตท่ีเกี่ยวข้องได้
อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่กระทบกับภารกิจเดิม แต่เกิดประโยชน์ร่วมกันท้ังกรุงเทพมหานครและประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขั้นตอนการดำเนินงานที่ผ่านมา 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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. ขออนุมัติโครงการและ
แต่งต้ังคณะทำงานเพื่อ
ดำเนินโครงการ “ต่อยอด
อดีต ปรับปัจจุบัน สร้าง
คุณค่าคลองบางกอกใหญ่
ผ่านเส้นทาง “ล้อ ราง เรือ” 
 

            

๒. สำรวจเส้นทางเดินเรือ
และระยะเวลาในการเดินเรือ 
รวมทั้งถ่ายภาพสภาพคลอง
บางกอกใหญ่ในปัจจุบันก่อน
ดำเนินการ (อดีต) สนน.) 
 

            

๓. ประชุมหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องด้านการจัดการขยะ
และวัชพืชในคลองบางกอก
ใหญ่ ได้แก่ สนน. และ
สำนักงานเขต บางกอกใหญ่ 
ธนบุรี และภาษีเจริญ เพื่อ
กำหนดแนวทางการ
ดำเนินงาน และแผนการ
ดำเนินงาน พร้อมวิธีการการ
รายงานผล (ต่อยอดอดีต) 
(สนน.) 
 

            

๔. ดำเนินงานตามแผนการ
บูรณาการบริหารจัดการขยะ
และวัชพืช (ปรับปัจจุบัน) 
(สนน.) 
 

            



ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๕. ประชุมหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการการเดินเรือภายใน
คลองบางกอกใหญ่ ได้แก่ 
สจส. สนน. สวพ. และ
สำนักงานเขตพื้นท่ี รวมทั้ง
ผู้ประกอบการ เป็นต้น เพื่อ
กำหนดแนวทางการ
ดำเนินงานร่วมกนั และ
แผนการดำเนินงาน พร้อม
วิธีการการรายงานผล 
(ต่อยอดอดีต) 

            

๖. ดำเนินงานตามแผนการ
บูรณาการบริหารจัดการการ
เดินเรือ (ปรับปัจจุบัน) 
- การจัดการส่ิงกีดขวางการ

เดินเรือใต้น้ำ (แล้วเสร็จไม่
เกิน ๓๑ ธ.ค. ๖๒ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเดินเรือ 
และ สจส. สามารถก่อสร้าง
ท่าเรือเพิ่มเติม)(กรบ.สนน.) 

 
 

            

๗. ประชุมคณะทำงานฯ และ
ผู้บริหารสำนักการระบายน้ำ
เพื่อติดตามความก้าวหน้า 
และสรุปผลการดำเนินงาน
และรายงานผู้บริหารฯ 
 

            

๘. สรุปรายละเอียดการ
ดำเนินงานและประเมินผล 
 

            

 



1



สารบัญ
หน้า

รายงานผลโครงการให้บริการที่ดีท่ีสุด (Best Service) ของส้านักการระบายน ้า ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณค่าคลองบางกอกใหญ่
ผ่านเส้นทาง “ล้อ ราง เรือ”
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โครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ของสำนักการระบายน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจบุัน สร้างคุณค่าคลองบางกอกใหญ่ผ่านเส้นทาง “ล้อ ราง เรือ” 

 
 

ที่มาของโครงการ 
  กรุงเทพมหานครมีภารกิจในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับประชาชน    
ในพื้นที่อย่างยั่งยืน มีการพัฒนาและอำนวยความสะดวกในการเดินทางที่หลากหลาย โดยให้  
ความสำคัญกับการเชื่อมต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว หรือมรดกทางวัฒนธรรมในพื้นที่ย่านเมืองเก่า 
ย่านคลองบางหลวงหรือคลองบางกอกใหญ่เป็นย่านประวัติศาสตร์ริมน้ำที่มีความเป็นมาและ          
มีพัฒนาการมาจากการตั้งถิ่นฐานของชุมชนชาวจีนก่อนสมัยรัตนโกสินทร์ โดยคลองบางกอกใหญ่    
เคยเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิมมาก่อน ซึ่งปัจจุบันยังปรากฏกิจกรรมและมรดกทาง
วัฒนธรรมที่สืบเนื่องมาจากอดีตอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งด้านมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้และ     
จับต้องไม่ได้ เช่น แหล่งโบราณสถาน ศาสนสถาน อาคารที่มีคุณค่า วิถีชีวิตดั้งเดิม กิจกรรมการค้า 
ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น ที่ตั้งอยู่อย่างหนาแน่นทั้งสองฝั่งคลองบางกอกใหญ่   
ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปเส้นทางการเข้าถึง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ พ้ืนที่ริมคลองบางกอกใหญ่
ตลอดจนระบบเศรษฐกิจการค้าและความสวยงามของสถานที่ย่อมมีความเสื่อมโทรมไปตาม   
กาลเวลา และยังไม่ได้รับการวางแผนอย่างบูรณาการในการพัฒนาพื้นที่ร่วมกันกับหลายหน่วยงาน    
ที่ เกี่ ยวข้อง ปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนแบบรางและเส้นทางการเดินเรือ             
คลองบางกอกใหญ่ จะทำให้มีศักยภาพในการเข้าถึงพื้นที่มากขึ้น จึงเป็นโอกาสที่สำคัญในการพัฒนา    
และฟื้นฟูย่านคลองบางหลวงให้ตอบรับกับการพัฒนาในอนาคต 
  กรุงเทพมหานครมีนโยบายที่จะดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 
ย่านคลองบางกอกใหญ่ (คลองบางหลวง) และพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาการท่องเที่ยว  
ทางน้ำไปยังย่านประวัติศาสตร์ที่มีพื้นที่ เกี่ยวเนื่องในพื้นที่ฝั่งธนบุรี รวมทั้งพัฒนาระบบขนส่งทางน้ำ 
เพื่อสนับสนุนนโยบายการเชื่อมต่อระบบขนส่ง “ล้อ ราง เรือ” ของกรุงเทพมหานคร เพื่ออำนวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเดินทางและการท่องเที่ยว อันจะเป็นการสร้างโอกาสและ       
เพิ่มรายได้ให้กับท้องถิ่น เป็นการพัฒนาคลองบางกอกใหญ่หรือคลองบางหลวงนี้ให้เป็นย่านชุมชน    
ริมคลองที่น่าอยู่แต่คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของคลองบางกอกใหญ่หรือคลองบางหลวง ซึ่งจำเป็นต้องมี
กระบวนการแปลงนโยบายไปสู่แผนงานปฏิบัติเชิงพื้นที่อย่างบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักการระบายน้ำ 
สำนักการจราจรและขนส่งและสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง โดยเฉพาะงานด้านสิ่งแวดล้อม   
ด้านคมนาคมและขนส่ง ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลอดจนการส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้คุณค่า    



2 
 

ของมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นภายในย่านคลองบางกอกใหญ่หรือคลองบางหลวง และพื้นที่ที่ต่อเนื่อง 
สรา้งทางเลือกในการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ให้เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป 
  สำนักการระบายน้ำจึงจัดให้มี โครงการให้บริการที่ดีที่สุด (BestService) ของ      
สำนักการระบายน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้ชื่อโครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน 
สร้างคุณค่าคลองบางกอกใหญ่ผ่านเส้นทาง “ล้อ ราง เรือ”  โดยเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่าง     
สำนักการระบายน้ำ สำนักการจราจรและขนส่ง และสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง โดยมี      
ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดื อนกันยายน พ.ศ. 2563   
ครอบคลุมพื้นที่คลองบางกอกใหญ่และย่านริมคลองบางกอกใหญ่ (คลองบางหลวง) 3 พื้นที่ คือ    
ย่านตลาดพลู เขตธนบุรี ย่านวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ และย่านวัดกำแพง เขตภาษีเจริญ โดยมี
กิจกรรมหลักที่เกี่ยวข้องกับสำนักการระบายน้ำ ได้แก่ 
  1. การบริหารจัดการขยะและวัชพืชตลอดแนวคลองบางกอกใหญ่ ให้สะอาด          
โดยการบูรณาการด้วยการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่สำนักงานเขตที่มี         
คลองเชื่อมกับคลองบางกอกใหญ่ ประกอบด้วย สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ สำนักงานเขตธนบุรี  
และสำนักงานเขตภาษีเจริญ เพ่ือบริหารจัดการขยะและวัชพืชร่วมกัน 
  2. การจัดการสิ่งกีดขวางการเดินเรือใต้น้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินเรือและ 
ปรับภูมิทัศน์ ใน เขตคลองบางกอกใหญ่ ให้ เรียบร้อยสวยงาม โดยสำรวจเส้นทางเดิน เรือ                
เพื่อตรวจสอบบริเวณที่เป็นอุปสรรคกีดขวางการเดินเรือใต้น้ำร่วมกับผู้แทนของสำนักการระบายน้ำ 
สำนักการจราจรและขนส่ง บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และผู้ประกอบการเดินเรือโดยสาร         
ในคลองบางกอกใหญ่ และดำเนินการแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากสิ่งกีดขวางการเดินเรือใต้น้ำนั้น   
รวมถึงการถอนเสาไม้ที่มีอยู่ในเขตคลองบางกอกใหญ่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินเรือและ                 
การระบายน้ำในคลองบางกอกใหญ่และคลองที่ต่อเนื่อง 
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รายงานผลการดำเนินการ 
โครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ของสำนักการระบายน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจบุัน สร้างคุณค่าคลองบางกอกใหญ่ผ่านเส้นทาง “ล้อ ราง เรือ” 
ระหว่างวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 256๓ ถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 

 

1. ข้อมูลทั่วไป 
  คลองบางกอกใหญ่หรือคลองบางหลวง เป็นคลองสายหลักฝั่งธนบุรี อยู่ในความรับผิดชอบ
ของสำนักการระบายน้ำ โดยเชื่อมบรรจบจากแม่น้ำเจ้าพระยา ถึง คลองมอญ ความกว้าง 8-40 เมตร
ความยาว 6,200 เมตร ระดับขุดลอกที่ -2.50 ม.รทก. (ระดับน้ำทะเลปานกลาง) โดยแบ่งออกตาม
พื้นที่เขต ดังนี้ 
  - พื้นที่เขตบางกอกใหญ่ ช่วงจากแม่น้ำเจ้าพระยา ถึง คลองด่าน ความกว้าง 30-40 เมตร
ความยาว 3,400 เมตร 
  - พื้นที่เขตภาษีเจริญ ช่วงจากคลองด่าน ถึง คลองมอญ ความกว้าง 8-40 เมตร   
ความยาว 2,800 เมตร 

 

  จำนวน คลอง ลำกระโดง ที่เชื่อมต่อกับคลองบางกอกใหญ่ 
                  - สำนักการระบายน้ำ มีคลองสายหลักต่อเชื่อมคลองบางกอกใหญ่      จำนวน 12 คลอง 
  - สำนักงานเขตธนบุรี มีคลองสายรองต่อเชื่อมคลองบางกอกใหญ่       จำนวน   4 คลอง 
  - สำนักงานเขตภาษีเจริญ มีคลองสายรองต่อเชื่อมคลองบางกอกใหญ่ จำนวน  6 คลอง 
  - สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ มีคลองสายรองต่อเชื่อมคลองบางกอกใหญ่ จำนวน 28 คลอง 

 

  สภาพปัญหาขยะและวัชพืชในคลองบางกอกใหญ่ 
  - ปัญหาขยะและวัชพืชผักตบชวาไหลจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามาในคลองบางกอกใหญ่    
เมื่อเปิดประตูระบายน้ำคลองบางกอกใหญ่ตามกระแสน้ำขึ้น หรือจากการถ่ายเทเรือโดยสารผ่าน
ประตูเรือสัญจร 
  - ปัญหาขยะมูลฝอยจากคลองสาขาที่ต่อเนื่องคลองบางกอกใหญ่ จำเป็นต้องมีมาตรการ
ป้องกันการไหลของขยะมูลฝอยจากคลองสาขานี้ลงสู่คลองบางกอกใหญ่ โดยจัดทำตะแกรงหรือตาข่าย       
ดักขยะในคลองสาขาก่อนที่จะเข้าสู่คลองบางกอกใหญ่ และสำนักงานเขตทำการจัดเก็บขยะมูลฝอย           
ในคลองสาขาที่รับผิดชอบเป็นประจำทุกวัน 
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- ปัญหาขยะมูลฝอยที่ถูกทิ้งจากบ้านเรือน ร้านค้า สถานประกอบการทั้ง 2 ริมฝั่งคลอง
บางกอกใหญ่ เนื่องจากมีชุมชน ร้านค้า ตลาดและสถานประกอบการจำนวนมาก จำเป็นต้องมีมาตรการ
ประชาสัมพันธ์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาความสะอาดคลอง รวมถึงมาตรการ    
ทางกฎหมายในการจับปรับอย่างจริงจัง 

 

ปริมาณขยะและวัชพืชที่จัดเก็บในคลองบางกอกใหญ่ 
- งบประมาณ ปี พ.ศ. 2560 ปริมาณขยะและวัชพืช รวม  537.00  ตัน 
- งบประมาณ ปี พ.ศ. 2561 ปริมาณขยะและวัชพืช รวม  557.00  ตัน 
- งบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 ปริมาณขยะและวัชพืช รวม  779.00  ตัน 
- งบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 ปริมาณขยะและวัชพืช รวม  373.20  ตัน 
 เดือนตุลาคม 2562 ปริมาณขยะและวัชพืช รวม     38.00  ตัน 
 เดือนพฤศจิกายน 2562 ปริมาณขยะและวัชพืช รวม     34.36  ตัน 
 เดือนธันวาคม 2562 ปริมาณขยะและวัชพืช รวม     48.24  ตัน 
 เดือนมกราคม 2563 ปริมาณขยะและวัชพืช รวม     36.77  ตัน 
 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ปริมาณขยะและวัชพืช รวม     48.71  ตัน 

