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คำนำ 
 

 สำนักการระบายน้ำ ในฐานะหน่วยงานหลักของกรุงเทพมหานคร มีภารกิจในการปฏิบัติการกำกับ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และการจัดการคุณภาพน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยดำเนินการวางแผน
กำกับ ควบคุม และติดตามผลการดำเนินการเกี่ยวกับการระบายน้ำ การบำรุงรักษาทางระบายน้ำ การป้องกันน้ำท่วม 
และการจัดการคุณภาพน้ำ ตลอดจนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อให้เป็นมหานครแห่งเอเชีย 
 การปฏิบัติราชการของสำนักการระบายน้ำ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ
การป้องกันน้ำท่วมเนื่องจากน้ำหลากและน้ำหนุน การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำฝนจากถนนสายหลักให้
รวดเร็วยิ่งขึ้น การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบการป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง เป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร มุ่งสู่การเป็นมหานครที่ปลอดภัยจาก
ภัยพิบัติน้ำท่วม ควบคู่กับการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ำเพ่ือเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับ
กรุงเทพมหานคร มุ่งสู ่การเป็นมหานครที่ปลอดภัยจากมลพิษน้ำเสีย โดยมีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 ดังนั้น สำนักการระบายน้ำ จะใช้แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 เป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการโครงการ/กิจกรรม ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครได้
อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ปลอดภัยพิบัติจากน้ำท่วม และปลอดมลพิษจากน้ำเสีย มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
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สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
 

ข้อมูลทั่วไป/สถานการณ์ 
 สำนักการระบายน้ำ เป็นหน่วยงานหลักของกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินการป้องกัน
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตลอดจนดูแลบำรุงรักษาทางระบายน้ำต่าง  ๆ รวมทั้งรับผิดชอบ
ดำเนินการในการจัดการคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีอำนาจหน้าที่ปรากฏตามพระราชบัญญัติ 
ข้อบัญญัติต่าง ๆ มีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครเป็นผู้อำนวยการ ควบคุมสั่งการ และติดตามผล มีส่วน
ราชการระดับสำนักงาน และระดับกอง รวม 8 ส่วนราชการ ได้แก่ สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ สำนักงาน
พัฒนาระบบระบายน้ำ สำนักงานระบบควบคุมน้ำ กองระบบคลอง กองระบบท่อระบายน้ำ กองสารสนเทศ
ระบายน้ำ กองเครื่องจักรกล และสำนักงานเลขานุการ มีกรอบอัตรากำลังประกอบด้วยข้าราชการ จำนวน 
629 อัตรา ลูกจ้างประจำ จำนวน 2,659 อัตรา ลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างเฉพาะกิจ จำนวน 2,150 อัตรา 
 สำนักการระบายน้ำ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
และการดำเนินการจัดการคุณภาพน้ำ ซึ่งที่ผ่านมาสามารถดำเนินการป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม อันมีสาเหตุ
จากน้ำฝน น้ำหลาก และน้ำหนุน โดยขีดความสามารถของระบบระบายน้ำสามารถรองรับปริมาณฝนตกสะสม
รวมได้ไม่เกิน 80 มิลลิเมตร ใน 1 วัน (ใน 1 วัน โดยเฉลี่ยแล้วฝนตกประมาณ 3 ชั่วโมง) หรือแปลงเป็นความ
เข้มของฝนไม่เกิน 58.7 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง และสามารถป้องกันน้ำท่วมอันมีสาเหตุจากน้ำหลากและน้ำทะเลหนุนสูง 
โดยการก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วมด้านตะวันออกตามแนวพระราชดำริตามแนวถนนบริเวณด้านตะวันออก
ของกรุงเทพมหานคร เพ่ือป้องกันน้ำไหลบ่าจากพ้ืนที่ด้านเหนือและด้านตะวันออก ได้ที่ระดับ +2.50 ม.รทก. 
ถึง +3.00 ม.รทก. และก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา  คลองบางกอกน้อย และคลองมหา
สวัสดิ์ เพื่อป้องกันระดับน้ำสูงสุดในแม่น้ำเจ้าพระยา และจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อ พ.ศ. 2554 โดยได้
ปรับปรุงเสริมระดับคันป้องกันน้ำท่วมให้สูงขึ้นที่ระดับ +2.80 ม.รทก. ถึง +3.50 ม.รทก. สามารถรองรับ
ปริมาณน้ำหลากในแม่น้ำเจ้าพระยาได้ประมาณ 3,000 - 3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  
 ทั้งนี้ สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่จะเป็นภัยที่มีลักษณะปัจจุบันทันด่วน เช่น 
อุทกภัยอันเกิดจากการไม่สามารถระบายน้ำได้ทันในฤดูฝน และความเสี่ยงภัยที่ก่อตัวขึ้นอย่างช้า  ๆแต่มีผลกระทบ
เป็นวงกว้าง ได้แก่ การกัดเซาะชายฝั่งและการทรุดตัวของพ้ืนดิน ทำให้งานสาธารณภัยขยายวงกว้างมากขึ้นโดยเฉพาะ
เหตุการณ์มหาอุทกภัย ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2554 ทำให้กรุงเทพมหานครจำเป็นต้องมุ่งเน้นการลดความเสี่ยง
จากอุทกภัยและการกัดเซาะชายฝั่ง ทั้งที่ใช้เชิงโครงสร้างและจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโลก ซึ่งคาดการณ์ว่าในอนาคตค่าระดับน้ำทะเลมีแนวโน้มจะเพ่ิมสูงขึ้น ความถี่ ความรุนแรงของฝนที่
ตกจะเพ่ิมมากขึ้น สำนักการระบายน้ำได้เตรียมรับมือในการเร่งระบายน้ำในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครออกสู่แม่น้ำ
เจ้าพระยาและออกสู่ทะเลโดยเร็ว ได้แก่ การเพ่ิมประสิทธิภาพคลองสายหลัก ท่อระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ  และ
การก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ รวมถึงการปรับปรุงพัฒนาสถานีสูบน้ำ อาคารรับน้ำเดิมที่มีอายุการใช้
มายาวนานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเช่นเดิมหรือมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม และยังต้องจัดหา
เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำโดยการจัดหาเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ ำและ
ยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น มีความเสถียรมากขึ้น เพื่อทดแทนของเดิมซึ่งมีอายุการใช้งานมาอย่าง
ยาวนาน เป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับและสนับสนุนภารกิจสาธารณะภัยที่อาจเกิดขึ้นอย่างปัจจุบัน
ทันด่วน  และยังเป็นการรองรับการเจริญเติบโตของเมือง 
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 ส่วนการดำเน ินงานด ้ านการจ ั ด กา รค ุณภาพน ้ ำ เพ ื ่ อ แก ้ ไ ขป ัญห ามลภ าวะทา งน ้ ำ ใ น
กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการเดินระบบบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ โรงควบคุมคุณภาพน้ำสี่
พระยา รัตนโกสินทร์ ช่องนนทรี หนองแขม ทุ ่ งครุ  ดินแดง จตุจักร และศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมบางซื่อ คิดเป็นพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสียรวม 212.74 ตารางกิโลเมตร มีขีดความสามารถในการ
บำบัดน้ำเสียรวม 1,112,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน รวมถึงระบบบำบัดน้ำเสียที่รับโอนจากการเคหะแห่งชาติ 
จำนวน 12 แห่ง ได้แก่ โรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งสองห้อง 1 ทุ่งสองห้อง 2 บางบัว รามอินทรา   ห้วยขวาง ท่าทราย 
บางนา บ่อนไก่ คลองเตย คลองจั่น หัวหมาก และร่มเกล้า มีขีดความสามารถในการบำบัดน้ำเสียรวม 24,800 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดรวมเป็นขีดความสามารถในการบำบัดน้ำเสียทั้งสิ้น 1,136,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
ตลอดทั้งมีการเดินระบบบำบัดน้ำเสียโรงควบคุมคุณภาพน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 2 แห่ง 
ได้แก่ โรงควบคุมคุณภาพน้ำพระราม 9 และบึงมักกะสัน โดยมีโครงการบำบัด น้ำเสียที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
และโครงการในอนาคต จำนวน 6 โครงการ คือ โครงการบำบัดน้ำเสียมีนบุรี  (ระยะที่ 1 และระยะที่ 2) ธนบุรี 
คลองเตย บึงหนองบอน ดอนเมืองและสายไหม นอกจากนี้ ได้มีการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดและตะกอนน้ำเสีย
กลับมาใช้ประโยชน์ ตลอดจนดำเนินงานศึกษาวิจัยและพัฒนาต่าง ๆ เช่น การนำน้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมา
ใช้ประโยชน์ การจัดทำศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการจัดการคุณภาพน้ำ  จากกระบวนการบำบัดน้ำเสีย 
สำหรับมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง ได้แก่ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้   ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ การ
บำรุงรักษาแหล่งน้ำ และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย เพื่อปลูกจิตสำนึกของประชาชนในการร่วมกัน
ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเสียอย่างยั่งยืน 

การวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 
สภาพแวดล้อมภายใน 
1. จุดแข็ง ได้แก่ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. หน่วยงานมีความพร้อมในการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ระบบป้องกันน้ำท่วมและ

การก่อสร้างระบบระบายน้ำและเขื่อน ค.ส.ล.  
2. หน่วยงานมีความพร้อมทั้งเครื่องมือ เครื่องจักรกล และบุคลากรในการดูแล และบำรุงรักษาสถานีสูบน้ำ  

เครื่องสูบน้ำ 
ด้านระบบบริหารจัดการ 
1. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในเรื่องเกี่ยวกับวิชาชีพเฉพาะทาง และการบริหารจัดการ รวมทั้งมีการ