 เดือนมีนาคม 2563 ปริมาณขยะและวัชพืช รวม     37.96  ตัน 

 เดือนเมษายน 2563 ปริมาณขยะและวัชพืช รวม     22.71  ตัน 

 เดือนพฤษภาคม 2563 ปริมาณขยะและวัชพืช รวม     21.92  ตัน 

 เดือนมิถุนายน 2563 ปริมาณขยะและวัชพืช รวม     21.87  ตัน 

 เดือนกรกฎาคม 2563 ปริมาณขยะและวัชพืช รวม     21.88  ตัน 

 เดือนสิงหาคม 2563 ปริมาณขยะและวัชพืช รวม     19.81  ตัน 

 เดือนกันยายน 2563 ปริมาณขยะและวัชพืช รวม     20.93  ตัน  

2. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการ 
การดำเนินงานตามแผนการบูรณาการบริหารจัดการขยะและวัชพืช (ปรับปัจจุบัน) 

1. สำนักการระบายน้ำ ดำเนินการเก็บขยะและวัชพืชผักตบชวา ในคลองบางกอกใหญ่
จากแม่น้ำเจ้าพระยา ถึง คลองมอญ ความยาว 2,800 เมตร เป็นประจำทุกวัน 
  2. สำนักการระบายน้ำ ดำเนินการเก็บขยะและวัชพืชผักตบชวา ในคลองสายหลัก      
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำที่ต่อเช่ือมกับคลองบางกอกใหญ่ จำนวน 12 คลอง  
ความยาวรวม 70,550 เมตร เป็นประจำทุกวัน ประกอบด้วย 
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คลองด่าน  คลองบางจาก  คลองบางน้ำชน 
  คลองบางเชือกหนัง คลองบางแวก  คลองบางไส้ไก่   
  คลองบุปผาราม คลองภาษีเจริญ คลองมอญ 
  คลองวังเดิม  คลองสำเหร ่  คลองบางสะแก 

3. สำนักการระบายน้ำ ดำเนินการเก็บขยะและวัชพืชผักตบชวา ในคลองชักพระ    
จากคลองมอญ ถึงคลองบางกอกน้อย ความยาว 5,200 เมตร เป็นประจำทุกวัน 
  4. สำนักงานเขตภาษีเจริญ ดำเนินการเก็บขยะและวัชพืช ผักตบชวาในคลองที่อยู่    
ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตภาษีเจริญที่ต่อเชื่อมกับคลองบางกอกใหญ่ จำนวน 6 คลอง    
ความยาวรวม 2,760 เมตร ประกอบด้วย 
  คลองข้างโรงเรียนเปี่ยมสุวรรณ  คลองตาขาว 
  คลองบางไผ่ตะวันออก   คลองแยกคลองบางกอกใหญ ่
  คลองสวน (ภาษีเจริญ)   ลำกระโดงซอยสน.บางเสาธง 
  5. สำนักงานเขตธนบุรี ดำเนินการเก็บขยะและวัชพืช ผักตบชวาในคลองที่อยู่         
ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตธนบุรีที่ต่อเชื่อมกับคลองบางกอกใหญ่ จำนวน 4 คลอง     
ความยาวรวม 1,112 เมตร ประกอบด้วย 
  คลองวัดกัลยาณ์   คลองศรีภูมิ 
  คลองสุเหร่าสวนพลู   คลองวัดอินทาราม 
  6. สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ดำเนินการเก็บขยะและวัชพืชผักตบชวาในคลองที่อยู่    
ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ที่ต่อเชื่อมกับคลองบางกอกใหญ่ จำนวน 6 คลอง       
ความยาวรวม 5,474 เมตร ประกอบด้วย 
  คูน้ำเขตบางกอกใหญ่ (เดิม)   

คลองวัดท่าพระ   
คลองอภิชาติ 
คลองซอยจรัญสนิทวงศ์ 1 
คลองวัดดีดวด 
ลำกระโดงข้างวัดสังข์กระจาย 
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3. สรุปรายละเอียดการดำเนินงานและประเมินผลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2563 
  สำนักการระบายน้ำดำเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการต่อยอดอดีตปรับปัจจุบัน   
สร้างคุณค่าคลองบางกอกใหญ่ผ่านเส้นทาง “ล้อ ราง เรือ” ซึ่งเป็น โครงการให้บริการที่ดีที่สุด 
(BestService) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักการระบายน้ำในช่วงระหว่าง           
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563 อย่างครบถ้วน ดังนี้ 
  1. การสำรวจเส้นทางเดินเรือและระยะเวลาในการเดินเรือ รวมทั้งถ่ายภาพสภาพ      
คลองบางกอกใหญ่ในปัจจุบันก่อนดำเนินการ (ต่อยอดอดีต) 
  2. การประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการขยะและวัชพืชในคลองบางกอกใหญ่ 
เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน พร้อมวิธีการรายงานผล (ต่อยอดอดีต) 
 3. การประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการเดินเรือภายในคลองบางกอกใหญ่   
เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน และแผนการดำเนินงานพร้อมวิธีการรายงานผล          
(ต่อยอดอดีต) ซึ่งแผนการดำเนินงานการบริหารจัดการเดินเรือเพื่อให้มีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้น     
และการรายงานผลเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของสำนักการจราจรและขนส่ง (บูรณาการร่วมกับ    
สำนักการระบายน้ำและสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง)เป็นผู้ดำเนินการ 
  4. การจัดการสิ่งกีดขวางการเดินเรือใต้น้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินเรือและ  
สำนักการจราจรและขนส่งสามารถก่อสร้างท่าเรือเพิ่มเติม ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ คือ 
  - การขุดลอกท้องคลองบริเวณท่าเทียบเรือที่เป็นอุปสรรคการเข้า-ออก ของเรือโดยสาร
จำนวน 3 แห่ง คือ ท่าเรือตลาดพลู ท่าเรือวัดอินทาราม และท่าเรือวัดกัลยาณมิตร ให้ได้ระดับ      
ขุดลอกที่-2.50 ม.รทก. (ระดับน้ำทะเลปานกลาง) พร้อมนำเศษวัสดุต่างๆที่กีดขวางการเทียบท่าเรือ   
ของเรือโดยสารขึ้นจากคลอง 
  - การถอนเสาไม้ ในคลองบางกอกใหญ่  ดำเนิ นการได้  470  ต้น  เพื่ อ เพิ่ ม    
ประสิทธิภาพการเดินเรือและสำนักการจราจรและขนส่งสามารถก่อสร้างท่าเรือเพิ่มเติมได้           
และปรับปรุงภูมิทัศน์คลองบางกอกใหญ่ให้เรียบร้อยสวยงาม 
  5. การดำเนินงานตามแผนการบูรณาการบริหารจัดการขยะและวัชพืช (ปรับปัจจุบัน)  
  - สำนักการระบายน้ำ ดำเนินการเก็บขยะและวัชพืชผักตบชวาในคลองบางกอกใหญ่
และคลองสายหลักที่อยู่ในความรับผิดชอบที่ต่อเชื่อมกับคลองบางกอกใหญ่จำนวน 12 คลอง และ
คลองชักพระ 
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- สำนักงานเขตภาษีเจริญ ดำเนินการเก็บขยะและวัชพืชผักตบชวา ในคลองที่อยู่        
ในความรับผิดชอบที่ต่อเชื่อมกับคลองบางกอกใหญ่ จำนวน 6 คลอง 
  - สำนักงานเขตธนบุรี  ดำเนินการเก็บขยะและวัชพืชผักตบชวา ในคลองที่อยู่                  
ในความรับผิดชอบที่ต่อเชื่อมกับคลองบางกอกใหญ่ จำนวน 4 คลอง  
  - สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ดำเนินการเก็บขยะและวัชพืชผักตบชวา ในคลองที่อยู่      
ในความรับผิดชอบที่ต่อเชื่อมกับคลองบางกอกใหญ่ จำนวน 28 คลอง  

6. สำนักการระบายน้ำดำเนินการขุดลอกคลองชักพระ จากคลองมอญ ถึงคลองบางกอกน้อย 
ความยาว 5,200 เมตร แล้วเสร็จ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการเดินเรือโดยจัดการ  
สิ่งกีดขวางการเดินเรือใต้น้ำตลอดแนวคลองชักพระ 

7. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
สถิติปริมาณขยะและวัชพืชที่จัดเก็บ 

ในคลองบางกอกใหญ่ (ตัน) 
 

ระยะเวลา 
2563 2562 2561 2560  

 
1. ปริมาณขยะและวัชพืช 
    ในคลองบางกอกใหญ ่
    มีปริมาณลดน้อยลง 
    20 ตัน ในปีงบประมาณ 
    2563 
 

 
373.20 

 
780.43 

 
557.00 

 
537.00 

 
ตุลาคม 2562 - 
กันยายน 2563 
 

 
2. สิ่งกีดขวางการเดินเรือ 
    ใต้น้ำได้รับการแก้ไข 
    ร้อยละ 100 

 
ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ 100 

 
ตุลาคม 2562 - 
ธันวาคม 2562 

      
 

     

  สำนักการระบายน้ำได้รวบรวมรายงานผลการดำเนินโครงการฯ ระหว่างวันที่          
16 กันยายน 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563 ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 
 



โครงการให้บริการที่ดทีี่สดุ (Best Service) ประจ าปีงบประมาณ 2563

โครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณคา่คลองบางกอกใหญ่ ผ่านเส้นทาง “ล้อ ราง เรือ”

คลองบางกอกใหญ่ (คลองบางหลวง) จากแม่น ้าเจ้าพระยา ถึงคลองมอญ 

ความกว้าง 8 – 40 เมตร ความยาว 6,200 เมตร ระดับขุดลอก -2.50 ม.รทก.

จ้าแนกตามพื นที่

1. พื นที่เขตบางกอกใหญ่ ช่วงแม่น ้าเจ้าพระยา ถึงคลองด่าน ความกว้าง 30 – 40 เมตร ความยาว 
3,400 เมตร ระดับขุดลอก -2.50 ม.รทก.

2. พื นที่เขตภาษีเจริญ ช่วงคลองด่าน ถึงคลองมอญ ความกว้าง 8 – 40 เมตร ความยาว 2,800 
เมตร ระดับขุดลอก -2.50 ม.รทก.
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การเก็บขยะและวัชพืชคลองบางกอกใหญ่ของส้านักการระบายน ้า
ระหว่างวันท่ี 16 ถึง 30 กันยายน 2563

9



รายงานผลการบูรณาการจัดการขยะและวัชพืชคลองบางกอกใหญแ่ละคลองที่ตอ่เนื่อง 
โครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณคา่คลองบางกอกใหญ่ผ่านเสน้ทาง “ล้อ ราง เรือ” 

การเก็บขยะและวัชพืช คลองบางกอกใหญ่ จากแม่น ้าเจ้าพระยา ถึงคลองมอญ
โดย  ส้านักการระบายน ้า   ด้าเนินการวันที่  16 กันยายน 2563

10

ภาพก่อนด าเนินการ

ภาพระหวา่งด าเนินการ

ภาพหลงัด าเนินการ



รายงานผลการบูรณาการจัดการขยะและวัชพืชคลองบางกอกใหญแ่ละคลองที่ตอ่เนื่อง 
โครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณคา่คลองบางกอกใหญ่ผ่านเสน้ทาง “ล้อ ราง เรือ” 

การเก็บขยะและวัชพืช คลองบางกอกใหญ่ จากแม่น ้าเจ้าพระยา ถึงคลองมอญ
โดย  ส้านักการระบายน ้า   ด้าเนินการวันที่ 17 กันยายน 2563

11

ภาพก่อนด าเนินการ

ภาพระหวา่งด าเนินการ

ภาพหลงัด าเนินการ



รายงานผลการบูรณาการจัดการขยะและวัชพืชคลองบางกอกใหญแ่ละคลองที่ตอ่เนื่อง 
โครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณคา่คลองบางกอกใหญ่ผ่านเสน้ทาง “ล้อ ราง เรือ” 

การเก็บขยะและวัชพืช คลองบางกอกใหญ่ จากแม่น ้าเจ้าพระยา ถึงคลองมอญ
โดย  ส้านักการระบายน ้า    ด้าเนินการวันที่ 18 กันยายน 2563

12

ภาพก่อนด าเนินการ

ภาพระหวา่งด าเนินการ

ภาพหลงัด าเนินการ



รายงานผลการบูรณาการจัดการขยะและวัชพืชคลองบางกอกใหญแ่ละคลองที่ตอ่เนื่อง 
โครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณคา่คลองบางกอกใหญ่ผ่านเสน้ทาง “ล้อ ราง เรือ” 

การเก็บขยะและวัชพืช คลองบางกอกใหญ่ จากแม่น ้าเจ้าพระยา ถึงคลองมอญ
โดย  ส้านักการระบายน ้า   ด้าเนินการวันที่  19 กันยายน 2563

13

ภาพก่อนด าเนินการ

ภาพระหวา่งด าเนินการ

ภาพหลงัด าเนินการ



รายงานผลการบูรณาการจัดการขยะและวัชพืชคลองบางกอกใหญแ่ละคลองที่ตอ่เนื่อง 
โครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณคา่คลองบางกอกใหญ่ผ่านเสน้ทาง “ล้อ ราง เรือ” 

การเก็บขยะและวัชพืช คลองบางกอกใหญ่ จากแม่น ้าเจ้าพระยา ถึงคลองมอญ
โดย ส้านักการระบายน ้า    ด้าเนินการวันที่ 20 กันยายน 2563

14

ภาพก่อนด าเนินการ

ภาพระหวา่งด าเนินการ

ภาพหลงัด าเนินการ



รายงานผลการบูรณาการจัดการขยะและวัชพืชคลองบางกอกใหญแ่ละคลองที่ตอ่เนื่อง 
โครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณคา่คลองบางกอกใหญ่ผ่านเสน้ทาง “ล้อ ราง เรือ” 

การเก็บขยะและวัชพืช คลองบางกอกใหญ่ จากแม่น ้าเจ้าพระยา ถึงคลองมอญ
โดย ส้านักการระบายน ้า    ด้าเนินการวันที่ 21 กันยายน 2563

15

ภาพก่อนด าเนินการ

ภาพระหวา่งด าเนินการ

ภาพหลงัด าเนินการ



รายงานผลการบูรณาการจัดการขยะและวัชพืชคลองบางกอกใหญแ่ละคลองที่ตอ่เนื่อง 
โครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณคา่คลองบางกอกใหญ่ผ่านเสน้ทาง “ล้อ ราง เรือ” 

การเก็บขยะและวัชพืช คลองบางกอกใหญ่ จากแม่น ้าเจ้าพระยา ถึงคลองมอญ
โดย ส้านักการระบายน ้า    ด้าเนินการวันที่ 22 กันยายน 2563

16

ภาพก่อนด าเนินการ

ภาพระหวา่งด าเนินการ

ภาพหลงัด าเนินการ



รายงานผลการบูรณาการจัดการขยะและวัชพืชคลองบางกอกใหญแ่ละคลองที่ตอ่เนื่อง 
โครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณคา่คลองบางกอกใหญ่ผ่านเสน้ทาง “ล้อ ราง เรือ” 

การเก็บขยะและวัชพืช คลองบางกอกใหญ่ จากแม่น ้าเจ้าพระยา ถึงคลองมอญ
โดย ส้านักการระบายน ้า    ด้าเนินการวันที่ 23 กันยายน 2563

17

ภาพก่อนด าเนินการ

ภาพระหวา่งด าเนินการ

ภาพหลงัด าเนินการ



รายงานผลการบูรณาการจัดการขยะและวัชพืชคลองบางกอกใหญแ่ละคลองที่ตอ่เนื่อง 
โครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณคา่คลองบางกอกใหญ่ผ่านเสน้ทาง “ล้อ ราง เรือ” 

การเก็บขยะและวัชพืช คลองบางกอกใหญ่ จากแม่น ้าเจ้าพระยา ถึงคลองมอญ
โดย ส้านักการระบายน ้า    ด้าเนินการวันที่  24 กันยายน 2563

18

ภาพก่อนด าเนินการ

ภาพระหวา่งด าเนินการ

ภาพหลงัด าเนินการ



รายงานผลการบูรณาการจัดการขยะและวัชพืชคลองบางกอกใหญแ่ละคลองที่ตอ่เนื่อง 
โครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณคา่คลองบางกอกใหญ่ผ่านเสน้ทาง “ล้อ ราง เรือ” 

การเก็บขยะและวัชพืช คลองบางกอกใหญ่ จากแม่น ้าเจ้าพระยา ถึงคลองมอญ
โดย  ส้านักการระบายน ้า  ด้าเนินการวันที่  25 กันยายน 2563

19

ภาพก่อนด าเนินการ

ภาพระหวา่งด าเนินการ

ภาพหลงัด าเนินการ



รายงานผลการบูรณาการจัดการขยะและวัชพืชคลองบางกอกใหญแ่ละคลองที่ตอ่เนื่อง 
โครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณคา่คลองบางกอกใหญ่ผ่านเสน้ทาง “ล้อ ราง เรือ” 

การเก็บขยะและวัชพืช คลองบางกอกใหญ่ จากแม่น ้าเจ้าพระยา ถึงคลองมอญ
โดย  ส้านักการระบายน ้า   ด้าเนินการวันที่  26 กันยายน 2563

20

ภาพก่อนด าเนินการ

ภาพระหวา่งด าเนินการ

ภาพหลงัด าเนินการ



รายงานผลการบูรณาการจัดการขยะและวัชพืชคลองบางกอกใหญแ่ละคลองที่ตอ่เนื่อง 
โครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณคา่คลองบางกอกใหญ่ผ่านเสน้ทาง “ล้อ ราง เรือ” 

การเก็บขยะและวัชพืช คลองบางกอกใหญ่ จากแม่น ้าเจ้าพระยา ถึงคลองมอญ
โดย  ส้านักการระบายน ้า    ด้าเนินการวันที่  27 กันยายน 2563

21

ภาพก่อนด าเนินการ

ภาพระหวา่งด าเนินการ

ภาพหลงัด าเนินการ



รายงานผลการบูรณาการจัดการขยะและวัชพืชคลองบางกอกใหญแ่ละคลองที่ตอ่เน่ือง 
โครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณคา่คลองบางกอกใหญ่ผ่านเสน้ทาง “ล้อ ราง เรือ” 

การเก็บขยะและวัชพืช คลองบางกอกใหญ่ จากแม่น ้าเจ้าพระยา ถึงคลองมอญ
โดย  ส้านักการระบายน ้า   ด้าเนินการวันที่  28 กันยายน 2563

22

ภาพก่อนด าเนินการ

ภาพระหวา่งด าเนินการ

ภาพหลงัด าเนินการ



รายงานผลการบูรณาการจัดการขยะและวัชพืชคลองบางกอกใหญแ่ละคลองที่ตอ่เนื่อง 
โครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณคา่คลองบางกอกใหญ่ผ่านเสน้ทาง “ล้อ ราง เรือ” 

การเก็บขยะและวัชพืช คลองบางกอกใหญ่ จากแม่น ้าเจ้าพระยา ถึงคลองมอญ
โดย  ส้านักการระบายน ้า    ด้าเนินการวันที่ 29 กันยายน 2563

23

ภาพก่อนด าเนินการ

ภาพระหวา่งด าเนินการ

ภาพหลงัด าเนินการ



รายงานผลการบูรณาการจัดการขยะและวัชพืชคลองบางกอกใหญแ่ละคลองที่ตอ่เนื่อง 
โครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณคา่คลองบางกอกใหญ่ผ่านเสน้ทาง “ล้อ ราง เรือ” 

การเก็บขยะและวัชพืช คลองบางกอกใหญ่ จากแม่น ้าเจ้าพระยา ถึงคลองมอญ
โดย  ส้านักการระบายน ้า   ด้าเนินการวันที่  30 กันยายน 2563

24

ภาพก่อนด าเนินการ

ภาพระหวา่งด าเนินการ

ภาพหลงัด าเนินการ



รายงานผลการบูรณาการจัดการขยะและวัชพืชคลองบางกอกใหญแ่ละคลองที่ตอ่เนื่อง 
โครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณคา่คลองบางกอกใหญ่ผ่านเสน้ทาง “ล้อ ราง เรือ” 

สภาพคลองบางกอกใหญ่ ช่วงจากประตูระบายน ้าคลองบางกอกใหญ่  ถึงคลองภาษีเจริญ
ระหว่างวันที่ 16 - 30 กันยายน 2563

25



รายงานผลการบูรณาการจัดการขยะและวัชพืชคลองบางกอกใหญแ่ละคลองที่ตอ่เนื่อง 
โครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณคา่คลองบางกอกใหญ่ผ่านเสน้ทาง “ล้อ ราง เรือ” 

สภาพคลองบางกอกใหญ่ ช่วงจากคลองภาษีเจริญ   ถึงคลองมอญ
ระหว่างวันที่ 16 - 30 กันยายน 2563

26



การเก็บขยะและวัชพืชคลองที่ต่อเชื่อมกับคลองบางกอกใหญ่
ของส้านักการระบายน ้า

ระหว่างวันที่  16 ถึง 30 กันยายน 2563

27



รายงานผลการบูรณาการจัดการขยะและวัชพืชคลองบางกอกใหญ่และคลองต่อเนื่อง
โครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณคา่คลองบางกอกใหญ่ผ่านเสน้ทาง “ล้อ ราง เรือ”
คลองด่าน จากคลองบางกอกใหญ่ ถึงคลองสนามชัย กว้าง 10 – 15 เมตร ยาว 3,050 เมตร

โดยส้านักการระบายน ้า ด้าเนินการวันที ่16 - 30 กันยายน 2563

ภาพหลงัด าเนินการ
28

ภาพก่อนด าเนินการ

ภาพระหวา่งด าเนินการ



รายงานผลการบูรณาการจัดการขยะและวัชพืชคลองบางกอกใหญ่และคลองต่อเนื่อง
โครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณคา่คลองบางกอกใหญ่ผ่านเสน้ทาง “ล้อ ราง เรือ”

คลองบางจาก จากคลองบางกอกใหญ่ ถึงมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  กว้าง 4 – 10 เมตร ยาว 12,500 เมตร 
โดยส้านักการระบายน ้า ด้าเนินการวันท่ี 16 - 30 กันยายน 2563

ภาพหลงัด าเนินการ
29

ภาพก่อนด าเนินการ

ภาพระหวา่งด าเนินการ



รายงานผลการบูรณาการจัดการขยะและวัชพืชคลองบางกอกใหญ่และคลองต่อเนื่อง
โครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณคา่คลองบางกอกใหญ่ผ่านเสน้ทาง “ล้อ ราง เรือ”

คลองบางน ้าชน จากคลองบางกอกใหญ่ ถึงแม่น ้าเจ้าพระยา  กว้าง 4 – 17 เมตร ยาว 2,850 เมตร
โดยส้านักการระบายน ้า ด้าเนินการวันท่ี 16 - 30 กันยายน 2563

ภาพหลงัด าเนินการ
30

ภาพก่อนด าเนินการ

ภาพระหวา่งด าเนินการ



รายงานผลการบูรณาการจัดการขยะและวัชพืชคลองบางกอกใหญ่และคลองต่อเนื่อง
โครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณคา่คลองบางกอกใหญ่ผ่านเสน้ทาง “ล้อ ราง เรือ”
คลองบางเชือกหนัง จากคลองบางกอกใหญ่ ถึงถนนกาญจนาภิเษก กว้าง 6 – 20 เมตร ยาว 12,400 เมตร

โดยส้านักการระบายน ้า ด้าเนินการวันท่ี 16 - 30 กันยายน 2563

ภาพหลงัด าเนินการ 31

ภาพก่อนด าเนินการ

ภาพระหวา่งด าเนินการ



รายงานผลการบูรณาการจัดการขยะและวัชพืชคลองบางกอกใหญ่และคลองต่อเนื่อง
โครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณคา่คลองบางกอกใหญ่ผ่านเสน้ทาง “ล้อ ราง เรือ”

คลองบางแวก จากคลองบางกอกใหญ่ ถึงคลองทวีวัฒนา  กว้าง 6 – 10 เมตร  ยาว 10,500 เมตร
โดยส้านักการระบายน ้า ด้าเนินการวันท่ี 16 - 30 กันยายน 2563

ภาพหลงัด าเนินการ
32

ภาพก่อนด าเนินการ

ภาพระหวา่งด าเนินการ



รายงานผลการบูรณาการจัดการขยะและวัชพืชคลองบางกอกใหญ่และคลองต่อเนื่อง
โครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณคา่คลองบางกอกใหญ่ผ่านเสน้ทาง “ล้อ ราง เรือ”
คลองบางไส้ไก่ จากคลองบางกอกใหญ่ ถึงแม่น ้าเจ้าพระยา  กว้าง 4 - 9 เมตร ยาว 3,250 เมตร

โดยส้านักการระบายน ้า ด้าเนินการวันท่ี 16 - 30 กันยายน 2563

ภาพหลงัด าเนินการ
33

ภาพก่อนด าเนินการ

ภาพระหวา่งด าเนินการ



รายงานผลการบูรณาการจัดการขยะและวัชพืชคลองบางกอกใหญ่และคลองต่อเนื่อง
โครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณคา่คลองบางกอกใหญ่ผ่านเสน้ทาง “ล้อ ราง เรือ”

คลองบุบผาราม จากคลองบางกอกใหญ่ ถึงคลองสมเด็จเจ้าพระยา  กว้าง 4 – 5 เมตร ยาว  550 เมตร
โดยส้านักการระบายน ้า ด้าเนินการวันท่ี 16 - 30 กันยายน 2563

ภาพหลงัด าเนินการ
34

ภาพก่อนด าเนินการ

ภาพระหวา่งด าเนินการ



รายงานผลการบูรณาการจัดการขยะและวัชพืชคลองบางกอกใหญ่และคลองต่อเนื่อง
โครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณคา่คลองบางกอกใหญ่ผ่านเสน้ทาง “ล้อ ราง เรือ”

คลองภาษีเจริญ จากคลองบางกอกใหญ่ ถึงสุดเขต กทม.  กว้าง 15 – 30 เมตร ยาว 15,250 เมตร
โดยส้านักการระบายน ้า ด้าเนินการวันท่ี 16 - 30 กันยายน 2563

ภาพหลงัด าเนินการ
35

ภาพก่อนด าเนินการ

ภาพระหวา่งด าเนินการ



รายงานผลการบูรณาการจัดการขยะและวัชพืชคลองบางกอกใหญ่และคลองต่อเนื่อง
โครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณคา่คลองบางกอกใหญ่ผ่านเสน้ทาง “ล้อ ราง เรือ”
คลองมอญ จากแม่น ้าเจ้าพระยา ถึงคลองบางกอกใหญ่  กว้าง 12 – 25 เมตร ยาว 2,950 เมตร