พัฒนาคุณภาพการให้บริการ โดยสามารถพิจารณาได้จากผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
2. หน่วยงานได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถลดรอบเวลาการทำงานและการให้บริการในขั้นตอนต่าง ๆ 

รวมทั้งมีการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบงาน 
3. มีการนำระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการติดตามผลการดำเนินการโครงการต่าง ๆ 
4. มีการปรับโครงสร้างองค์กรเพ่ือปรับภารกิจให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ให้

ชัดเจนมากขึ้น 
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2. จุดอ่อน ได้แก ่
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ขั้นตอนดำเนินการในโครงการต่าง ๆ มีความซับซ้อนและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก ทำให้การ

ดำเนินงานล่าช้าใช้เวลานาน 
2. การได้รับการจัดสรรงบประมาณที่จำกัดในแต่ละปี ทำให้ไม่เพียงพอสำหรับการดูแลซ่อมบำรุงรักษา 

สถานีสูบน้ำ เครื่องสูบน้ำ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบจำนวนมาก 
3. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบใหม่ (e - Bidding) มีความยุ่งยาก ซับซ้อน มีขั้นตอนมาก 
ด้านระบบบริหารจัดการ 
1. การพัฒนาความรู ้ในด้านการพัฒนาเมืองของกลุ ่มประชาคมต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานครยังไม่มี

ประสิทธิภาพ 
2. ขาดการจัดวางระบบโครงสร้างองค์กรที่ดีที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
3. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีความต่อเนื่องและไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุน 

ด้านการบริหารจัดการภายใน 
1. บุคลากรของส่วนราชการภายในสำนักระบายน้ำขาดความรู้ความเข้าใจและไม่ให้ความสำคัญในการจัดทำ

แผนยุทธศาสตร์ 
2. ไม่มีการบูราณาการฐานข้อมูลให้สามารถเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ 
3. การบริหารงานบุคคลไม่เหมาะสมและขาดประสิทธิภาพ การมอบหมายงานไม่ตรงกับความรู้

ความสามารถหรือความถนัดของเจ้าหน้าที่ 
4. การพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรในหน่วยงานให้ก้าวทันเทคโนโลยีไม่ครอบคลุมทั้งหมด 
5. เครื่องมือ อุปกรณ์สำนักงาน รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ 

เมื่อเทียบกับจำนวนเจ้าหน้าที่หรือผู้ใช้งาน ตลอดจนไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะสนับสนุนการทำงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

6. การวางแผนการปฏิบัติงานและการประเมินผลการดำเนินงานไม่มีประสิทธิภาพ 
7. การบริหารงบประมาณยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที ่ควร ทำให้ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่าย

งบประมาณได้ตามเป้าหมาย 

สภาพแวดล้อมภายนอก 

3. โอกาส ได้แก่ 

ด้านผลกระทบจากนโยบายรัฐบาล กฎหมาย การเมือง 
1. แผนบริหารราชการแผ่นดินฉบับปัจจุบันและนโยบายของรัฐบาลมุ่งให้มีการทำงานโดยเน้นผลสัมฤทธิ์และ

การเชื่อมโยงกรุงเทพมหานครกับปริมณฑล 
2. พระราชกฤษฎีกาฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 ทำให้ต้องมีการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ต้องแสดงการชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน
อย่างชัดเจน 

3. ได้รับการสนับสนุนนโยบายและงบประมาณจากรัฐบาลในการพัฒนาระบบระบายน้ำขนาดใหญ่ เช่น 
อุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ 
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ด้านการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม ประชากรศาสตร์ 
1. ประชาชนให้ความสนใจการบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร และเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร่วมแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาที่สำคัญของ
กรุงเทพมหานคร เช่น ปัญหาน้ำท่วมขัง เป็นต้น 

2. ประชาชนต้องการรับบริการที่มีคุณภาพ โปร่งใส สะดวก และรวดเร็วจากกรุงเทพมหานคร ทำให้
กรุงเทพมหานครต้องมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและระบบการให้บริการอยู่เสมอ 

ด้านการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจเชิงมหภาค 
1. ค่าแรงงานและค่าครองชีพสูงขึ้น ส่งผลต่อต้นทุนการก่อสร้างและก่อสร้างและการผลิตสินค้าบริการ 

ด้านการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
1. ความก้าวหน้าในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีที่มีราคาถูกสามารถซื้อหา

นำมาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น และการมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติราชการ
ชองสำนักการระบายน้ำมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

4. อุปสรรค ได้แก่ 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ปัจจัยต่าง ๆ ที่อยู่เหนือการควบคุม เช่น การ รื้อย้ายสาธารณูปโภค การประมูลด้วยระบบ e - Bidding 

ทำให้การก่อสร้างระบบระบายน้ำล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้และไม่สอดคล้องกับการพัฒนาเมือง
อย่างรวดเร็ว 

2. ระบบอินเตอร์เน็ตยังไม่ทันสมัย ส่งผลต่อการบริหารจัดการและการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร 

ด้านผลกระทบจากนโยบายรัฐบาล กฎหมาย การเมือง 
1. นโยบายการปฏิรูประบบราชการมีการปรับหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานทำให้การประสานงานไม่

ต่อเนื่อง 
2. การวางกรอบในการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการฯ ของรัฐบาลไม่ชัดเจน ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการ

ปฏิบัติงาน 
3. รัฐบาลมีการออกกฎหมายและระเบียบใหม่หลายเรื่อง เช่น ระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ 

e-Bidding 
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานและบุคคล เป็นผลให้สำนักการระบายน้ำต้องศึกษา

และปรับตัวเพ่ือการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบดังกล่าว ทำให้การดำเนินการต่าง ๆ 
ต้องใช้เวลานาน 

5. การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารทั้งระดับกรุงเทพมหานครและระดับประเทศส่งผลกระทบต่อการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์และการปฏิบัติราชการของสำนักการระบายน้ำ 

6. มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพอ่ืนส่งผล
ให้งานก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ไม่แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด เนื่องจากโครงการที่ประกวดราคาแล้ว
จำนวนมาก ผู้รับจ้างแจ้งไม่ลงนามสัญญาตามมติคณะรัฐมนตรี ทำให้ต้องประกวดราคาใหม่ 
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ด้านการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม ประชากรศาสตร์ 
1. มีการเพ่ิมของประชากรแฝงในกรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมาก แต่ไม่สามารถทราบจำนวนและสภาพที่

ชัดเจนแน่นอนได้ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการในการวางแผน การบริหารจัดการและการ
ให้บริการของสำนักการระบายน้ำ 

ด้านการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจเชิงมหภาค 
1. สภาวะปัญหาทางด้านเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อการผลักดันโครงการที่ใช้งบประมาณสูง ทำให้ต้องชะลอ

หรือลดจำนวนโครงการฯ ที่จะต้องดำเนินการลง 
2. ราคาสินค้าสูงขึ้นตามสภาวะราคาน้ำมันและค่าครองชีพ มีผลให้ขั้นตอนการประกวดราคาโครงการต่าง ๆ 

ยุ่งยากและใช้เวลามากขึ้นเนื่องจากต้องปรับปรุงราคากลางใหม่ 
3. ราคาวัสดุก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการโครงการต่าง ๆ 

ด้านการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
1. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วทำให้เทคโนโลยีที่มีอยู่ล้าสมัย ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
2. บุคลากรของหน่วยงานปรับตัวไม่ทันการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและขาดการฝึกอบรมบุคลากรอย่าง

ต่อเนื่อง 

ด้านผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 
1. การเกิดภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัยและการทรุดตัวของดิน เป็นปัญหาที่น่าวิตกที่สุด เนื่องจากเป็นสาเหตุ

ที่ทำให้ระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำที่ลงทุนไปแล้ว และลงทุนอีกในอนาคตประสบความ
ล้มเหลว หรือลดประสิทธิภาพลง ตราบที่ยังไม่มีมาตรการหยุดยั้งหรือชะลออัตราการทรุดตัวได้อย่าง
เพียงพอ 

 ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักการระบายน้ำ จึงได้กำหนดแผนการปฏิบัติราชการในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่กรุงเทพมหานคร อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา รวมทั้งดำเนินการ
จัดการคุณภาพน้ำอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดสภาพแวดล้อมที ่ด ี สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ ราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 นโยบายของผู ้ว ่าราชการกรุงเทพมหานคร และแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2565) และยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือมุ่งสู่การเป็นมหานครที่มีความสะดวกสบาย ประหยัด และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และเป็นมหานครสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นชาวกรุงเทพฯ หรือผู้มาเยือน ไม่ว่าจะเป็นมหาเศรษฐี
หรือยากจน ผู้ด้อยโอกาส 
วิสัยทัศน์ 
 กรุงเทพมหานคร มีสิ่งแวดล้อมด้านการระบายน้ำและการจัดการคุณภาพน้ำที่ดี ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาเมือง มุ่งสู่ความเป็นมหานครที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน 
พันธกิจ 
 1. พัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐานด้านการป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำ รองรับการเจริญเติบโต 
ของเมืองเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างปลอดภัย ปลอดภัยพิบัติ เพื่อเป็นมหานครแห่งความปลอดภัย 
 2. พัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการคุณภาพน้ำ บนพื้นฐานของความน่าอยู่อย่างยั่งยืน ปลอดมลพิษ 
 3.พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรของสำนักการระบายน้ำ 
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ข้อมูลเชิงสถิติที่สำคัญของสำนักการระบายน้ำ 