โดยส้านักการระบายน ้า ด้าเนินการวันท่ี 16 - 30 กันยายน 2563

ภาพหลงัด าเนินการ 36

ภาพก่อนด าเนินการ

ภาพระหวา่งด าเนินการ



รายงานผลการบูรณาการจัดการขยะและวัชพืชคลองบางกอกใหญ่และคลองต่อเนื่อง
โครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณคา่คลองบางกอกใหญ่ผ่านเสน้ทาง “ล้อ ราง เรือ”

คลองวังเดิม จากคลองบางกอกใหญ่ ถึงคลองมอญ  กว้าง 4 – 6 เมตร ยาว  950 เมตร
โดยส้านักการระบายน ้า ด้าเนินการวันท่ี 16 - 30 กันยายน 2563

ภาพหลงัด าเนินการ 37

ภาพก่อนด าเนินการ

ภาพระหวา่งด าเนินการ



รายงานผลการบูรณาการจัดการขยะและวัชพืชคลองบางกอกใหญ่และคลองต่อเนื่อง
โครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณคา่คลองบางกอกใหญ่ผ่านเสน้ทาง “ล้อ ราง เรือ”

คลองส้าเหร่  จากคลองบางกอกใหญ่ ถึงแม่น ้าเจ้าพระยา  กว้าง 8 – 19 เมตร ยาว  2,800 เมตร
โดยส้านักการระบายน ้า ด้าเนินการวันท่ี 16 - 30 กันยายน 2563

ภาพหลงัด าเนินการ
38

ภาพก่อนด าเนินการ

ภาพระหวา่งด าเนินการ



รายงานผลการบูรณาการจัดการขยะและวัชพืชคลองบางกอกใหญ่และคลองต่อเนื่อง
โครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณคา่คลองบางกอกใหญ่ผ่านเสน้ทาง “ล้อ ราง เรือ”

คลองบางสะแก  จากคลองบางกอกใหญ่ ถึงคลองดาวคะนอง กว้าง 4 – 15 เมตร ยาว  3,500 เมตร
โดยส้านักการระบายน ้า ด้าเนินการวันท่ี 16 - 30 กันยายน 2563

ภาพหลงัด าเนินการ
39

ภาพก่อนด าเนินการ

ภาพระหวา่งด าเนินการ



การเก็บขยะและวัชพืชคลองที่ต่อเชื่อมกับคลองบางกอกใหญ่
ของส านักงานเขตภาษีเจริญ

ระหว่างวันที่ 16 ถึง 30 กันยายน 2563

40



รายงานผลการบูรณาการจัดการขยะและวัชพืชคลองบางกอกใหญแ่ละคลองที่ตอ่เนื่อง 
โครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณคา่คลองบางกอกใหญ่ผ่านเสน้ทาง “ล้อ ราง เรือ” 
การเก็บขยะและวัชพืช คลองข้างโรงเรียนเปี่ยมสุวรรณ จากคลองบางกอกใหญ่ ถึงสุดระยะท่ีก าหนดให้ 

โดยส านักงานเขตภาษีเจริญ  ด าเนินการระหว่างวันที่ 16 – 30 กันยายน 2563

ภาพหลงัด าเนินการ
41

ภาพก่อนด าเนินการ

ภาพระหวา่งด าเนินการ



รายงานผลการบูรณาการจัดการขยะและวัชพืชคลองบางกอกใหญแ่ละคลองที่ตอ่เนื่อง 
โครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณคา่คลองบางกอกใหญ่ผ่านเสน้ทาง “ล้อ ราง เรือ” 

การเก็บขยะและวัชพืช คลองตาขาว จากคลองบางกอกใหญ่ ถึงสุดระยะท่ีก าหนดให้
โดยส านักงานเขตภาษีเจริญ  ด าเนินการระหว่างวันที่ 16 – 30 กันยายน 2563

ภาพหลงัด าเนินการ
42

ภาพก่อนด าเนินการ

ภาพระหวา่งด าเนินการ



รายงานผลการบูรณาการจัดการขยะและวัชพืชคลองบางกอกใหญแ่ละคลองที่ตอ่เนื่อง 
โครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณคา่คลองบางกอกใหญ่ผ่านเสน้ทาง “ล้อ ราง เรือ” 

การเก็บขยะและวัชพืช คลองบางไผ่ตะวันออก จากซอยเพชรเกษม25 ถึงคลองบางกอกใหญ่
โดยส านักงานเขตภาษีเจริญ  ด าเนินการระหว่างวันที่ 16 – 30 กันยายน 2563

ภาพหลงัด าเนินการ
43

ภาพก่อนด าเนินการ

ภาพระหวา่งด าเนินการ



รายงานผลการบูรณาการจัดการขยะและวัชพืชคลองบางกอกใหญแ่ละคลองที่ตอ่เนื่อง 
โครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณคา่คลองบางกอกใหญ่ผ่านเสน้ทาง “ล้อ ราง เรือ” 

การเก็บขยะและวัชพืช คลองแยกคลองบางกอกใหญ่ จากคลองขวางตะวันตก ถึงคลองบางกอกใหญ่
โดยส านักงานเขตภาษีเจริญ  ด าเนินการระหว่างวันที่ 16 – 30 กันยายน 2563

ภาพหลงัด าเนินการ
44

ภาพก่อนด าเนินการ

ภาพระหวา่งด าเนินการ



รายงานผลการบูรณาการจัดการขยะและวัชพืชคลองบางกอกใหญแ่ละคลองที่ตอ่เนื่อง 
โครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณคา่คลองบางกอกใหญ่ผ่านเสน้ทาง “ล้อ ราง เรือ” 

การเก็บขยะและวัชพืช คลองสวน(ภาษีเจริญ) จากถนนเพชรเกษม ถึงคลองบางกอกใหญ่
โดยส านักงานเขตภาษีเจริญ  ด าเนินการระหว่างวันที่ 16 – 30 กันยายน 2563

ภาพหลงัด าเนินการ 45

ภาพก่อนด าเนินการ

ภาพระหวา่งด าเนินการ



รายงานผลการบูรณาการจัดการขยะและวัชพืชคลองบางกอกใหญแ่ละคลองที่ตอ่เนื่อง 
โครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณคา่คลองบางกอกใหญ่ผ่านเสน้ทาง “ล้อ ราง เรือ” 

การเก็บขยะและวัชพืช ล ากระโดงซอย  สน.บางเสาธง จากคลองบางกอกใหญ่ ถึงสุดระยะท่ีก าหนดให้
โดยส านักงานเขตภาษีเจริญ  ด าเนินการระหว่างวันที่ 16 – 30 กันยายน 2563

ภาพหลงัด าเนินการ
46

ภาพก่อนด าเนินการ

ภาพระหวา่งด าเนินการ



การเก็บขยะและวัชพืชคลองที่ต่อเชื่อมกับคลองบางกอกใหญ่
ของส านักงานเขตธนบุรี

ระหว่างวันที่ 16 ถึง 30 กันยายน 2563

47



รายงานผลการบูรณาการจัดการขยะและวัชพืชคลองบางกอกใหญแ่ละคลองที่ตอ่เนื่อง 
โครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณคา่คลองบางกอกใหญ่ผ่านเสน้ทาง “ล้อ ราง เรือ” 

การเก็บขยะและวัชพืช  คลองวัดกัลยาณ์ จากแม่น  าเจ้าพระยา   ถึงคลองบางกอกใหญ่
โดยส านักงานเขตธนบุรี ด าเนินการระหว่างวันที่ 16 – 30 กันยายน 2563

ภาพหลงัด าเนินการ
48

ภาพก่อนด าเนินการ

ภาพระหวา่งด าเนินการ



รายงานผลการบูรณาการจัดการขยะและวัชพืชคลองบางกอกใหญแ่ละคลองที่ตอ่เนื่อง 
โครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณคา่คลองบางกอกใหญ่ผ่านเสน้ทาง “ล้อ ราง เรือ” 

การเก็บขยะและวัชพืช คลองศรีภูมิ   จากคลองบางกอกใหญ่   ถึงสุดเขตคลอง
โดยส านักงานเขตธนบุรี ด าเนินการระหว่างวันที่ 16 – 30 กันยายน 2563

ภาพหลงัด าเนินการ
49

ภาพก่อนด าเนินการ

ภาพระหวา่งด าเนินการ



รายงานผลการบูรณาการจัดการขยะและวัชพืชคลองบางกอกใหญแ่ละคลองที่ตอ่เนื่อง 
โครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณคา่คลองบางกอกใหญ่ผ่านเสน้ทาง “ล้อ ราง เรือ” 

การเก็บขยะและวัชพืช คลองสุเหร่าสวนพลู   จากคลองบางกอกใหญ่   ถึงสุดเขตคลอง
โดยส านักงานเขตธนบุรี ด าเนินการระหว่างวันที่ 16 – 30 กันยายน 2563

ภาพหลงัด าเนินการ
50

ภาพก่อนด าเนินการ

ภาพระหวา่งด าเนินการ



รายงานผลการบูรณาการจัดการขยะและวัชพืชคลองบางกอกใหญแ่ละคลองที่ตอ่เนื่อง 
โครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณคา่คลองบางกอกใหญ่ผ่านเสน้ทาง “ล้อ ราง เรือ” 

การเก็บขยะและวัชพืช คลองวัดอินทาราม   จากทางรถไฟ   ถึงคลองบางกอกใหญ่
โดยส านักงานเขตธนบุรี ด าเนินการระหว่างวันที่ 16 – 30 กันยายน 2563

ภาพหลงัด าเนินการ
51

ภาพก่อนด าเนินการ

ภาพระหวา่งด าเนินการ



การเก็บขยะและวัชพืชคลองที่ต่อเชื่อมกับคลองบางกอกใหญ่
ของส านักงานเขตบางกอกใหญ่

ระหว่างวันที่ 16 ถึง 30 กันยายน 2563

52



รายงานผลการบูรณาการจัดการขยะและวัชพืชคลองบางกอกใหญแ่ละคลองที่ตอ่เนื่อง 
โครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณคา่คลองบางกอกใหญ่ผ่านเสน้ทาง “ล้อ ราง เรือ” 

การเก็บขยะและวัชพืช  คลองซอยจรัญสนิทวงศ์ 1  จากคลองบางกอกใหญ่  ถึงซอยจรัญสนิทวงศ์ 1
โดยส านักงานเขตบางกอกใหญ่  ด าเนินการระหว่างวันที่  16 – 30 กันยายน 2563

ภาพหลงัด าเนินการ
53

ภาพก่อนด าเนินการ

ภาพระหวา่งด าเนินการ



รายงานผลการบูรณาการจัดการขยะและวัชพืชคลองบางกอกใหญแ่ละคลองที่ตอ่เนื่อง 
โครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณคา่คลองบางกอกใหญ่ผ่านเสน้ทาง “ล้อ ราง เรือ” 

การเก็บขยะและวัชพืช  คลองวัดดีดวด  จากคลองบางกอกใหญ่  ถึงคลองบางล าเจียก
โดยส านักงานเขตบางกอกใหญ่  ด าเนินการระหว่างวันที่  16 – 30 กันยายน 2563

ภาพหลงัด าเนินการ
54

ภาพก่อนด าเนินการ

ภาพระหวา่งด าเนินการ



รายงานผลการบูรณาการจัดการขยะและวัชพืชคลองบางกอกใหญแ่ละคลองที่ตอ่เนื่อง 
โครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณคา่คลองบางกอกใหญ่ผ่านเสน้ทาง “ล้อ ราง เรือ” 

การเก็บขยะและวัชพืช  คลองวัดท่าพระ  จากคลองบางกอกใหญ่  ถึงวัดท่าพระ
โดยส านักงานเขตบางกอกใหญ่  ด าเนินการระหว่างวันที่  16 – 30 กันยายน 2563

ภาพหลงัด าเนินการ
55

ภาพก่อนด าเนินการ

ภาพระหวา่งด าเนินการ



รายงานผลการบูรณาการจัดการขยะและวัชพืชคลองบางกอกใหญแ่ละคลองที่ตอ่เนื่อง 
โครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณคา่คลองบางกอกใหญ่ผ่านเสน้ทาง “ล้อ ราง เรือ” 

การเก็บขยะและวัชพืช  คลองอภิชาต  จากคลองบางกอกใหญ่  ถึงซอยจรัญสนิทวงศ์ 5
โดยส านักงานเขตบางกอกใหญ่  ด าเนินการระหว่างวันที่  16 – 30 กันยายน 2563

ภาพหลงัด าเนินการ
56

ภาพก่อนด าเนินการ

ภาพระหวา่งด าเนินการ



รายงานผลการบูรณาการจัดการขยะและวัชพืชคลองบางกอกใหญแ่ละคลองที่ตอ่เนื่อง 
โครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณคา่คลองบางกอกใหญ่ผ่านเสน้ทาง “ล้อ ราง เรือ” 

การเก็บขยะและวัชพืช  คูน  าเขตบางกอกใหญ่(เดิม)  จากคลองบางกอกใหญ่  ถึงสุดเขตคลอง
โดยส านักงานเขตบางกอกใหญ่  ด าเนินการระหว่างวันที่  16 – 30 กันยายน 2563

ภาพหลงัด าเนินการ
57

ภาพก่อนด าเนินการ

ภาพระหวา่งด าเนินการ



รายงานผลการบูรณาการจัดการขยะและวัชพืชคลองบางกอกใหญแ่ละคลองที่ตอ่เนื่อง 
โครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณคา่คลองบางกอกใหญ่ผ่านเสน้ทาง “ล้อ ราง เรือ” 

การเก็บขยะและวัชพืช  ล ากระโดงข้างวัดสังข์กระจาย  จากคลองบางกอกใหญ่  ถึงซอยเพชรเกษม 4
โดยส านักงานเขตบางกอกใหญ่  ด าเนินการระหว่างวันที่  16 – 30 กันยายน 2563

ภาพหลงัด าเนินการ
58

ภาพก่อนด าเนินการ

ภาพระหวา่งด าเนินการ



59

การเก็บขยะและวัชพืชคลองชักพระของส้านักการระบายน ้า
ระหว่างวันท่ี 16 ถึง 30 กันยายน 2563



ภาพหลงัด าเนินการ
60

ภาพก่อนด าเนินการ

ภาพระหวา่งด าเนินการ

รายงานผลการบูรณาการจัดการขยะและวัชพืชคลองบางกอกใหญแ่ละคลองที่ตอ่เนื่อง 
โครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณคา่คลองบางกอกใหญ่ผ่านเสน้ทาง “ล้อ ราง เรือ” 

การเก็บขยะและวัชพืช คลองชักพระ  จากคลองบางกอกน้อย ถึงคลองมอญ
โดยส้านักการระบายน ้า ด้าเนินการวันท่ี 16 - 30 กันยายน 2563



ภาพหลงัด าเนินการ
61

ภาพก่อนด าเนินการ

ภาพระหวา่งด าเนินการ

รายงานผลการบูรณาการจัดการขยะและวัชพืชคลองบางกอกใหญแ่ละคลองที่ตอ่เนื่อง 
โครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณคา่คลองบางกอกใหญ่ผ่านเสน้ทาง “ล้อ ราง เรือ” 

การเก็บขยะและวัชพืช คลองชักพระ  จากคลองบางกอกน้อย ถึงคลองมอญ
โดยส้านักการระบายน ้า ด้าเนินการวันที่ 16 - 30 กันยายน 2563



รายงานผลการบูรณาการจัดการขยะและวัชพืชคลองบางกอกใหญแ่ละคลองที่ตอ่เนื่อง 
โครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณคา่คลองบางกอกใหญ่ผ่านเสน้ทาง “ล้อ ราง เรือ” 

สภาพคลองชักพระ ช่วงจากคลองบางกอกน้อย ถึงคลองมอญ

62



ภาคผนวก

63



ภาคผนวก

1. ค้ำสั่งส้ำนักกำรระบำยน ้ำ ที่ 274/2562 ลงวันที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 เรื่อง แต่งตั ง
คณะท้ำงำนด้ำเนินโครงกำรให้บริกำรที่ดีที่สุด (Best Service) ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ของส้ำนักกำรระบำยน ้ำ

2. โครงกำรต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้ำงคุณค่ำคลองบำงกอกใหญ่ผ่ำนเส้นทำง “ล้อ รำง เรือ” ของ
ส้ำนักกำรระบำยน ้ำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

3. รำยชื่อคลองของส้ำนักกำรระบำยน ้ำและส้ำนักงำนเขตที่ต่อเชื่อมกับคลองบำงกอกใหญ่

4. รำยงำนขยะ-วัชพืช ปีงบประมำณ 2560-2563

5. รำยงำนกำรส้ำรวจสิ่งกีดขวำงกำรเดินเรือใต้น ้ำคลองบำงกอกใหญ่

6. หนังสือบริษัท กรุงเทพธนำคม จ้ำกัด ที่ กธ 01/ร311/62-63 ลงวันที่ 11 ธันวำคม 2562 เรื่อง 
กำรเดินเรือโดยสำรในคลองบำงกอกใหญ่

7. ระดับน ้ำควบคุม (แผน ข.สถำนะอำกำศปกต)ิ สถำนีสูบน ้ำคลองบำงกอกใหญ่

8. รำยงำนกำรประชุม กำรจัดกำรขยะและวัชพืชในคลองบำงกอกใหญ่และคลองที่ต่อเนื่อง   ครั งที่ 
1/2562 วันอังคำรที่ 3 ธันวำคม 2562

9. รำยงำนกำรประชุม บูรณำกำรกำรด้ำเนินงำนโครงกำรให้บริกำรที่ดีท่ีสุด (Best Service) ประจ้ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 โครงกำรต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้ำงคุณค่ำ คลองบำงกอกใหญ่ 
ผ่ำนเส้นทำง “ล้อ รำง เรือ” ครั งที่ 1/2562 วันจันทร์ที่ 16 ธันวำคม 2562



ภาคผนวก 1                                                                                                                            







ภาคผนวก 2

















ภาคผนวก 3



ล ำดับ กว้ำง ยำว ระดับ

ท่ี (เมตร) (เมตร) ขุดลอก

ส้ำนักกำรระบำยน ้ำ

1 คลองด่ำน คลองบำงกอกใหญ่ คลองสนำมชัย  10-15 3,050 -2.00 ภำษีเจริญ,จอมทอง

2 คลองบำงจำก คลองบำงกอกใหญ่ มหำวิทยำลัย  4-10 12,500 -1.50 ภำษีเจริญ,บำงแค

เอเซียอำคเนย์ หนองแขม

3 คลองบำงน  ำชน คลองบำงกอกใหญ่ แม่น  ำเจ้ำพระยำ  4-17 2,850 -1.50 ธนบุรี

4 คลองบำงเชือกหนัง คลองบำงกอกใหญ่ ถนนกำญจนำภิเษก  6-20 12,400 -1.50 ภำษีเจริญ,บำงแค

5 คลองบำงแวก คลองบำงกอกใหญ่ คลองทวีวัฒนำ  6-10 10,500 -1.50 ภำษีเจริญ,บำงแค

6 คลองบำงไส้ไก่ คลองบำงกอกใหญ่ แม่น  ำเจ้ำพระยำ  4-9 3,250 -1.50 ธนบุรี

7 คลองบุบผำรำม คลองบำงกอกใหญ่ คลองสมเด็จเจ้ำพระยำ  4-5 550 -1.50 ธนบุรี

8 คลองภำษีเจริญ คลองบำงกอกใหญ่ สุดเขต กทม.  15-30 15,250 -2.50 ภำษีเจริญ,บำงแค

หนองแขม

9 คลองมอญ แม่น  ำเจ้ำพระยำ คลองบำงกอกใหญ่  12-25 2,950 -2.50 บำงกอกใหญ่

10 คลองวังเดิม คลองบำงกอกใหญ่ คลองมอญ  4-6 950 -1.50 บำงกอกใหญ่

11 คลองส ำเหร่ คลองบำงกอกใหญ่ แม่น  ำเจ้ำพระยำ  8-19 2,800 -1.50 ธนบุรี

12 คลองบำงสะแก คลองบำงกอกใหญ่ คลองดำวคะนอง 4-15 3,500 -1.50 ธนบุรี,จอมทอง

รำยช่ือคลองของส้ำนักกำรระบำยน ้ำท่ีเช่ือมต่อกับคลองบำงกอกใหญ่

รำยช่ือคลอง จำก ถึง เขต



ล ำดับ กว้ำง ยำว ระดับ

ท่ี (เมตร) (เมตร) ขุดลอก

เขตธนบุรี

1 คลองวัดกัลยำณ์ แม่น  ำเจ้ำพระยำ คลองบำงกอกใหญ่  2-4 340 -1.00 ธนบุรี

2 คลองศรีภูมิ คลองบำงกอกใหญ่ สุดเขตคลอง  2-4 95 -1.00 ธนบุรี

3 คลองสุเหร่ำสวนพลู คลองบำงกอกใหญ่ สุดเขตคลอง  3-4 500 -1.00 ธนบุรี

4 คลองวัดอินทำรำม ทำงรถไฟ คลองบำงกอกใหญ่  3-5 177 -1.00 ธนบุรี

เขตภำษีเจริญ

1 คลองข้ำงโรงเรียน คลองบำงกอกใหญ่ สุดระยะท่ีก ำหนดให้  3-4 169 -1.00 ภำษีเจริญ

เป่ียมสุวรรณ

2 คลองตำขำว คลองบำงกอกใหญ่ สุดระยะท่ีก ำหนดให้  4-5 89 -1.00 ภำษีเจริญ

3 คลองบำงไผ่ตะวันออก ซอยเพชรเกษม 25 คลองบำงกอกใหญ่  4-5 829 -1.00 ภำษีเจริญ

4 คลองแยกคลองบำงกอกใหญ่ คลองขวำงตะวันตก คลองบำงกอกใหญ่  7-8 846 -1.00 ภำษีเจริญ

5 คลองสวน(ภำษีเจริญ) ถนนเพชรเกษม คลองบำงกอกใหญ่  4-5 721 -1.00 ภำษีเจริญ

6 ล ำกระโดงซอย สน.บำงเสำธง คลองบำงกอกใหญ่ สุดระยะท่ีก ำหนดให้  5-6 106 -1.00 ภำษีเจริญ

รำยช่ือคลองของส้ำนักงำนเขตท่ีเช่ือมต่อกับคลองบำงกอกใหญ่

รำยช่ือคลอง จำก ถึง เขต



ล ำดับ กว้ำง ยำว ระดับ

ท่ี (เมตร) (เมตร) ขุดลอก

เขตบำงกอกใหญ่

1 คลองซอยกิตติกมล คลองบำงกอกใหญ่ สุดระยะท่ีก ำหนดให้  3-5 330 -1.00 บำงกอกใหญ่

2 คลองซอยจรัญสนิทวงศ์ 1 คลองบำงกอกใหญ่ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 1  3-6 800 -1.00 บำงกอกใหญ่

3 คลองต้นตำล (เกษจ ำเริญ) คลองบำงกอกใหญ่ คลองต้นไทร  3-5 500 -1.50 บำงกอกใหญ่

4 คลองต้นตำล (อำชีวธนบุรี) คลองบำงกอกใหญ่ วิทยำลัยอำชีวธนบุรี  3-5 380 -1.00 บำงกอกใหญ่

5 คลองต้นไทร(บำงกอกใหญ่) คลองบำงกอกใหญ่ ถนนเพชรเกษม  3-5 700 -1.00 บำงกอกใหญ่

6 คลองในตรอกกระจก คลองบำงกอกใหญ่ ตรอกกระจก  2-3.5 140 -1.00 บำงกอกใหญ่

7 คลองบำงล ำเจียก คลองบำงกอกใหญ่ คลองมอญ  3-7 2,150 -1.00 บำงกอกใหญ่

8 คลองบำงล ำเจียกน้อย คลองบำงกอกใหญ่ สุดเขตคลอง  3-5 150 -1.00 บำงกอกใหญ่

9 คลองบ้ำนขำว คลองบำงกอกใหญ่ สุดเขตคลอง  2-3 180 -1.00 บำงกอกใหญ่

10 คลองบ้ำนแขก คลองบำงกอกใหญ่ สุดเขตคลอง  4-5 500 -1.50 บำงกอกใหญ่

11 คลองแยกวัดประดู่ฯ คลองบำงกอกใหญ่ คลองวัดประดู่  2-5 920 -1.00 บำงกอกใหญ่

12 คลองโรงสี(บำงกอกใหญ่) คลองบำงกอกใหญ่ ซอยเพชรเกษม 3  4-5 500 -1.50 บำงกอกใหญ่

13 คลองวัดเจ้ำมูล คลองบำงกอกใหญ่ ถนนจรัญสนิทวงศ์  5-6 986 -1.50 บำงกอกใหญ่

14 คลองวัดดีดวด คลองบำงกอกใหญ่ คลองบำงล ำเจียก  2-6 1,614 -1.50 บำงกอกใหญ่

15 คลองวัดท่ำพระ คลองบำงกอกใหญ่ วัดท่ำพระ  4-5 1,350 -1.50 บำงกอกใหญ่

16 คลองวัดประดู่(บำงกอกใหญ่) คลองบำงกอกใหญ่ คลองบำงกอกใหญ่  2-5 920 -1.00 บำงกอกใหญ่

17 คลองวัดรำชสิทธำรำม คลองบำงกอกใหญ่ คลองวัดอรุณ  3-6 1,150 -1.00 บำงกอกใหญ่

18 คลองวัดสังข์กระจำย คลองบำงกอกใหญ่ คลองวัดรำชสิทธำรำม  4-6 635 -1.50 บำงกอกใหญ่

19 คลองวัดหงส์รัตนำรำม คลองบำงกอกใหญ่ ถนนวังเดิม  3-4 680 -1.00 บำงกอกใหญ่

20 คลองศำลเจ้ำ(บำงกอกใหญ่) คลองบำงกอกใหญ่ ถนนเพชรเกษม  2-4 670 -1.00 บำงกอกใหญ่

21 คลองอภิชำติ คลองบำงกอกใหญ่ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 5  6-8 830 -1.00 บำงกอกใหญ่

22 คูน  ำเขตบำงกอกใหญ่(เดิม) คลองบำงกอกใหญ่ สุดเขตคลอง  2-3 280 -1.00 บำงกอกใหญ่

23 ล ำกระโดงข้ำงวัดสังข์กระจำย คลองบำงกอกใหญ่ ซอยเพชรเกษม 4  3-4 600 -1.50 บำงกอกใหญ่

24 ล ำกระโดงข้ำงอู่ต่อเรือ คลองบำงกอกใหญ่ สุดเขตคลอง  3-5 150 -1.00 บำงกอกใหญ่

มิตรสำยชล

25 ล ำกระโดงเชิงสะพำนบำงไผ่ คลองบำงกอกใหญ่ สุดเขตคลอง  3-4 170 -1.00 บำงกอกใหญ่

รำยช่ือคลอง จำก ถึง เขต

รำยช่ือคลองของส้ำนักงำนเขตท่ีเช่ือมต่อกับคลองบำงกอกใหญ่



ล ำดับ กว้ำง ยำว ระดับ

ท่ี (เมตร) (เมตร) ขุดลอก

เขตบำงกอกใหญ่

26 ล ำกระโดงซอยศักด์ิเจริญ คลองบำงกอกใหญ่ สุดเขตคลอง  3-6 550 -1.00 บำงกอกใหญ่

27 ล ำกระโดงหลัง คลองบำงกอกใหญ่ หมู่บ้ำนอ่ิมอัมพร  2-6 650 -1.00 บำงกอกใหญ่

ภัตตำคำรแวร์ซำยส์

28 ล ำกระโดงอ ำนวยสุข คลองบำงกอกใหญ่ สุดระยะท่ีก ำหนดให้  4-5 450 -1.00 บำงกอกใหญ่

รำยช่ือคลองของส้ำนักงำนเขตท่ีเช่ือมต่อกับคลองบำงกอกใหญ่

รำยช่ือคลอง จำก ถึง เขต



ภาคผนวก 4



รายงานขยะ – วัชพืช ปีงบประมาณ 2560 

คลองบางกอกใหญ่ 

เดือน ขยะ (ก.ก.) วัชพืช (ก.ก.) 