ข้อมูลจุดเสี่ยงน้ำท่วม ในถนนสายหลัก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 – 2562 ลดลงจากปีที่ผ่านมา จากเดิม  
20 จุด ในปี พ.ศ.2560 จนปี พ.ศ.2564 ลดลงเหลือ 12 จุด เนื่องจากกรุงเทพมหานครโดยสำนักการระบายน้ำ
ได้ดำเนินการแก้ไขทั้งระบบป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชั่วคราวและถาวรอย่างต่อเนื่อง 

 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
จุดเสี่ยงภัยน้ำท่วมใน
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

20 จุด 17 จุด 14 จุด 14 จุด 12 จุด 
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แผนผังแสดงปริมาณจุดเสี่ยงภัยน้้าท่วมในพ้ืนที่กรุงเพทมหานคร ปี พ.ศ.2560-2562
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การบริหารจัดการน้ำในกรุงเทพมหานคร 
   กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ประมาณ 1,568 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่บนพื้นที่ลุ่มต่ำตอนปลายของ
แม่น้ำเจ้าพระยาใกล้อ่าวไทย ระดับความสูงเฉลี่ยประมาณ 0.00 ถึง +1.50 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปาน
กลาง(ม.รทก.) โดยบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ทางทิศเหนือมีระดับสูง +1.50 ม.รทก. ส่วนพื้นที่
ตอนกลางด้านตะวันออก และด้านใต้มีระดับต่ำ อยู่ระหว่าง 0.00 ถึง +0.50 ม.รทก. บางพ้ืนที่มีระดับต่ำกว่า
ระดับน้ำทะเลปานกลาง เช่น บริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหง การระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยใช้การไหลตาม
ธรรมชาติ โดยแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity Flow)  ทำได้ยากและมีประสิทธิภาพต่ำ เนื่องจากระดับพื้นดินมี
ระดับต่ำกว่าระดับน้ำควบคุมในคลองและในแม่น้ำเจ้าพระยา การระบายน้ำออกจากพ้ืนที่โดยขีดความสามารถ
ของสถานีสูบน้ำและคลองระบายน้ำจึงมีความจำเป็น แต่ก็มีขีดจำกัดจากการที่ไม่สามารถปรับปรุงขยายความ
กว้างของคลองได้จึงทำให้เพ่ิมขีดความสามารถการระบายน้ำไม่ได้ เนื่องจากปัญหาการรุกล้ำคู คลอง สาธารณะ 
กรุงเทพมหานครจึงดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยใช้ระบบพื้นที่ปิดล้อม ด้วยการก่อสร้างแนว
ป้องกันน้ำท่วมล้อมรอบพ้ืนที่ เพ่ือป้องกันน้ำจากพ้ืนที่ภายนอกไหลบ่าเข้าท่วมพ้ืนที่ ส่วนภายในพ้ืนที่ปิดล้อมมี
การก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพ่ือระบายน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกในพ้ืนที่ให้ระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา โดยใน
ส่วนการดำเนินการด้านการป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำได้มีการดำเนินการดังนี้ 

ระบบป้องกันน้ำท่วม โดยก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วมปิดล้อมพื้นที่เพื่อป้องกันน้ำหลากและน้ำทะเลหนุนสูง 
   เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำหลากจากแม่น้ำเจ้าพระยาและน้ำบ่าจากทุ่งโดยรอบพื้นที่  
ไหลเข้าท่วมพ้ืนที่ กรุงเทพมหานครก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วมปิดล้อมพ้ืนที่ โดยก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วม ดังนี้ 

คันป้องกันน้ำท่วมด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร (คันกั้นน้ำพระราชดำริ) 
   ตามที่มีปัญหาน้ำท่วม เมื ่อ พ.ศ. 2526 กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องได้
ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมตามพระราชดำริ โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2527 เพื่อป้องกั นน้ำไหลบ่า
จากพ้ืนที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร เข้าท่วมพ้ืนที่ชุมชนชั้นใน ซึ่งเป็นพ้ืนที่หนาแน่นมีความสำคัญทาง
เศรษฐกิจ สังคม โดยก่อสร้างคันดินริมถนนสายต่าง ๆ ด้านตะวันออก ความยาวรวมประมาณ 72 กิโลเมตร 
แนวคันป้องกัน   เริ่มตั้งแต่ถนนพหลโยธินบริเวณซอยแอนเนกซ์ ถนนเลียบคลองสอง ถนนเลียบคลองหกวาสาย
ล่าง ถนนหทัยราษฎร์ ถนนหทัยมิตร ถนนนิมิตรใหม่ ถนนประชาร่วมใจ ถนนราษฎร์อุทิศ ถนนสุวินทวงศ์ ถนน
รามคำแหง ถนนร่มเกล้า ถนนกิ่งแก้ว ถนนสุขุมวิทสายเก่าจรดทะเลที่จังหวัดสมุทรปราการ การก่อสร้ างแล้ว
เสร็จ พ.ศ. 2528 ได้มีการยกระดับ ถนนริมคันกั้นน้ำเดิม เป็นแนวคันป้องกันถาวรแทน สามารถป้องกันน้ำ
ไหลบ่าจากทุ่งด้านเหนือและด้านตะวันออกของพื้นที่ได้ที่ระดับ ความสูง +3.00 ม.รทก. ซึ่งคันกั้นน้ำบางส่วนมี
การทรุดตัว ทำให้คันกั้นน้ำ มีระดับลดลงมีความสูงที่ + 2.00 ม.รทก. ถึง + 2.50 ม.รทก. หลังน้ำท่วมปี 2554 
กรุงเทพมหานครได้เสริมคันกั้นน้ำด้านตะวันออกตามแนวพระราชดำริ และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เสริมคันกั้นน้ำด้านตะวันออกตามแนวพระราชดำริ โดยประสานกรมชลประทาน กรมทางหลวง และกรมทาง
หลวงชนบท ในการขยายแนวป้องกันน้ำท่วมตามแนวพระราชดำริด้านเหนือ ไปที่บริเวณคลองรังสิตฝั่งทิศใต้ 
เริ่มจากแม่น้ำเจ้าพระยาไปถึงประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ ทำการเสริมความสูงคันกั้นน้ำ +3.95 ม.รทก. และ
จากประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์เลียบคลองรังสิตประยูรศักดิ์ด้านใต้ไปถึงคลองเจ็ด และจากถนนเลียบคลองเจ็ด
ฝั่งตะวันออกลงมาจรดแนวคันพระราชดำริเดิมที่ถนนนิมิตรใหม่ เสริมความสูงคันกั้นน้ำระดับความสูง +3.55 ม.รทก. 
และจากถนนนิมิตรใหม่ถึงถนนร่มเกล้า   เสริมความสูงคันก้ันน้ำ +3.00 ม.รทก. ส่วนคันกั้นน้ำพระราชดำริเดิม
บริเวณใต้คลองหกวาสายล่างดำเนินการปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้ และเสริมความสูงคันกั้นน้ำจาก
ประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้ถึงถนนร่มเกล้าสูง +3.00 ม.รทก. จากถนนร่มเกล้าถึงถนนบางพลี -ตำหรุ  
เสริมความสูง +2.50 ม.รทก. 
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  นอกจากนี้ยังยกระดับถนนเป็นคันกั้นน้ำเพ่ิมเติมในเขตคลองสามวา โดยยกระดับถนนเป็นคัน
กั้นน้ำ ที่ถนนราษฎร์นิมิตร ช่วงจากถนนหทัยราษฎร์ถึงถนนนิมิตรใหม่ ยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตร  ถนนหทัย
มิตร ช่วงจากถนนหทัยราษฎร์ถึงถนนนิมิตรใหม่ ยาวประมาณ 1.0 กิโลเมตร และถนนประชาร่วมใจ   ช่วงจาก
ถนนนิมิตรใหม่ถึงถนนคลองบึงไผ่และ ประตูระบายน้ำคลองแสนแสบ ยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตร ความสูงคัน
กั้นน้ำ +3.00 ม.รทก. และ สร้างทำนบกั้นน้ำ จำนวน 5 แห่ง ที่คลองสามวา คลองสี่ตะวันออก คลองสาม
ตะวันออก คลองสองตะวันออก และคลองหนึ่งตะวันตก  

 
 

แนวป้องกันนำ้ท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย คลองมหาสวัสดิ์ คลองชักพระ และคลองพระโขนง 

 1. แม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย คลองมหาสวัสดิ์ คลองชักพระ และคลองพระโขนง พื้นที่
กรุงเทพมหานคร มีความยาวริมตลิ่งประมาณ 87.93 กิโลเมตร เป็นแนวป้องกันตนเองยาวประมาณ 8.30 กิโลเมตร 
(ปี 2563 มีแนวป้องกันตนเอง ยาวประมาณ 9 กิโลเมตร ลดลง 700 เมตร) และเป็นแนวป้องกันน้ำท่วมของ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งก่อสร้างโดยสำนักการระบายน้ำ ความยาวประมาณ 79.63 กิโลเมตร (ปี 2563 มีแนวป้องกัน
น้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร ยาวประมาณ 78.93 กิโลเมตร เพ่ิมขึ้น 700 เมตร) 
  1.1 สรุปรายละเอียดความยาวแนวป้องกันน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร ได้ดังนี้ 

   1.1.1 แนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ความยาวรวม 52.70 กิโลเมตร 
      1.1.1.1 ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งพระนคร ตั้งแต่คลองบางเขนเก่าถึงคลองบางนา  
     ความยาว 34.70 กิโลเมตร 
    1.1.1.2 ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรี ตั้งแต่สะพานพระราม 7 ถึงคลองแจงร้อน  
     ความยาว 18.00 กิโลเมตร 
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   1.1.2 แนวป้องกันน้ำทว่มริมคลองบางกอกน้อย ตั้งแต่ปากคลองบางกอกน้อยถึงคลองมหาสวสัดิ์ 
ความยาวประมาณ 8.57 กิโลเมตร 
   1.1.3 แนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองมหาสวัสดิ์ ตั้งแต่ปากคลองมหาสวัสดิ์ ถึงประตูระบายน้ำ
คลอง ทวีวัฒนา ความยาวประมาณ 15.49 กิโลเมตร 
   1.1.4 แนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองชักพระ ตั้งแต่คลองบางกอกน้อย ถึงประตูระบายน้ำ 
คลองชักพระ ความยาวประมาณ 0.67 กิโลเมตร 
   1.1.5 แนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองพระโขนง ตั้งแต่แม่น้ำเจ้าพระยา ถึงประตูระบายน้ำคลอง
พระโขนงความยาวประมาณ 2.20 กิโลเมตร 
  1.2 ระดับความสูงคันกั้นน้ำแนวป้องกันน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
   1.2.1 ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงสะพานพระราม 7 ถึงสะพานกรุงธนบุรี ความสูง +3.50 ม.(รทก.) 
   1.2.2 ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงสะพานกรุงธนบุรี ถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ความสูง +3.25 ม.(รทก.) 
   1.2.3 ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถึงสะพานพุทธฯ ความสูง +3.00 ม.(รทก.) 
   1.2.4 ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงสะพานพุทธฯ ถึงบางนา ความสูง +2.80 ม.(รทก.) 
   1.2.5 ริมคลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ ความสูง +3.00 ม.(รทก.) 