 
ตุลาคม 2559 

 
พฤศจิกายน 2559 

 
ธันวาคม 2559 

 
มกราคม 2560 

 
กุมภาพันธ์ 2560 

 
มีนาคม 2560 

 
เมษายน 2560 

 
พฤษภาคม 2560 

 
มิถุนายน 2560 

 
กรกฎาคม 2560 

 
สิงหาคม 2560 

 
กันยายน 2560 

 

 
21,000 

 
28,000 

 
35,000 

 
21,000 

 
23,000 

 
22,000 

 
25,000 

 
18,000 

 
24,000 

 
22,000 

 
17,000 

 
31,000 

 

 
13,000 

 
39,000 

 
21,000 

 
21,000 

 
28,000 

 
21,000 

 
20,000 

 
14,000 

 
25,000 

 
13,000 

 
17,000 

 
18,000 

 

รวม 287,000 250,000 

 

รวมปริมาณขยะและวัชพืชคลองบางกอกใหญ่ 537.00 ตัน 



รายงานขยะ – วัชพืช ปีงบประมาณ 2561 

คลองบางกอกใหญ่ 

เดือน ขยะ (ก.ก.) วัชพืช (ก.ก.) 

 
ตุลาคม 2560 

 
พฤศจิกายน 2560 

 
ธันวาคม 2560 

 
มกราคม 2561 

 
กุมภาพันธ์ 2561 

 
มีนาคม 2561 

 
เมษายน 2561 

 
พฤษภาคม 2561 

 
มิถุนายน 2561 

 
กรกฎาคม 2561 

 
สิงหาคม 2561 

 
กันยายน 2561 

 

 
23,000 

 
21,000 

 
18,000 

 
31,000 

 
24,000 

 
28,000 

 
31,000 

 
30,000 

 
29,000 

 
21,000 

 
27000 

 
39,000 

 

 
15,000 

 
16,000 

 
12,000 

 
16,000 

 
19,000 

 
16,000 

 
26,000 

 
19,000 

 
25,000 

 
14,000 

 
21,000 

 
36,000 

 

รวม 322,000 235,000 

 

รวมปริมาณขยะและวัชพืชคลองบางกอกใหญ่ 557.00 ตัน 



รายงานขยะ – วัชพืช ปีงบประมาณ 2562 

คลองบางกอกใหญ่ 

เดือน ขยะ (ก.ก.) วัชพืช (ก.ก.) 

 
ตุลาคม 2561 

 
พฤศจิกายน 2561 

 
ธันวาคม 2561 

 
มกราคม 2562 

 
กุมภาพันธ์ 2562 

 
มีนาคม 2562 

 
เมษายน 2562 

 
พฤษภาคม 2562 

 
มิถุนายน 2562 

 
กรกฎาคม 2562 

 
สิงหาคม 2562 

 
กันยายน 2562 

 

 
21,050 

 
28,200 

 
29,100 

 
31,000 

 
25,100 

 
26,150 

 
29,750 

 
29,300 

 
22,200 

 
54,720 

 
57,100 

 
57,000 

 

 
16,850 

 
27,150 

 
27,680 

 
30,100 

 
23,920 

 
21,110 

 
24,200 

 
19,250 

 
21,200 

 
45,230 

 
58,220 

 
55,100 

 

รวม 410,420 370,010 

 

รวมปริมาณขยะและวัชพืชคลองบางกอกใหญ่ 780.43 ตัน 



รายงานขยะ – วัชพืช ปงบประมาณ 2563 

คลองบางกอกใหญ 

เดือน ขยะ (ก.ก.) วัชพืช (ก.ก.) 

 
ตุลาคม 2562 

 
พฤศจิกายน 2562 

 
ธันวาคม 2562 

 
มกราคม 2563 

 
กุมภาพันธ 2563 

 
มีนาคม 2563 

 
เมษายน 2563 

 
พฤษภาคม 2563 

 
มิถุนายน 2563 

 
กรกฎาคม 2563 

 
สิงหาคม 2563 

 
กันยายน 2563 

 

 
16,340 

 
14,650 

 
20,360 

 
 16,700 

 
 22,130 

 
 17,380 

 
 14,510 

 
 12,920 

 
 13,020 

 
 12,780 

 
 12,060 

 
 12,780 

 

 
21,700 

 
19,710 

 
27,880 

 
 20,070 

 
 26,580 

 
 20,580 

 
 8,200 

 
 9,000 

 
 8,850 

 
 9,100 

 
 7,750 

 
 8,150 

 

รวม 185,630 187,570 

 

รวมปริมาณขยะและวัชพืชคลองบางกอกใหญ 373.20 ตัน 
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รายงานการส้ารวจสิ่งกีดขวางการเดินเรือใต้น ้า คลองบางกอกใหญ่ 
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562  

 
 
 

ผู้ร่วมส ารวจ 
1. นายศิวัตม ์  ศรีเพ็ชร์พันธุ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม   ส านักงานระบบควบคุมน  า 
2. นายบรรเจิด  เฟ่ืองจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานอาคารบังคับน  า  ส านักงานระบบควบคุมน  า 
๓. นายไพศาล  ธรรมโชต ิ หัวหน้ากลุ่มงานบ ารุงรักษาคลอง 4 กองระบบคลอง 
4. นายสุริยา  ปัทมานุช นายช่างโยธาอาวุโส   กองระบบคลอง 
5. นายณัฐพงษ์  ไชยวัลย์  นายช่างโยธาช านาญงาน   กองระบบคลอง 
6. นายองอาจ  กิจสิน  นายช่างโยธาช านาญงาน   กองระบบคลอง 
7. นายไกรวัล  แก้วสิงห์  นายช่างโยธาช านาญงาน   กองระบบคลอง 
8. นายสุทธิเดช  สุบงกฎ  นายช่างโยธาช านาญงาน   กองระบบคลอง 
9. ว่าที่ร้อยตรี ศุภชัย เอี ยงสันเทียะ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน   กองระบบคลอง 
10. นายคฑาธิป  ศรมณี  ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด 
๑1. นายภานุวัฒน ์ เหมือนเฉลย หัวหน้าเดินเรือ บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด 
๑2. นายสุธีย ์  สุภาพร  ผู้จัดการ ห้างหุ้นสว่นจ ากัด ทรพัย์ธนนคร (ผู้ประกอบการ) 
 

 

ผลการส ารวจสิ่งกีดขวางการเดินเรือใต้น  าในคลองบางกอกใหญ่ 
 

1. จากการน าชี ปัญหาอุปสรรคการเดินเรือจากสิ่งกีดขวางการเดินเรือใต้น  าในคลองบางกอกใหญ่ ของผู้แทน  
บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด และห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรัพย์ธนนคร ผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารในคลองบางกอกใหญ่ 
พบจุดที่เป็นอุปสรรคสิ่งกีดขวางการเดินเรือใต้น  าในคลองบางกอกใหญ่ 3 แห่ง ประกอบด้วย 

 1.1 บริเวณพื นที่โดยรอบท่าเทียบเรือตลาดพลู 
 1.2 บริเวณพื นที่โดยรอบท่าเทียบเรือวัดอินทาราม 
 1.3 บริเวณพื นที่โดยรอบท่าเทียบเรือวัดกัลยาณมิตร 

2. จากการประชุมหารือระหว่างเจ้าหน้าที่ส านักการระบายน  าและผู้แทนบริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด แ ละ
ผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารในคลองบางกอกใหญ่ และมีข้อสรุปให้ บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด ประสาน
ผู้ประกอบการเดินเรือโดยสาร จัดส่งข้อมูลสถิติการใช้เวลาเดินเรือโดยสารจากท่าเทียบเรือบางหว้าไปยัง      
ท่าเทียบเรือต่างๆ ในคลองบางกอกใหญ่ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดการสิ่งกีดขวางการเดินเรือใต้น  าต่อไป 
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ภาคผนวก 8



ระเบียบวาระการประชมุ 
การบรูณาการการด าเนนิงานโครงการให้บริการที่ดทีี่สุด (Best Service) ประจ าปีงบประมาณ 2563 

โครงการต่อยอดอดีต ปรบัปจัจุบัน สร้างคุณค่าคลองบางกอกใหญ่ผ่านเส้นทาง “ล้อ ราง เรอื ” 
การจดัการขยะและวัชพืชในคลองบางกอกใหญ่และคลองที่ต่อเนื่อง 

               ครั้งที ่1/2562 วนัอังคารที ่3 เดอืน ธันวาคม พ.ศ.๒๕62  เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องนพพันธ ์ชั้น ๓ ส านกัการระบายน้ า  

------------------------------------------------------------- 
 
ระเบียบวาระที่ ๑  :  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   ๑.๑ ที่มาโครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณค่าคลองบางกอกใหญ่ผ่าน
         เส้นทาง “ล้อ ราง เรือ ” 
                                   ................................................................................................................... 
   ๑.2 การบูรณาการจัดการขยะและวัชพืชในคลองบางกอกใหญ่และคลองที่
 ต่อเนื่องระหว่าง      ต่อเนื่องระหว่างส านักการระบายน้ าและส านักงานเขต  
                           ................................................................................................................... 
    
ระเบียบวาระที่ ๒  :  - แผนปฏิบัติการและบริหารความเสี่ ยงด้านการจัดการขยะและวัชพืช          

2.1 การด าเนินการและปัญหาอุปสรรคของส านักการระบายน้ า  
 .................................................................................................................. 
 2.2 การด าเนินการและปัญหาอุปสรรคของส านักงานเขตบางกอกใหญ่  

................................................................................... ..............................
2.3.  การด าเนินการและปัญหาอุปสรรคของส านักงานเขตธนบุรี  

................................................................................... ...............................
2.4 การด าเนินการและปัญหาอุปสรรคของส านักงานเขตภาษีเจริญ  

................................................................................................................... 
   
ระเบียบวาระที่ 3  :  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
         ........................................................................................................... 
                                  …………………………………………………………………………………………………….. 
                   ............................................................................................................ 
              …………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 



รายงานการประชุม 
การจัดการขยะและวัชพืชในคลองบางกอกใหญ่และคลองท่ีต่อเนื่อง 

โครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณค่าคลองบางกอกใหญ่ผ่านเส้นทาง “ล้อ ราง เรือ” 
ครั้งที่ 1/2562 วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562  

ณ ห้องนพพันธ์ ชั้น ๓ ส้านักการระบายน้้า  
……………………………………..………………… 

 

ผู้เข้าประชุม 
๑. นางวราภรณ ์  เอ้ืออารีย์ รองผู้อ้านวยการส้านักการระบายน้้า ประธานที่ประชุม 
๒. นายศิวัตม ์  ศรีเพ็ชร์พันธุ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม   ส้านักงานระบบควบคุมน้้า 
๓. นายไพศาล  ธรรมโชต ิ หัวหน้ากลุ่มงานบ้ารุงรักษาคลอง 4 กองระบบคลอง 
๔. นางรุ่งเรือง  ปะเสนะ  นายช่างไฟฟ้าอาวุโส   ส้านักงานระบบควบคุมน้้า 
๕. นายณัฐพล  ปานจีน  นายช่างไฟฟ้าอาวุโส   ส้านักงานระบบควบคุมน้้า 
๖. นายสุริยา  ปัทมานุช นายช่างโยธาอาวุโส   กองระบบคลอง 
๗. นายองอาจ  กิจสิน  นายช่างโยธาช้านาญงาน   กองระบบคลอง 
๘. ว่าที่ร้อยตรี ศุภชัย เอ้ียงสันเทียะ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน   กองระบบคลอง 
๙. นายวิเชียร  พันธุ์โภคา นายช่างเครื่องกลช้านาญงาน  แทนผู้อ้านวยการเขตภาษีเจริญ 
๑๐. นายทวีวัฒน์          เขียวสอาด เจ้าหน้าทีง่านรักษาความสะอาดช้านาญงาน ส้านักงานเขตภาษีเจริญ 
๑๑. นางสาวรัชน ี เหมือนโพธิ ์ เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดช้านาญงาน ส้านักงานเขตภาษีเจริญ 
๑๒. นางสุนันท ์  รัฐวิวัฒน์ เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดช้านาญงาน แทนผู้อ้านวยการเขตธนบุรี 
๑๓. นางอัญณิการ์ โตโฉมงาม เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดช้านาญงาน ส้านักงานเขตธนบุรี 
๑๔. นายศิวะนน  แก้วเคน  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน   แทนผู้อ้านวยการเขตบางกอกใหญ ่
 

เปิดประชุม  เวลา  ๙.๓๐ น 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   1.1 ที่มาโครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน  สร้างคุณค่าคลองบางกอกใหญ่          
          ผ่านเส้นทาง “ล้อ ราง เรือ” 
ประธาน   เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีนโยบายที่จะด้าเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพ

 การท่องเที่ยวย่านคลองบางหลวงและพ้ืนที่ที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวทางน้้าไปยังย่านประวัติศาสตร์ที่มีพ้ืนทีเกี่ยวเนื่อง ในพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี  รวมทั้ง
พัฒนาระบบขนส่งทางน้้าเพ่ือสนับสนุนนโยบายการเชื่อมต่อระบบขนส่ง ล้อ ราง เรือ               
ของกรุงเทพมหานคร เพ่ืออ้านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเดินทางและการ
ท่องเที่ยว อันจะเป็นการสร้างโอกาสและเพ่ิมรายได้ให้กับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

    ส้านักการระบายน้้าจงงได้ด้าเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด  Best Service)
   ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส้านักการระบายน้้า ภายใต้ชื่อโครงการ “ต่อยอดอดีต 
   ปรับปัจจุบัน สร้างคุณค่าคลองบางกอกใหญ่ผ่านเส้นทาง ล้อ ราง เรือ” โดยมีกิจกรรมหลักคือ 
   การบริหารจัดการขยะและวัชพืชตลอดแนวคลองบางกอกใหญ่ให้สะอาด โดยการบูรณา
   การด้วยการด้าเนินงานร่วมกับส้านักงานเขตพ้ืนที่ที่มีคลองแขนงเชื่อมกับคลองบางกอกใหญ่ 
   เพ่ือบริหารจัดการร่วมกัน 
 

มติที่... 
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มติที่ประชุม รับทราบ  

 

 1.2 การบูรณาการจัดการขยะและวัชพืชในคลองบางกอกใหญ่และคลองที่ต่อเนื่อง     
ระหว่างส้านักการระบายน้้าและส้านักงานเขต 

ประธาน         :   การด้าเนินการโครงการฯ ดังกล่าว จ้าเป็นต้องมีการบูรณาการจัดการขยะและ
วัชพืชในคลองบางกอกใหญ่  ซง่ งอยู่ ในความรับผิดชอบของส้านักการ ระบายน้้ า          
และคลองสาขาที่ต่อเนื่องกับคลองบางกอกใหญ่ ซง่งอยู่ในความรับผิดชอบของส้านักงาน
เขตบางกอกใหญ่ ส้านักงานเขตธนบุรีและส้านักงานเขตภาษีเจริญ ซง่งจะต้องเก็บก้าจัดขยะ
และวัชพืชในคลองสาขาที่ต่อเนื่องกับคลองบางกอกใหญ่  รวมถงงการป้องกันไม่ให้ขยะ
และวัชพืชจากคลองสาขาไหลลงสู่คลองบางกอกใหญ่ด้วย ซง่งส้านักงานเขตได้รับ
ประโยชน์จากการที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่ ได้รับการพัฒนาให้ดีขง้น เป็นการรองรับ          
การท่องเที่ยวทางน้้าที่จะมีการเปิดเส้นทางเดินเรือท่องเที่ยวเข้าสู่ย่านประวัติศาสตร์นี้ด้วย 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี ๒  :  แผนปฏิบัติการและบริหารความเสี่ยงด้านการจัดการขยะและวัชพืช           
 2.1 การด้าเนินการและปัญหาอุปสรรคของส้านักการระบายน้้า 
ประธาน          : มอบฝ่ายเลขานุการฯ ด้าเนินการ 
นายศิวัตม ์ศรีเพ็ชร์พันธุ์ : โครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณค่าคลองบางกอกใหญ่ผ่านเส้นทาง “ล้อ ราง เรือ”
 ส้านักงานระบบควบคุมน้้า) ได้ก้าหนดแผนปฏิบัติการเป็นขั้นตอนการด้าเนินการ ดังนี้ 
 1. ขั้นตอน “ต่อยอดอดีต” ก้าหนดให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2562 โดยส้ารวจ

เส้นทางเดินเรือและถ่ายภาพสภาพคลองบางกอกใหญ่ในปัจจุบันก่อนด้าเนินการ     
และประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการขยะและวัชพืชในคลองบางกอกใหญ่ 
ได้แก่ส้านักการระบายน้้า ส้านักงานเขตบางกอกใหญ่  ส้านักงานเขตธนบุรี แ ละ
ส้านักงานเขตภาษีเจริญ เพ่ือก้าหนดแนวทางการด้าเนินงาน วางแผน พร้อมวิธีการ
รายงานผลซง่งส้านักงานเขตต้องป้องกันขยะวัชพืชจากคลองของส้านักงานเขตไม่ให้ไหล
ลงสู่คลองบางกอกใหญ่ โดยติดตั้งตะแกรงดักขยะทุกคลองของส้านักงานเขตที่ต่อเชื่อม     
ในต้าแหน่งที่สามารถเก็บขนขยะมูลฝอยจากหน้าตะแกรงกันขยะมาขง้นรถบรรทุกขยะ
เพ่ือน้าไปท้ิงท้าลายได ้

 2. ขั้นตอน “ปรับปัจจุบัน” ก้าหนดให้ด้าเนินการต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 
ถงง เดือนกันยายน 2563 โดยด้าเนินงานตามแผนการบูรณาการบริหารจัดการขยะและ
วัชพืชตามที่ประชุมหารือร่วมกัน และส้านักงานเขตรายงานผลเป็นระยะเดือนละ 2 ครั้ง 
มายังส้านักการระบายน้้า ซง่งจ้านวนคลองที่มาต่อเชื่อมคลองบางกอกใหญ่และปัญหา
ขยะวัชพืชในคลองบางกอกใหญ่ จะแจ้งให้ทราบต่อไป 

 
 

 
นายสุริยา... 
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นายสุริยา ปัทมานุช  : ลักษณะกายภาพคลองบางกอกใหญ่หรือคลองบางหลวง ช่วงแรกเริ่มจากแม่น้้า     
 กองระบบคลอง) เจ้าพระยา ถงง คลองด่าน ความกว้าง 30 -40 เมตร ความยาว 3,400 เมตร 
 ระดับขุดลอกที่ -2.50 ม.  รทก.) ในพ้ืนที่เขตบางกอกใหญ่ และช่วงที่สองจาก
 คลองด่าน ถงง คลองมอญ ความกว้าง 8 -40 เมตร ความยาว 2,800 เมตร 
 ระดับขุดลอกที่  -2.50 ม.  รทก.) ใน พ้ืนที่ เขตภาษี เจริญ  รวมความยาว      
 ตลอดคลอง 6,200 เมตร โดยจ้าแนกคลองที่มาต่อเชื่อมกับคลองบางกอกใหญ่ ดังนี้ 
 ส้านักการระบายน้้า มีคลองมาต่อเชื่อมคลองบางกอกใหญ่ จ้านวน 11 คลอง 
     และแม่น้้าเจ้าพระยา โดยทุกคลองมีตะแกรงกันขยะและ 
     ปตร.ปิดกั้น ยกเว้นคลองด่านและคลองภาษีเจริญซง่งมีเรือ
     สัญจร โดยคลองทุกคลองของส้านักการระบายน้้าจะมีการ
     รักษาความสะอาดเป็นประจ้าทุกวัน และมีมาตรการ
     ป้องกันขยะและวัชพืชไหลเข้าสู่คลองบางกอกใหญ่แล้ว 
 ส้านักงานเขตบางกอกใหญ่ มีคลองมาต่อเชื่อมคลองบางกอกใหญ่ จ้านวน 28 คลอง 
      และมีขยะมูลฝอยไหลลงสู่คลองบางกอกใหญ่จ้านวนมาก       
  ส้านักงานเขตภาษีเจริญ มีคลองมาต่อเชื่อมคลองบางกอกใหญ่ จ้านวน 6 คลอง 
 ส้านักงานเขตธนบุรี มีคลองมาต่อเชื่อมคลองบางกอกใหญ่ จ้านวน 4 คลอง 
 สภาพปัญหาขยะและวัชพืชส่วนใหญ่อยู่ในช่วงแม่น้้าเจ้าพระยา ถงง คลองด่าน เนื่องจาก 

1. ปัญหาขยะและวัชพืชผักตบชวาไหลจากแม่น้้าเจ้าพระยาเข้ามาคลองบางกอกใหญ่ 
เมื่อเปิดประตูระบายน้้าตามกระแสน้้าขง้น หรือจากการถ่ายเทเรือโดยสารผ่าน
ประตูเรือสัญจร 

2. ปัญหาขยะมูลฝอยจากคลองสาขาที่ต่อเนื่องคลองบางกอกใหญ่ จากคลองของ
ส้านักงานเขตบางกอกใหญ่และส้านักงานเขตธนบุรี จ้าเป็นต้องมีมาตรการ
ป้องกันการไหลของขยะมูลฝอยจากคลองสาขานี้ โดยท้าการจัดเก็บเป็นประจ้า
และจัดท้าตะแกรงดักขยะก่อนที่จะเข้าสู่คลองบางกอกใหญ่ด้วย 

3. ปัญหาขยะมูลฝอยที่ถูกทิ้งจากบ้านเรือน ร้านค้า สถานประกอบการทั้ง 2 ริมฝั่ง
คลองบางกอกใหญ่ โดยเฉพาะฝั่งพ้ืนที่เขตธนบุรี เนื่องจากมีร้านค้า ตลาด 
สถานประกอบการจ้านวนมาก 
 

จากรายละเอียดโครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณค่าคลองบางกอกใหญ่ 
ผ่านเส้นทาง “ล้อ ราง เรือ ” ได้ก้าหนดตัวชี้วัดความส้าเร็จ คือ ปริมาณขยะ
และวัชพืชในคลองบางกอกใหญ่มีปริมาณลดน้อยลง 20 ตัน จากข้อมูลสถิติเดิม 

ในปีงบประมาณ... 
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ในปีงบประมาณ 2561 จัดเก็บได้ 560 ตัน และปีงบประมาณ 2560 
จัดเก็บได้ 540 ตัน หากมีมาตรการสร้างตะแกรงดักขยะคลองสาขา          
ของส้านักงานเขต รวมทั้งสิ้น 38 คลอง จะท้าให้ปริมาณขยะมูลฝอยลดลง
อย่างมีนัยส้าคัญ ส่วนวัชพืชผักตบชวาส่วนใหญ่ไหลเข้ามาจากแม่น้้าเจ้าพระยา      
ซง่งส้านักการระบายน้้าต้องมีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาวัชพืช
ผักตบชวานี้เช่นกัน 
 

  ส้าหรับแนวทางบริหารความเสี่ยงก้าหนดให้ส้านักการระบายน้้า
และส้านักงานเขตพ้ืนทื่ที่เกี่ยวข้องประชุมหารือ เรื่อง การจัดการขยะและ
วัชพืชในคลองบางกอกใหญ่และคลองที่ต่อเนื่อง  เพ่ือก้าหนดแนวทาง
ด้าเนินงาน เช่น การติดตั้งตะแกรงดักขยะทุกจุดของคลองสาขาที่มาเชื่อมกับ
คลองบางกอกใหญ่ โดยติดตั้งตะแกรงดักขยะในคลองสาขาที่ส้านักงานเขต
พ้ืนที่สามารถเข้าไปด้าเนินการจัดเก็บและขนย้ายขง้นรถบรรทุกออกไปทิ้ง
ท้าลายได้ อย่าติดตั้งตะแกรงดักขยะบริเวณปากคลองสาขาที่เชื่อมคลอง
บางกอกใหญ่ เพราะจะเกิดขยะมูลฝอยติดค้างหน้าตะแกรงเกิดความสกปรก
และทัศนอุจาดได้  โดยให้ส้านักงานเขตรายงานผลการด้าเนินการเดือนละ 2 ครั้ง 
มายั งส้ านั กการระบายน้้ าผ่ านช่องทางที่ ส้ านั กการระบายน้้ าจั ดหา          
คลองบางกอกใหญ่นี้ส้านักการระบายน้้ามีเรือเก็บขยะจ้านวน 5 ล้า เก็บขยะ
วัชพืชในคลองบางกอกใหญ่ ถงง คลองด่าน และ จากคลองด่านลงไปสู่คลองสนามชัย 
บริเวณประตูระบายน้้าท่าข้าม เขตบางขุนเทียน และเรือเก็บขยะอีกจ้านวน 2 ล้า 
เก็บขยะวัชพืชจากท่าเรือบางหว้าในคลองภาษีเจริญ ผ่านคลองบางกอกใหญ่ จาก
คลองด่าน ถงง คลองมอญ 
  ทั้งนี้ การติดตามความก้าวหน้าส้านักการระบายน้้าจะต้องรายงาน
ผลการด้าเนินการจัดเก็บขยะและวัชพืชในคลองบางกอกใหญ่ พร้อมภาพถ่าย
กิจกรรมใหส้้านักงานคณะกรรมการขา้ราชการกรุงเทพมหานครทุกวันที่ 1 และ 16 
ของทุกเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม 2563 และวิเคราะห์ผลการ
ด้าเนินงานเพ่ือสรุปปญัหาและอปุสรรครายงานต่อผู้อา้นวยการส้านกัการระบายน้้า  

 
 
 
 
 
 