 2. แนวป้องกันตนเองของเอกชนหรือหน่วยงานอ่ืน ความยาวประมาณ 8.30 กิโลเมตร ประกอบด้วย 

  2.1 แนวป้องกันตนเองที่สามารถป้องกันน้ำท่วมได้ ความยาวประมาณ 5.788 กิโลเมตร เช่น 
เขื่อนป้องกันน้ำท่วมของกรมชลประทาน เขื่อนป้องกันน้ำท่วมของกองทัพเรือ เขื่อนป้องกันน้ำท่วมของธนาคาร
แห่งประเทศไทย เขื่อนป้องกันน้ำท่วมของศาสนสถานหรือศาลเจ้า และเข่ือนป้องกันน้ำท่วมของเอกชนที่
ดำเนินการก่อสร้างเอง เป็นต้น ซึ่งแนวป้องกันน้ำท่วมดังกล่าวมีความม่ันคงแข็งแรงสามารถป้องกันน้ำท่วมได้  
  2.2 แนวป้องกันตนเองที่ไม่สามารถป้องกันน้ำท่วมได้ (แนวฟันหลอ) ความยาวประมาณ 2.512 
กิโลเมตร เช่น ท่าเทียบเรือขนส่งสินค้า อู่จอดเรือ ร้านค้าริมน้ำ อาคารโกดังสินค้า เป็นต้น โดยปัจจุบันมีทั้งสิ้น
จำนวน 14 แห่งในพื้นที่ 9 เขต ซึ่งสำนักการระบายน้ำจะเข้าดำเนินการเรียงกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำท่วม
ในช่วงฤดูน้ำหลากและน้ำทะเลหนุนสูงเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2564 สำนักการระบายน้ำ ได้ดำเนินการเรียง
กระสอบทรายเพ่ือป้องกันน้ำท่วมแล้วเสร็จ ความยาวประมาณ 2.90 กิโลเมตร 

3. แนวป้องกันตนเองริมแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย และคลองมหาสวัสดิ์ ที่จะต้อง
ดำเนินการปรับปรุงเป็นแนวป้องกันน้ำท่วมถาวรในอนาคต จำนวน 28 แห่ง ความยาว 5.527 กิโลเมตร  
มีดังนี้ 
   3.1 ฝั่งพระนคร จำนวน 11 แห่ง ความยาว 3.610 กิโลเมตร 
   3.2 ฝั่งธนบุรี จำนวน 17 แห่ง ความยาว 1.917 กิโลเมตร 
ระบบป้องกันน้ำท่วม โดยการสร้างคันกั้นน้ำปิดล้อมพื้นที่กรุงเทพมหานคร  

แบ่งเป็นพ้ืนที่ป้องกันน้ำท่วมเป็น 3 พ้ืนที่ ได้แก่ 
1. พื้นที่ปิดล้อมด้านตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ภายในคันกั้นน้ำพระราชดำริ พื้นที่

ประมาณ 650 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ปิดล้อมตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างคัน
ป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำกับคันกั้นน้ำพระราชดำริ 

2. พื้นที่ปิดล้อมด้านตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งธนบุรี) พื้นที่ประมาณ 450 ตาราง
กิโลเมตร เป็นพ้ืนที่ปิดล้อมตั้งอยู่ด้านตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างคันป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำถึงสุดเขต
กรุงเทพมหานครที่ถนนพุทธมณฑลสาย 4 
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3. พื้นที่ด้านตะวันออกนอกคันกั้นน้ำพระราชดำริ พื้นที่ประมาณ 468 ตารางกิโลเมตร  
ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครนอกคันกั้นน้ำพระราชดำริ ซึ่งกรุงเทพมหานครใช้เป็นพื้นที่ทาง
น้ำหลากตามธรรมชาติ (Flood way) เพื่อระบายน้ำจากทุ่งทางด้านบนและด้านตะวันออกให้ระบายลงสู่ทะเล
ไม่ให้ไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ปิดล้อมภายในคันกั้นน้ำพระราชดำริ  ซึ่งเป็นชุมชนหนาแน่นและเป็นพื้นที่สำคัญที่
เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศ 

ระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากน้ำฝน 

   ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกในพ้ืนที่ปิดล้อมกรุงเทพมหานครได้ก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ เพื ่อเร่งระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่ออกสู ่แม่น้ำเจ้าพระยาและอ่าวไทยโดยเร็ว โดยปัจจุบันขีด
ความสามารถของระบบระบายน้ำสามารถรองรับปริมาณฝนตกสะสมรวมได้ไม่เกิน 80 มิลลิเมตร ใน 1 วัน  
(ใน 1 วัน โดยเฉลี่ยแล้วฝนตกประมาณ 3 ชั่วโมง) หรือแปลงเป็นความเข้มของฝนไม่เกิน 58.7 มิลลิเมตรต่อ
ชั่วโมง ประกอบด้วยระบบระบายน้ำต่าง ๆ ดังนี้ 
   คู คลองระบายน้ำ จำนวนทั้งสิ้น 1,980 คลอง ความยาวรวม ประมาณ 2,743 กิโลเมตร มี
การดำเนินการขุดลอก เปิดทางน้ำไหล เก็บขยะวัชพืช ผักตบชวา เป็นประจำทุกปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
รองรับและระบายน้ำในคลองเมื่อมีฝนตก 
   ท่อระบายน้ำ ความยาวประมาณ 6,564 กิโลเมตร แบ่งเป็นถนนสายหลัก 2,050 กิโลเมตร 
ในตรอก ซอย ยาวประมาณ 4,514 กิโลเมตร กรุงเทพมหานคร ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
เป็นประจำทุกปี เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากถนนและบ้านเรือนประชาชนให้ระบายลงสู่คลอง
ระบายน้ำได้เร็วยิ่งขึ้น 
   สถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ บ่อสูบน้ำ  เพ่ือระบายน้ำท่วมขัง เนื ่องจากฝนตกในพื้นที ่ออกสู่  
แม่น้ำเจ้าพระยา โดยประกอบด้วย 

- สถานีสูบน้ำ  190 แห่ง    
- ประตูระบายน้ำ  243 แห่ง   
- บ่อสูบน้ำ  329 แห่ง     

เนื่องจากกรุงเทพมหานครได้ก่อสร้างระบบระบายน้ำดังกล่าว ทำให้มีขีดความสามารถของการระบายน้ำใน
พ้ืนที่กรุงเทพมหานครได้รวมทั้งสิ้น 2,430.69 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แบ่งเป็น ฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี ดังนี้ 

- ฝั่งพระนคร  มีขีดความสามารถของการระบายน้ำ    1,763.08 ล ู ก บ า ศ ก ์ เ ม ต รต่ อ
วินาที     

- ฝั่งธนบุรี      มีขีดความสามารถของการระบายน้ำ      704.61  ล ู ก บ า ศ ก ์ เ ม ต รต่ อ
วินาที  

 โดยรวมขีดความสามารถของการระบายน้ำของสถานีสูบน้ำที่ติดตั ้งริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งมีขีด
ความสามารถในการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้รวม 1,087.80 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แบ่งเป็นฝั่งพระนครและ
ฝั่งธนบุรี ดังนี้ 

- ฝั่งพระนคร  มีขีดความสามารถของการระบายน้ำ    748.62  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที     
- ฝั่งธนบุรี      มีขีดความสามารถของการระบายน้ำ   339.18  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  

ในอนาคต กรุงเทพมหานคร มีแผนการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้มีขีดความสามารถใน
การระบายน้ำในพื้นที ่กรุงเทพมหานครได้มากขึ ้น โดยให้สามารถรับปริมาณฝนตกสะสมได้ไม่เกิน 104 
มิลลิเมตรใน 1 วัน (ฝนตกประมาณ 3 ชั่วโมง) หรือเป็นความเข้มของฝนที่ 76 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง  
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  อุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณที่มีปัญหาน้ำท่วม 
เนื่องจากเป็นที่ลุ่มต่ำและระบบระบายน้ำในพื้นที่ เช่น ท่อระบายน้ำ คู คลอง มีขีดจำกัดไม่สามารถนำน้ำท่วม
ขังออกจากพ้ืนที่ไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้โดยเร็ว จึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้ดิน ขนาดใหญ่
เพ่ือเร่งระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยไม่ต้องระบายผ่านระบบคลองตามปกติ ซึ่งมีขีดจำกัดรวมทั้งยังช่วย
ลดระดับน้ำในคลองระบายน้ำสายสำคัญให้มีระดับต่ำได้รวดเร็ว เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำใน
คลองได้ นอกจากนี้อุโมงค์ระบายน้ำยังสามารถช่วยในการเจือจางน้ำเน่าเสียในคลอง แถบพื้นท่ีชุมชนชั้นในช่วง
ฤดูแล้ง โดยไม่มีผลกระทบกับปัญหาน้ำท่วมในคลองระบายน้ำ ในพ้ืนที่ได้อีกด้วย 
  กรุงเทพมหานครได้ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ เพ่ือระบายน้ำจากพ้ืนที่น้ำท่วมขังให้ระบายลงสู่
แม่น้ำเจ้าพระยาโดยตรง นอกจากนี้ยังช่วยเร่งระบายน้ำหลากจากพ้ืนที่ภายนอกให้ระบายผ่าน คลองระบายน้ำ
เข้ามาในพื้นที่ป้องกันแล้วไหลลงสู่อุโมงค์ระบายน้ำใต้ดิน เพื่อระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งสามารถช่วยให้
การระบายน้ำหลาก เพ่ือบรรเทาปัญหาน้ำท่วมนอกพ้ืนที่ป้องกันของกรุงเทพมหานคร ได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันได้
มีการดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่แล้ว 4 แห่ง ความยาวรวม 19.37 กิโลเมตร มีประสิทธิภาพ
การระบายน้ำรวม195 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1. โครงการก่อสร้างระบบผันน้ำเปรมประชากร มีขีดความสามารถในการระบายน้ำ   
30 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที อุโมงค์ใต้ดินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.40 เมตร ยาวประมาณ  1.88 กิโลเมตร 
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ตอนบนของกรุงเทพมหานครริมคลองเปรมประชากรเขตบางซื่อ จตุจักร หลักสี่ และ
ดอนเมือง ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 3.50 ตารางกิโลเมตร  
  2. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำบึงมักกะสันลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา มีขีดความสามารถ 
ในการระบายน้ำ 45 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และท่อระบายน้ำใต้ดินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.60 เมตร   
ยาวประมาณ 5.98 กิโลเมตร ช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เขตวัฒนา ปทุมวัน ราชเทวี พญาไท ห้วยขวาง และดิน
แดง ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 26 ตารางกิโลเมตร 
   3. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา 
พ้ืนที่ที่จะได้รับประโยชน์ ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 50 ตารางกิโลเมตร ได้แก่ พ้ืนที่เขตห้วยขวาง บางกะปิ บึง
กุ่ม วัฒนา วังทองหลาง และลาดพร้าว อุโมงค์มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.00 เมตร ยาวประมาณ 5.11 
กิโลเมตร มีขีดความสามารถในการระบายน้ำ 60 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  
 4. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อจากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยา
เริ่มจากบริเวณถนนรัชดาภิเษก ลอดใต้คลองบางซื่อไปออกแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเกียกกาย พื้นที่ที่จ ะได้รับ
ประโยชน์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 56 ตารางกิโลเมตร ได้แก่ พื้นที่เขตห้วยขวาง ดินแดง พญาไท จตุจักร 
ลาดพร้าว วังทองหลาง  บางซื่อ และดุสิต อุโมงค์มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.00 เมตร ยาวประมาณ 6.40 
กิโลเมตร ก่อสร้างสถานีสูบน้ำตอนปลายอุโมงค์กำลังสูบ 60 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  
  กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการและจะดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ 
เพิ่มเติมอีก 5 แห่ง ความยาวรวม 37.68 กิโลเมตร  มีประสิทธิภาพการระบายน้ำรวม 200 ลูกบาศก์เมตรต่อ
วินาที โดยมีแผนการดำเนินการ ดังนี้ 
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โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่  
- ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งพระนคร) จำนวน 4 แห่ง 

1. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เริ่มจากบริเวณบึง
รับน้ำหนองบอนลอดใต้คลองหนองบอน คลองตาช้าง ถนนอุดมสุข สุขุมวิท 101/1 คลองบางอ้อ  ออกแม่น้ำ
เจ้าพระยาบริเวณพ้ืนที่บริษัทไม้อัดไทย พ้ืนที่ที่จะได้รับประโยชน์ ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 85 ตารางกิโลเมตร 
ได้แก่ พื้นที่เขตประเวศ บางนา พระโขนง และสวนหลวง อุโมงค์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.00 เมตร  
ยาวประมาณ 9.40 กิโลเมตร ก่อสร้างสถานีสูบน้ำตอนปลายอุโมงค์กำลังสูบ 60 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 
งบประมาณ 4,925.665 ล้านบาท (งบกรุงเทพมหานคร) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ระยะเวลาก่อสร้าง 5 ปี 
และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน พ.ศ. 2565 

2. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัว ลงสู ่แม่น้ำ
เจ้าพระยา เริ่มจากคลองบางบัวลอดใต้คลองวัดหลักสี่ คลองเปรมประชากร ถนนรัชดาภิเษก ถนนวงศ์สว่าง  
ไปออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณใต้สะพานพระราม 7 พื้นที่ที่จะได้รับประโยชน์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 
109  ตารางกิโลเมตร ได้แก่ พื้นที่เขตดอนเมือง สายไหม บางเขน หลักสี่ และจตุจักร อุโมงค์มีขนาด  
เส้นผ่านศูนย์กลาง 5.70 เมตร  ยาวประมาณ 13.50 กิโลเมตร ก่อสร้างสถานีสูบน้ำตอนปลายอุโมงค์กำลัง
สูบ 60 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที งบประมาณ 9,800 ล้านบาท ประกวดราคาได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอน
การจ้าง (งบอุดหนุน 70% และงบกทม. 30%) ระยะเวลาการก่อสร้าง 5 ปี คาดว่าจะก่อสร้างภายใน  
พ.ศ. 2564 และแล้วเสร็จภายใน พ.ศ. 2569 

3. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและ 
คลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130 เพื่อขยายความยาวอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบเดิมออกไปตาม
แนวคลองแสนแสบ เพื่อช่วยเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่บางส่วนของเขตบางกะปิ เขตสะพานสูง เขตบึงกุ่ม และ 
เขตคันนายาว อุโมงค์มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.60 เมตร ยาวประมาณ 3.80 กิโลเมตร ก่อสร้างอาคารรับน้ำเข้า 
สู่อุโมงค์บริเวณปากซอยลาดพร้าว 130 บริเวณคลองจั่น บริเวณคลองเจ้าคุณสิงห์ และก่อสร้างปล่องอุโมงค์เพ่ือ
เชื่อมต่อกับอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบเดิม ช่วยระบายน้ำผ่านอุโมงค์ในอัตรา 30 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 
งบประมาณ 1,751 ล้านบาท ออกแบบแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างขั้นตอนประกวดราคา (งบอุดหนุนรัฐบาล 50% 
และงบกรุงเทพมหานคร 50%) ระยะเวลาการก่อสร้าง 3 ปี คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างภายใน พ.ศ. 2564 และแล้ว
เสร็จภายใน พ.ศ. 2567 

4. โครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากถนนรัชดาภิเษกถึง
คลองลาดพร้าว เพื่อต่อขยายความยาวอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อเดิมเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากคลอง
ลาดพร้าว โดยก่อสร้างจากอาคารรับน้ำถนนรัชดาภิเษก ไปตามแนวคลองบางซื่อบรรจบคลองลาดพร้าว  
ให้สามารถระบายน้ำลงสู่อุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ และระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างรวดเร็วขึ้น 
โดยอาศัยประสิทธิภาพการสูบน้ำของอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.00 เมตร 
ความยาวประมาณ 1,700 เมตร พร้อมทั้งก่อสร้างอาคารรับน้ำแห่งใหม่ที่คลองลาดพร้าวจะสามารถรับน้ำจาก
คลองลาดพร้าวได้สูงสุด 38 ลบ.ม./วินาที ได้พ้ืนที่อิทธิพลเพ่ิมขึ้นประมาณ 33.6 ตร.กม. โดยครอบคลุมพ้ืนที่
บางส่วนของเขตห้วยขวาง เขตลาดพร้าว และเขตจตุจักร งบประมาณ 1,700 ล้านบาท ออกแบบแล้วเสร็จ 
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณประจำปี 
พ.ศ. 2565 (งบอุดหนุนรัฐบาล 50 % และ งบกรุงเทพมหานคร 50 %) ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี คาดว่าจะ
เริ่มก่อสร้างภายในปี พ.ศ. 2565 และแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2568 
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ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งธนบุรี) จำนวน 2 แห่ง 
  1. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด วัตถุประสงค์เพื ่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพการระบายน้ำในคลองทวีว ัฒนาให้สามารถระบายน้ำหลากจากพื ้นที ่ตอนบนผ่านพื ้นที่
กรุงเทพมหานคร ฝั่งธนบุรี เพ่ือระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา โครงการแก้มลิง คลองมหาชัย - คลองสนามชัย แม่
น้ำท่าจีนและลงสู่อ่าวไทย โดยจะต้องระบายน้ำผ่านคลองทวีวัฒนาประมาณ 32 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรี โดยทำการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3.70 เมตร ความยาวประมาณ 2.03 กิโลเมตร งบประมาณ 2,224,200,000.- บาท 
(งบอุดหนุน 50 % และงบกทม. 50 %) ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในปีพ.ศ. 2564  
แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2567 