2.2 การด้าเนินงาน 
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 2.2 การด้าเนินงานและปัญหาอุปสรรคของส้านักงานเขตบางกอกใหญ่ 
ประธาน             :      ขอเชิญผู้แทนส้านักงานเขตบางกอกใหญ่ 
นายศิวะนน แก้วเคน : ส้านักงานเขตบางกอกใหญ่จะติดตั้งตาข่ายพลาสติกในคลองซอยที่ต่อเชื่อมกับ 
 แทนผู้อ้านวยการเขต คลองบางกอกใหญ่ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2562ให้แล้วเสร็จทั้ง 28 คลอง 
บางกอกใหญ่) โดยจะตรวจสอบต้าแหน่งที่ติดตั้งให้มีความสะดวกในการเก็บขยะหน้าตาข่าย
 พลาสติกเพ่ือล้าเลียงขง้นรถบรรทุกเทท้ายได้ รายละเอียดการรายงานผลและ
 ภาพถ่าย จะประสานกับ เจ้าหน้าที่ส้านักการระบายน้้าต่อไป 
   2.3. การด้าเนินงานและปัญหาอุปสรรคของส้านักงานเขตธนบุรี 
ประธาน             :     ขอเชิญผู้แทนส้านักงานเขตธนบุรี 
นางสุนันท์ รัฐวิวัฒน์ : เนื่องจากการดูแลรักษาความสะอาดคลองที่ต่อเชื่อมคลองบางกอกใหญ่เป็นความ  
 แทนผู้อ้านวยการเขต รับผิดชอบของฝ่ายโยธา ซง่งผู้มาประชุมนี้สังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดและ        
ธนบุรี) สวนสาธารณะ ซง่งคาดว่าการติดตั้งตาข่ายพลาสติกดักขยะในคลองทั้ง 4 คลอง   
 ไม่มีอุปสรรคใด และจะรายงานผลการติดตั้งตาข่ายพลาสติกดักขยะ และการเก็บ
 ขยะให้ส้านักการระบายน้้าภายในก้าหนด โดยจะรายงานผลการประชุมให้
 ผู้อ้านวยการเขตธนบุรีทราบและให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาเป็นผู้ประสานงานกับส้านัก
 การระบายน้้าต่อไป ทั้งนี้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะจะประชาสัมพันธ์    
 และรณรงค์ให้ประชาชนผู้อยู่อาศัยริมคลองบางกอกใหญ่  ผู้ประกอบการ ร้านค้า
 และชุมชนไม่ให้ทิ้งขยะมูลฝอยลงสู่คลองบางกอกใหญ่ รวมถงงการตกแต่งพ้ืนที่    
 ริมคลองและบริเวณปากคลองซอยให้เรียบร้อยสวยงาม 
   2.4 การด้าเนินงานและปัญหาอุปสรรคของส้านักงานเขตภาษีเจริญ 
ประธาน             :     ขอเชิญผู้แทนส้านักงานเขตภาษีเจริญ 
นายวิเชียร พันธุ์โภคา : ไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆ ในการด้าเนินงานติดตั้งตาข่ายพลาสติกกันขยะในคลองทั้ง 
 แทนผู้อ้านวยการเขต 6 คลองที่ต่อเชื่อมกับคลองบางกอกใหญ่ และคลองที่รับผิดชอบ 133 คลอง ก็มีการ 
ภาษีเจริญ) ติดตั้งตาข่ายพลาสติกกันขยะบางส่วนอยู่แล้ว เช่นคลองสวนเลียบ และส้านักงานเขตภาษีเจริญ 
 ก้าลังพัฒนาเรื่องคลองท่องเที่ยวทางเรือ โดยจะปลูกต้นทองอุไรริมคลอง และตกแต่ง
 ริมคลองให้สวยงาม แต่ขอทราบรูปแบบการรายงาน การติดตั้งตาข่ายพลาสติกดักขยะ 
 และรายงานการเก็บขยะให้ส้านักการระบายน้้า ซง่งระบุให้ส้านักงานเขตจะต้องรายงาน
 ให้ส้านักการระบายน้้ารวบรวมเดือนละ 2 ครั้ง 
ประธาน             :     เรื่องรูปแบบรายงานขอให้ก้าหนด ดังนี้ 
  
 

1. มอบฝ่าย... 
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 1. มอบฝ่ายเลขานุการจัดท้ารูปแบบการรายงานส่งเข้าใน Google เป็น Google Form
 ซง่งจะมีการระบุวัน เวลา เดือน พ.ศ. เป็นไปตามที่ส่งรายงานและมีการ Up Date โดยอัตโนมัติ 
 และให้ระบุชื่อคลองและสถานที่ที่ติดตั้งตาข่ายพลาสติกกันขยะ การยืนยันสถานที่     
 ที่ติดตั้งให้ใช้การแชร์ Location เข้ามาใน Google Form 
 2. ขอให้ส้านักงานเขตเก็บข้อมูลปริมาณขยะที่จัดเก็บในคลอง และหน้าตาข่ายดักขยะ 
 ท่ีต่อเชื่อมต่อกับคลองบางกอกใหญ่ในแต่ละเดือนเป็นข้อมูลการด้าเนินงานของส้านักงานเขต 
 เนื่องจากผู้บริหารกรุงเทพมหานครอาจต้องการข้อมูลนี้  ส้าหรับการตรวจสอบ         
 การรณรงค์ไม่ให้ทิ้งขยะลงคลอง 
 3. คลองซอยที่ เชื่ อมต่อคลองบางกอกใหญ่ ทุ กคลองให้ มีป้ ายชื่ อคลอง             
 เพ่ือตรวจสอบได้ว่าคลองซอยนี้ชื่อคลองใด ในความรับผิดชอบของส้านักงานเขตใด     
 มีข้อมูลด้านกายภาพของคลอง ประวัติคลอง เป็นข้อความสั้นๆ ไม่เกิน 10 บรรทัด   
 โดยจัดท้าเป็น Bar Code หรือ QR Code ติดตั้งบนป้ายชื่อ เป็นการพัฒนาคู คลอง 
 รูปแบบใหม่เข้าสู่ระบบดิจิตอล 
 4. ปากคลองที่เชื่อมตอ่กับคลองบางกอกใหญ่ ให้ดูเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างจุดเชื่อมต่อคลอง
 มีหรือไม่ เพราะจะเป็นการเพิ่มภูมิทัศน์ริมคลองรวมถงงการตกแต่งไม้สวยงาม      
 บริเวณปากคลองซอยต่างๆด้วย 

 

 ทั้งนี้การท้างานอย่าให้คิดเพียงแค่ Best Service เท่านั้น เพราะต่อไปจะมีเรื่อง
 คุณภาพน้้าในคลองมุ่งสู่ “คลองสวย น้้าใส” ซง่งทุกเขตต้องด้าเนินการ และต้องการ
 ให้ 3 ส้านักงานเขตนี้ด้าเนินการน้าร่องเพ่ือขยายผลไปสู่คลองอื่นๆ ขอให้ผู้แทน
 จากส้านักงานเขตไปรายงานให้ผู้อ้านวยการเขตรับทราบด้วย 

 

มติที่ประชุม         :     1. ส้านักงานเขตด้าเนินการติดตาข่ายดักขยะทุกคลองของส้านักงานเขตบริเวณ
 ต้าแหน่งที่ส้านักงานเขตสามารถเก็บขยะหน้าตาข่ายและขนย้ายขง้นรถบรรทุกเทท้าย
 เพื่อน้าไปทิ้งท้าลายได้สะดวก ห้ามติดตั้งตาข่ายดักขยะบริเวณปากคลองซอยเชื่อม
 คลองบางกอกใหญ่ เพราะท้าให้เกิดทัศนอุจาด และเสื่อมภูมิทัศน์การท่องเที่ยว 
 ทั้งนี้ให้ติดตั้งตาข่ายให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือนธันวาคม 2562 ถ่ายภาพการด้าเนินงาน
 ติดตั้งตาข่ายพลาสติกก่อน ระหว่าง และหลังติดตั้งแล้วเสร็จ ส่งให้ส้านักการระบายน้้า
 รวบรวมรายงานต่อไป 
 2. ส้านักงานเขตด้าเนินการเก็บขยะในคลองและหน้าตาข่ายดักขยะที่ติดตั้งนี้      
 ให้ครบทุกคลอง และรายงานผลรวมพร้อมภาพถ่ายก่อน ระหว่าง หลัง ให้ส้านัก          
 การระบายน้้ารวบรวมรายงาน  โดย 

ส้านกังานเขต... 
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 - ส้านักงานเขตธนบุรี ด้าเนินการในคลอง 4 คลองให้ครบทุกคลอง และรายงานผล
 ก่อนวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน 
 - ส้านักงานเขตภาษีเจริญ ด้าเนินการในคลอง 6 คลองให้ครบทุกคลอง และ
 รายงานผลก่อนวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน 
            - ส้านักงานเขตบางกอกใหญ่  ด้าเนินการในคลอง 28 คลองให้ครบทุกคลอง                
   ในแต่ละเดือน และรายงานผลช่วงแรกก่อนวันที่ 1 และรายงานผลช่วงหลังก่อนวันที่ 
   16 ของทุกเดือน 
 การรายผลภาพถ่ายการเก็บขยะนี้ ให้เริ่มเก็บภาพรายงานครั้งแรกตั้งแต่วันที่        
 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 
 3. ส้านักการระบายน้้า โดยกองระบบคลอง เก็บขยะและวัชพืชในคลองบางกอกใหญ่
 ตลอดเส้นทาง ถ่ายภาพและรวบรวมปริมาณขยะที่จัดเก็บ รายงานผลภายในวันที่ 1 
 และ 16 ของทุกเดือน และส้านักงานระบบควบคุมน้้า จัดให้มีมาตรการในการ
 ป้องกันขยะและผักตบชวาที่ไหลจากแม่น้้าเจ้าพระยาเข้าสู่คลองบางกอกใหญ่ด้วย   
 โดยส้านักการระบายน้้าจะต้องรวบรวมผลการบูรณาการจัดการขยะและวัชพืช     
 ในคลองบางกอกใหญ่และคลองที่ต่อเนื่องรายงานส้านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
 กรุงเทพมหานคร ทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม 2563 
 4. ให้กองระบบคลอง ส้านักการระบายน้้า จัดท้ารูปแบบรายงานเป็น Google Form 
 โดยระบุชื่อคลอง สถานที่ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ส้านักการระบายน้้าจะประสานงานให้แต่ละ
 ส้านักงานเขตเสนอรายชื่อผู้ประสานงานและจัดส่งข้อมูลผลการด้าเนินงาน เพื่อให้
 การบูรณาการจัดการขยะและวัชพืชเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. คลองซอยที่เชื่อมต่อคลองบางกอกใหญ่ทุกคลองให้มีป้ายชื่อคลองติดตั้ง Bar Code 
 หรือ QR Code เพ่ือตรวจข้อมูลต่างๆ ของคลองเพื่อเป็นการพัฒนาคู คลองเข้าสู่
 ระบบดิจิตอล รวมถงงการตกแต่งไม้ประดับ ไม้สวยงาม และไฟแสงสว่างบริเวณ     
 ปากคลองซอยต่างๆด้วย เพ่ือเพ่ิมภูมิทัศน์ริมคลองให้สวยงาม โดยส้านักงานเขตต้อง
 ดูแลรักษาความสะอาดคลองซอยที่รับผิดชอบนี้ ทั้งวัชพืช กิ่งไม้ และขยะที่อยู่บนตลิ่ง 
 ให้เรียบร้อย สวยงาม โดยด้าเนินการต่อเนื่องตั้งแต่เดือน มกราคม 2563 เป็นต้นไป 
 6. ปริมาณขยะวัชพืชที่ส้านักงานเขตเก็บก้าจัดในแต่ละคลองเป็นข้อมูลรายเดือน ให้
 ส้านักงานเขตเก็บข้อมูลเป็นสถิติไว้ เพ่ือผู้บริหารกรุงเทพมหานครใช้เป็นข้อมูลในการ
 รณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องการไม่ทิ้งขยะลงคู คลอง หรือใช้อ้างอิงต่างๆ ต่อไป 

 

 
ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี 3  :  เรื่องการถอนตอไม้ที่เป็นอุปสรรคต่อการสัญจรทางเรือในคลองบางกอกใหญ่   
นายไพศาล ธรรมโชติ : ด้วยที่ปรงกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  นายสมพงษ์ เวียงแก้ว) และคณะ  
 กองระบบคลอง) ตรวจสภาพคลองบางกอกใหญ่และอุปสรรคจากตอไม้ ที่มีผลกระทบต่อทัศนียภาพ
   และการสัญจรทางน้้าในคลองบางกอกใหญ่ จากท่าเรือบางไผ่ ถงงตลาดน้้าคลองบางหลวง 
   ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 และมีข้อสั่งการให้ส้านักการระบายน้้า โดย     
   กองระบบคลองประสานกองเครื่องจักรกลและส้านักงานระบบควบคุมน้้า
ด้าเนินการ  ด้าเนินการรื้อถอนตอไม้บริเวณดังกล่าวออกจากเขตคลองบางกอกใหญ่ โดยใช้  
   เรือเครนของกองเครื่องจกัรกลด้าเนินการรื้อถอนใหแ้ล้วเสร็จภายในเดือน ธันวาคม 
   2562 จงงขอให้ผู้แทนส้านักงานระบบควบคุมน้้าแจ้งประสานกองเครื่องจักรกล
   ด้าเนินการ โดยกองระบบคลองจะสนับสนุนเรือเก็บขยะและแรงงานในการขนย้าย
   ตอไม้ที่ถูกรื้อถอนน้าไปทิ้งต่อไป 
นายณัฐพล ปานจีน : รับทราบ      
 ส้านักงานระบบควบคุมน้้า)  
 

ปิดการประชุม  12.00 น. 
 
 
……………………………………                …………………………………….. 
     นายสุริยา  ปัทมานุช)           นายไพศาล  ธรรมโชติ) 
   ผู้จดรายงานการประชุม         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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