2. อุโมงค์ระบายน้ำคลองพระยาราชมนตรี จากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งธนบุรี และรับน้ำโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ คลองทวี
วัฒนาผ่านคลองภาษีเจริญ และระบายน้ำลงสู่โครงการแก้มลิงคลองมหาชัย - คลองสนามชัย เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรี โดยทำการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่
น้อยกว่า 5.00 เมตร ความยาวประมาณ 9.195 กิโลเมตร กำลังสูบ 48 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที งบประมาณ 
6,130 ล้านบาท(งบอุดหนุน 50% และงบกทม. 50%)ปัจจุบันออกแบบแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมนำเข้า
คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) และคณะรัฐมนตรี เพื่อขอความเห็นชอบดำเนินโครงการและ
อนุมัติงบประมาณต่อไป ระยะเวลาก่อสร้าง 4 ปี คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในปีพ.ศ. 2564 แล้วเสร็จในปี 
พ.ศ. 2568 
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อุโมงค์ระบายน้ำที่จะก่อสร้างเพิ่มเติมของกรุงเทพมหานคร จำนวน  5 แห่ง 

ลำดับ
ที่ 

รายการ 
ประสิทธภิาพ

การสูบ 
(ลบ.ม./วินาที) 

ขนาด 
(เมตร) 

ความยาว 
(กม.) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลความก้าวหน้า 

 
 ฝ่ังตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา 

     

1. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายนำ้จากบงึหนองบอน
ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา 

60 5.00 9.40 4,925.665  - อยู่ระหว่างกอ่สร้างคาดว่าจะ
แล้วเสร็จ พ.ศ. 2565 
 

2. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายนำ้คลองเปรม
ประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจา้พระยา 

60 5.70 13.50 9,800.000  - อยู่ระหว่างกอ่สร้าง 

3. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายนำ้คลองแสนแสบ
จากอโุมงค์ระบายนำ้คลองแสนแสบและคลอง
ลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130 
 
 

- 3.60 3.80 1,751.000 - ได้รับความเห็นชอบจาก กนช. 
 - อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซ้ือ
จัดจ้าง  

4.   โครงการก่อสรา้งส่วนต่อขยาย 
  อุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซ่ือ 
  จากถนนรัชดาภิเษกถึงคลองลาดพร้าว 

38 4.00 1.7 1,700.000 - ได้รับความเห็นชอบจาก กนช. 
- อยู่ระหวา่งขอจัดสรร
งบประมาณประจำป ีพ.ศ 
2566 

  
 ฝ่ังตะวันตกของแม่น้ำเจา้พระยา      

5. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายนำ้คลอง 
ทวีวัฒนาบริเวณคอขวด 

32 3.70 2.03 2,274.200 - ได้รับความเห็นชอบจาก กนช. 
 - อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซ้ือ
จัดจ้าง 

6. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายนำ้คลองพระยาราช
มนตรี จากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย 

48 5.00 9.195 6,130.000 - ได้รับความเห็นชอบจาก กนช.  
 - อยู่ระหว่างขอจัดสรร
งบประมาณประจำป ีพ.ศ 
2566  

รวม 238 
 

37.625 26,680.865 
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นอกจากอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 4 แห่ง ที่ได้ดำเนินการแล้ว กรุงเทพมหานครได้
ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำขนาดเล็ก เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลัก โดยอุโมงค์
ระบายน้ำจะก่อสร้างใต้ถนนลึกประมาณ 6-10 เมตร รับน้ำจากท่อระบายน้ำเดิมในถนนให้ระบายผ่านอุโมงค์
ดังกล่าว ลงสู่คลองระบายน้ำ ทำให้สามารถระบายน้ำ บริเวณจุดที่มีปัญหาน้ำท่วมขังได้เร็วยิ่งขึ้น อุโมงค์ขนาด
เล็กที่ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 4 แห่ง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 1.00 - 2.40 เมตร ลึกจากผิวจราจร
ประมาณ 6-10 เมตร ความยาวรวมประมาณ 6.10 กิโลเมตร ขีดความสามารถการระบายน้ำ 20.5 ลูกบาศก์
เมตรต่อวินาที แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในถนนสุขุมวิท ถนนพหลโยธิน ถนนประดิพัทธ์ รายละเอียดดังนี้ 
   1. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำซอยสุขุมวิท 26 มีขีดความสามารถ 
ในการระบายน้ำ 4 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที อุโมงค์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร ยาวประมาณ 1.10 
กิโลเมตร ช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในถนนสุขุมวิทระหว่างซอยสุขุมวิท 22 - 28 ในซอยสุขุมวิท 26 และ
บริเวณใกล้เคียง 
  2. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำซอยสุขุมวิท 36 มีขีดความสามารถ 
ในการระบายน้ำ 6 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และอุโมงค์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.80 เมตร ยาว 1.32 
กิโลเมตร ช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในถนนสุขุมวิทและบริเวณซอยสุขุมวิท 36 
   3. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำซอยสุขุมวิท 42 มีขีดความสามารถ 
ในการระบายน้ำ 6 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และอุโมงค์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.80 เมตร ยาว 1.10 กิโลเมตร 
ช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนสุขุมวิทและซอยสุขุมวิท 42 
   4. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพื้นที่เขตพญาไท มีขีดความสามารถในการระบายน้ำ 
4.50 ลูกบาศก์เมตรต่อวนิาที และสร้างอุโมงค์ใต้ดินขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลาง 2.40 เมตร ยาวประมาณ 679 เมตร
และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 เมตร ยาวประมาณ 1.90 กิโลเมตร แก้ไขปัญหาน้ำท่วมพ้ืนที่เขตพญาไท 
ถนนพหลโยธิน ช่วงจากซอยพหลโยธิน 5-11 และถนนพระราม 6 ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 3 ตารางกิโลเมตร 
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โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในถนนสายหลัก (อุโมงค์ขนาดระบายน้ำเล็ก) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง
เนื่องจากฝนตกหนัก 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย(พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา) ได้มอบหมายให้กรุงเทพมหานคร
ดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำในพ้ืนที่วิกฤติที่เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง เนื่องจากฝนตกหนัก โดยให้พิจารณา
ขยายความกว้างของท่อระบายน้ำให้มีขนาดใหญ่ทดแทนท่อเดิมที่มีขนาดเล็ก เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ 

สำนักการระบายน้ำได้พิจารณาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในถนนสายหลัก เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก โดยพิจารณาพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำเมื่อฝนตกหนัก โดยมีโครงการที่
นำเสนอท้ังสิ้น 16 โครงการ แบ่งการดำเนินการเป็น 2 ระยะ คือ 

ระยะที่ 1 : โครงการที่ได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนรัฐบาลให้ดำเนินการในปี 2559 - 2562 จำนวน 10 โครงการ   
 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ 

ที่ โครงการ 
  งบประมาณ    

(ล้านบาท) 
ผลการดำเนินการ คาดว่าแล้วเสร็จ 

1 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมถนนสุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี) 

113.00 69.00%    ธันวาคม 64 

2 โครงการก่อสร้างระบบระบายนำ้เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมถนนศรีอยุธยาและถนนพระรามที่ 6 

362.50 80.50% ธันวาคม 64 

3 โครงการก่อสร้างระบบระบายนำ้เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมถนนพหลโยธินบริเวณแยกเกษตรศาสตร์ 

172.89 แล้วเสร็จ  

4 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมซอยสุขุมวิท 31 และซอยสวัสดี 

173.75 แล้วเสร็จ  

5 โครงการก่อสร้างระบบระบายนำ้เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมถนนสุขุมวทิ 63 (เอกมัย)  

334.58 แล้วเสร็จ  

6 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมถนนทรงสวัสดิ์ ถนนเยาวราช และถนนเจริญกรุง 

101.55 แล้วเสร็จ  

7 โครงการก่อสร้างระบบระบายนำ้เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมซอยสุขุมวิท 4 (นานาใต้) 

141.40 แล้วเสร็จ  

8 โครงการก่อสร้างระบบระบายนำ้เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมซอยสุขุมวิท 39 

218.00 71.50% ธันวาคม 64 

9 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 17 และถนนสวนพล ู

35.65 แล้วเสร็จ  

10 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณถนนสุขุมวิทจาก
ซอยสุขุมวิท 107 ถึงคลองบางนา 

182.97 แล้วเสร็จ  

 รวม 1,836.29   
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ระยะที่ 2 : โครงการที่ใช้งบประมาณกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 โครงการ และใช้เงินอุดหนุนรัฐบาล 3 โครงการ  

ที่ โครงการ 
  งบประมาณ    

(ล้านบาท) 
ผลการดำเนินการ คาดว่าแล้ว

เสร็จ 
แหล่งเงิน 

1 โครงการก่อสร้างระบบระบายนำ้เพื่อแก้ไข
ปัญหานำ้ท่วมถนนอู่ทองนอก (ลาน
พระราชวังดสุิต) 
1.1 งานปรับปรุงระบบระบายน้ำ แก้ไข
ปัญหานำ้ท่วมหมู่พระทีน่ั่งอัมพรสถานด้าน
ลานพระบรมรูปทรงมา้ 
1.2 งานปรับปรุงระบบระบายน้ำแก้ไข
ปัญหานำ้ท่วมหมู่พระทีน่ั่งอัมพรสถานด้าน
ถนนราชสีมา 

 
 

44.50 
 
 
 

26.68 
 

 
 

แล้วเสร็จ 
 
 
 

แล้วเสร็จ 

  
 

งบ กทม. 
 
 
 

งบ กทม. 
 

2 โครงการปรับปรุงบ่อสูบน้ำถนนเพชรบุรี ตอน
สถานฑตูอินโดนีเซีย 

32.80 
 

แล้วเสร็จ  งบ กทม. 
 

3 โครงการก่อสร้างระบบระบายนำ้เพื่อแก้ไข
ปัญหานำ้ท่วมบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ 

99.00 อยู่ระหว่าง
พิจารณายกเลิก

โครงการ 

 งบ กทม. 
10% 

งบอุดหนุน 
90 % 

4 โครงการก่อสร้างระบบระบายนำ้เพื่อแก้ไข
ปัญหานำ้ท่วมถนนจันทน ์

207.90 90% ธันวาคม 64 งบ กทม. 
10% 

งบอุดหนุน 
90 % 

5 โครงการก่อสร้างระบบระบายนำ้เพื่อแก้ไข
ปัญหานำ้ท่วมถนนสุวนิทวงศ์ 

82.44 แล้วเสร็จ  งบ กทม.  
10% 

งบอุดหนุน 
90 % 

 รวม 493.32    

 
  



18 

จัดหาบึง สระ เป็นแก้มลิง  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  พระราชทาน
แนวพระราชดำริให้มีระบบการบริหารจัดการน้ำท่วมในวิธีการที่เรียกว่า “แก้มลิง” ซึ่งเป็นวิธีการดำเนินงานที่
สอดคล้องกับสภาพธรรมชาติดั้งเดิมของกรุงเทพมหานครที่เป็นพื้นที่ลุ่มรับน้ำตามธรรมชาติ โดยมีพระราชดำริ
ให้  จัดหาพื้นที่ลุ่ม บึง สระเป็นที่รองรับน้ำ เมื่อฝนตกหนักให้นำน้ำเข้ามาเก็บกักพักไว้ในแก้มลิงเป็นการ
ชั่วคราว เมื่อน้ำในคลองมีสภาพปกติ จึงระบายน้ำออกจากแก้มลิงโดยการไหลตามแรงโน้มถ่วงของโลก  
(Gravity Flow) ซึ่งจะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ กรุงเทพมหานครได้น้อมนำพระราชดำริแก้มลิงมา
ดำเนินการเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถบรรเทาภาวะน้ำท่วมขัง ใน
พ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้เป็นอย่างดี 

หลักการในการดำเนินงานโครงการแก้มลิงก็คือ จัดหาพื้นที่ลุ่มที่เป็นบึง สระ แอ่งน้ำ ให้มี
ระบบต่อเชื่อมกับระบบระบายน้ำสาธารณะ เช่น คลอง ท่อระบายน้ำ ในฤดูฝนทำการพร่องน้ำในแก้มลิง ให้มี
ระดับต่ำ เพ่ือเตรียมรองรับน้ำฝนส่วนที่เกินจากระบบระบายน้ำสาธารณะจะรองรับได้ให้ไหลเข้ามาเก็บกักไว้ใน
แก้มลิงเป็นการชั่วคราว เมื่อสภาวะของน้ำในท่อระบายน้ำและคลองพ้นภาวะวิกฤต  จึงค่อยๆ ผ่อนระบายน้ำ
ในแก้มลิงไปสู่ท่อระบายน้ำ คลองและแม่น้ำ ซึ่งวิธีการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้การดำเนินการแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เช่น ท่อระบายน้ำ 
สถานีสูบน้ำ และค่ากระแสไฟฟ้าในการสูบน้ำลงได้มาก 

ปัจจุบันสำนักการระบายน้ำ สามารถจัดหาพ้ืนที่รองรับและเก็บกักน้ำไว้ได้แล้ว จำนวน 33 แห่ง 
เก็บกักน้ำได้ประมาณ 13.54 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งพระนคร) จำนวน 30 
แห่ง เก็บกักน้ำได้ประมาณ 7.51 ล้านลูกบาศก์เมตร ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งธนบุรี) จำนวน 3 แห่ง 
เก็บกักน้ำได้ประมาณ 6.03 ล้านลูกบาศก์เมตร และในปี พ.ศ. 2564 คาดว่าจะมีพ้ืนที่รองรับและกักเก็บน้ำเพ่ิม
อีก 284,700 ลูกบาศก์เมตร 

พื้นที่รองรับและเก็บกักที่สามารถจัดหาไว้ได้แล้ว 33 แห่ง 
ลำดับที่ แก้มลิง 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 บึงกุ่ม 148,000 
8 บึงสนามกอล์ฟรถไฟ 107,000 
9 บึงตาเกตุ 5,500 

10 บึงกองพลทหารม้าท่ี 2 และกองพัน 1 รอ. 94,000 
11 บึงเรือนจำคลองเปรม 68,000 
12 บึงข้าง ร.พ.บุรฉัตรไชยากร 12,800 
13 บึงปูนซีเมนต์ไทย (บึงฝรั่ง) 78,000 
14 บึงเอกมัย 3,500 
15 บึงสวนสยาม 228,000 
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ลำดับที่ แก้มลิง ปริมาตรเก็บกัก 
(ลบ.ม.) 

16 บึงในกรมทหารราบที่ 11 รอ. 288,000 
17 บึงสีกัน 40,000 
18 บึงข้างโรงเรียนแอนเนกซ์ 8,400 
19 บึงลาดโตนด 44,080 
20 แก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัย (ในพื้นที่ กทม.) 6,000,000 
21 บึงหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้น 76,800 
22 บึงหมู่บ้านเมืองทอง 2/1 26,000 
23 บึงหมู่บ้านเมืองทอง 2/2 26,700 
24 บึงวงแหวนเพชรเกษม 9,300 
25 บึงมะขามเทศและบึงสะแกงามสามเดือน 180,000 
26 บึงหมู่บ้านเธียรสวน 32,000 
27 บึงรับน้ำหมู่บ้านสัมมากร 227,200 
28 บึงน้ำประชานิเวศน์ 73,000 
29 บึงเสือดำ 17,250 
30 บึงรางเข้ 23,000 
31 บึงหมู่บ้านเฟรนด์ชิพ 120,000 

Water Bank 
32 ใต้ สน. บางเขน 1,000 
33 Water Bank สุทธิพร 2 1,200 

รวมปริมาณเก็บกัก 13,540,205 
 
พื้นที่รองรับและเก็บกักท่ีกำลังก่อสร้าง 5 แห่ง 

ลำดับที่ แก้มลิง ปริมาตรเก็บกัก 
(ลบ.ม.) 

1 สวนน้ำเสรีไทยช่วงคลองรหัสถึงคลองครุ 89,700 
2 บึงสาธารณะลาดพร้าว 71 38,000 
3 บึงสวนเบญจกิติ 137,000 
4 Water Bank รัชดาตัดวิภาวด ี 10,000 
5 Water Bank ศรีนครินทร์กรุงเทพกรีฑา 10,000 

รวมปริมาณเก็บกัก 284,700 
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พื้นที่รองรับและเก็บกักท่ีจะจัดหาเพิ่มเติม 
ภายในคันก้ันน้ำพระราชดำริ 

ลำดับที่ แก้มลิง ปริมาตรเก็บกักน้ำ (ลบ.ม.) 
บึงรับน้ำ 

1 สวนน้ำเสรีไทยช่วงคลองครุถึงคลองหลอแหล 40,000 
2 สวนน้ำเสรีไทยช่วงคลองหลอแหลถึงบ้านเกาะปลายนา 14,000 
3 บึงคลองบ้านใหม่ 120,000 
4 บึงลาดพร้าว 185,000 
5 บึงโกสุม 292,000 
6 บึงลำผักชี 340,000 
7 วงเวียนหลักสี่ 6,000 
8 คลองไผ่สิงโต 16,000 
9 พ้ืนที่ว่างบริเวณคลองคู้บอน* 728,000 

10 พ้ืนที่ว่างบริเวณคลองบางชัน* 218,400 
Water Bank 

11 สวนเบญจสิริ เขตคลองเตย 10,000 
12 สวนสันติภาพ เขตราชเทวี 10,000 
13 สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น เขตดินแดง 10,000 

ภายนอกคันก้ันน้ำพระราชดำริ 
ลำดับที่ แก้มลิง ปริมาตรเก็บกักน้ำ (ลบ.ม.) 

บึงรับน้ำ (พ้ืนที่ในคันกั้นน้ำพระราชดำริ) 
14 บึงฟิชชิ่งปาร์ค 3,600,000 
15 บึงลำหิน 800,000 
16 บึงหนองปลาหมอ 1,200,000 

รวมปริมาณเก็บกัก 7,573,400 
* ได้ส่งเรื่องให้ สนย. พิจารณาเวนคืนที่ดินแล้ว 

ในพ้ืนที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งธนบุรี) มีพื้นที่แก้มลิง 3 แห่ง ประกอบด้วยบึงวงแหวนเพชร
เกษม โครงการแก้มลิง คลองมหาชัย-คลองสนามชัย โครงการแก้มลิงบึงรางเข้ ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริ 
สำนักการระบายน้ำร่วมกับกรมชลประทานดำเนินโครงการแก้มลิง โดยพัฒนาคลองสนามชัย และคลองอื่น ๆ 
ที่อยู่ในพื้นท่ีโครงการเป็นแก้มลิงเก็บกักน้ำได้ 6.03 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งสำนักการระบายน้ำได้ก่อสร้างสถานี
สูบน้ำ ประตูระบายน้ำและประตูเรือสัญจร 12 แห่ง รวมทั้งแนวป้องกันน้ำท่วม ยาวประมาณ 4.50 กิโลเมตรแล้ว 

พ้ืนที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ต้องการแก้มลิงเพื่อรองรับน้ำเพ่ือป้องกันน้ำท่วมประมาณ 13 
ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ขณะนี้สามารถจัดหาได้ 30 แห่ง เก็บกักน้ำได้ประมาณ 7.54 ล้านลูกบาศก์เมตร ต้องการ
เพิ่มเติมอีกประมาณ 5.46 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งกรุงเทพมหานคร  จะดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ บึ ง สระ ที่
เป็นของกรุงเทพมหานคร และประสานงานขอความร่วมมือ เข้าไปปรับปรุงในพื้นที่ของหน่วยราชการและ
รัฐวิสาหกิจและเอกชน ให้ได้แก้มลิงเพิ่มขึ้น  ปัจจุบันได้จัดหาเพิ่มเติมโดยอยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 5 
โครงการ โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2564 จำนวน 4 โครงการ คือ 1. แก้มลิงบึงสาธารณะลาดพร้าว 
71 ปริมาตรเก็บกัก 38,000 ลูกบาศก์เมตร 2. แก้มลิงสวนเบญจกิตติ ปริมาตรเก็บกัก 137 ,000 ลูกบาศก์
เมตร 3. Water bank รัชดาตัดวิภาวดี ปริมาตรเก็บกัก 137,000 ลูกบาศก์เมตร และ 4. Water bank ศรี
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นครินทร์กรุงเทพกรีฑา ปริมาตรเก็บกัก 10,000 ลูกบาศก์เมตร และ คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2565 
จำนวน 1 โครงการ แก้มลิงสวนน้ำเสรีไทย ช่วงคลองรหัสถึงคลองครุ ปริมาตรเก็บกัก 89,700 ลูกบาศก์เมตร 

พื้นที่แก้มลิงเอกชน ซึ่งเป็นที่ลุ ่ม บึง สระ ทะเลสาบ แอ่งน้ำ ที่อยู่ในพื้นที่เอกชน เช่นบึง
ทะเลสาบหมู่บ้านจัดสรร กรุงเทพมหานครได้เข้าไปติดต่อประสานเจ้าของบึง ขอใช้เป็นแก้มลิงเพ่ือรองรับน้ำใน
ฤดูฝน โดยประสานเข้าไปปรับปรุงบึง ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพ่ือลดระดับ
น้ำในบึงดังกล่าว เตรียมรองรับฝนตกในช่วงฤดูฝน มีบึงหมู่บ้านเอกชนที่อนุญาตให้เข้าไปดำเนินการ ได้แก่ บึง
หมู่บ้านสัมมากร เขตสะพานสูง หมู่บ้านศุภาลัย เขตมีนบุรี หมู่บ้านเมืองทองการ์เด้น หมู่บ้านเมืองทอง 2/1 
และหมู่บ้านเมืองทอง 2/2 เขตประเวศ ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมใน  หมู่บ้านดังกล่าวและบริเวณพื้นที่
ใกล้เคียง  

นอกจากนี้กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างเสนอขอแก้ไขข้อกำหนดจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร
ในการจัดให้มีพื้นที่ชะลอน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมในโครงการหมู่บ้านจัดสรรที่จะดำเนินการก่อสร้างใหม่ปัจจุบัน
อยู่ระหว่างเสนอกรมที่ดินพิจารณาแก้ไข นอกจากนี้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับปัจจุบันยังได้กำหนดพ้ืนที่
เป็นพ้ืนที่รองรับน้ำเพ่ือป้องกันน้ำท่วมและพ้ืนที่อนุรักษ์เพ่ือเกษตรกรรมและการป้องกันน้ำท่วมไว้ในผังเมืองด้วย 

ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ลักษณะการทำงานอาศัยเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และการสื่อสารที่ทันสมัย ประกอบด้วย สถานีแม่ข่าย (Master Station) ตั้งอยู่อาคารสำนักการ
ระบายน้ำ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 และสถานีเครือข่าย (Monitoring Station) กระจายอยู่ทั่วไปในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร การทำงานของระบบจะจัดการและควบคุมโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าระบบ SCADA 
(Supervisory Control And Data Acquis i t ion) ซึ่งมีระบบตรวจวัดข้อมูลต่าง ๆ ประกอบด้วย 

1.   ระบบเรดาร์ตรวจอากาศ (หนองจอก, หนองแขม) จำนวน     2 แห่ง 
2.   สถานีเครือข่ายระบบตรวจวัดปริมาณฝน จำนวน 130 แห่ง 
3.   สถานีเครือข่ายระบบตรวจวัดน้ำท่วมถนน จำนวน 100 แห่ง 
4.   สถานีเครือข่ายระบบตรวจวัดน้ำท่วมอุโมงค์ทางลอด จำนวน     8 แห่ง 
5.   สถานีเครือข่ายระบบตรวจวัดระดับน้ำ จำนวน 255 แห่ง 
6.   สถานีเครือข่ายระบบตรวจวัดอัตราการไหลของน้ำ จำนวน   30 แห่ง 
7.   ระบบตรวจสอบการทำงานของประตูระบายน้ำ จำนวน   46 แห่ง 
8.   ระบบการตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ จำนวน   34 แห่ง 

  ระบบทั้งหมดแสดงผลให้ประชาชนติดตามได้ตลอดเวลาทาง Website ของสำนักการระบายน้ำ 
http://dds.bangkok.go.th และ http://weather.bangkok.go.th โดยข้อมูลจะปรับให้เป็นปัจจุบันทุก 5 นาที 
รวมทั้งสถานการณ์น้ำต่าง ๆ ผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ของสำนักการระบายน้ำ เช่น  

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 พัฒนาระบบวิเคราะห์ คาดการณ์และประเมิน

สถานการณ์ช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจบริหารจัดการน้ำในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และสนับสนุนข้อมูลให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   นอกจากติดตามสภาพน้ำต่าง ๆ แล้ว ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมยังทำหน้าที่รับ
เรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-248-5115 อัตโนมัติ 5 คู่สาย 
รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์ ให้สื่อสารมวลชนต่าง ๆ ทราบถึงสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานคร 

http://twitter.com/bkk_best
https://www.youtube.com/user/ddsbma
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การป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน 
 พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลของกรุงเทพมหานครที่ประสบปัญหาการกัดเซาะของน้ำทะเลเป็นพ้ืนที่ส่วนใต้สุดของ
กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน ขนาบด้วยแม่น้ำเจ้าพระยาและ
แม่น้ำท่าจีนที่ไหลลงสู่อ่าวไทย มีลักษณะพื้นที่ราบดินตะกอนปากแม่น้ำที่ติดทะเลจึงมีระบบนิเวศวิทยาแบบ
ชายเลนที่มีสภาพน้ำกร่อยและมีการเคลื่อนที่ข้ึนลงของน้ำทะเลตลอดเวลา 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2532 ให้จำแนกพ้ืนที่ป่าชายเลนบางขุนเทียน มีพ้ืนที่ประมาณ 
2,735 ไร่ ออกจากป่าไม้ถาวรแห่งชาติซึ่งดูแลโดยกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้มาอยู่ในความดูแล
ของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงฟ้ืนฟูพ้ืนที่ 
 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ศ.รอ.กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา) ได้มีหนังสือที่ กท 0300/865 ลงวันที่ 
25 มกราคม 2538 นำเรียนเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ขอพระราชทานน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินพื้นที่ป่าชายเลน
บางขุนเทียนขนาด 2,735 ไร่ เพ่ือให้ดำเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือกิจกรรมในมูลนิธิชัยพัฒนา 
ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนา โดยท่านราชเลขาฯ 
(มล.พีระพงศ์ เกษมศรี) ได้แจ้งว่าทรงไม่รับการน้อมเกล้าฯแต่อย่างใด โดยขอให้กรุงเทพมหานครดำเนินการต่อไปและ
สามารถจัดทำโครงการใหม่ๆตามที่เห็นสมควรโดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งได้พระราชทาน
แนวทางการพัฒนาพื้นที่ชายทะเลบางขุนเทียนให้เป็นสวนป่าชายเลน ป่าไม้โกงกาง ลานโล่ง และท่อน้ำเค็ม
หรือธารน้ำ เพื่อจัดทำเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนและการอนุรักษ์ป่าชายเลน 
 ในปี พ.ศ. 2547 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายโภคิน พลกุล)ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร (นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน) และผู้ว่าราชการจังหวัดปริมณฑล เพื่อหารือเรื่องแนวทางการพัฒนา
และแก้ไขปัญหาร่วมกัน ได้มีมติให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดำเนินโครงการศึกษาเพ่ือหาแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขการกัดเซาะชายฝั่งทะเลของพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่อเนื่อง โดยให้มีการสำรวจและวิเคราะห์
ครอบคลุมชายทะเลของต่อเนื่องคือ สมุทรปราการและสมุทรสาคร 
 พื้นที่ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนมีความยาวของชายฝั่งประมาณ 4.70 กิโลเมตร จนถึงปัจจุบันชายฝั่ง
ทะเลถูกกัดเซาะไปประมาณ 1 กิโลเมตร จากแนวหลักเขตของกรุงเทพมหานคร ซึ่งจากผลการศึกษาโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยสำนักผังเมือง (สำนักวางผัง
และพัฒนาเมือง) กรุงเทพมหานคร พบว่าการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนมีอัตราประมาณ 7.00 เมตรต่อปี 
ความลาดชันของชายฝั่งประมาณ  1 : 500 หากไม่มีการป้องกันและแก้ไขภายใน 10 ปี จะสูญเสียชายฝั่ง
เพ่ิมข้ึนอีกประมาณ 70 เมตร 
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สาเหตุหลักของการหายไปของชายฝ่ังทะเลบางขุนเทียนประกอบไปด้วย 
1. การลดลงของดินตะกอนจากแม่น้ำเจ้าพระยา 
2. การทรุดตัวของแผ่นดินประมาณ 1 - 2 เซนติเมตรต่อปี 
3. กระแสน้ำชายฝั่งมีทิศทางหมุนตามเข็มนาฬิกาด้วยความเร็วประมาณ 0.2 - 0.3 เมตรต่อวินาที 
4. คลื่นขนาดใหญ่ในฤดูมรสุมที่พัดพาดินตะกอนออกไปจากชายฝั่ง เพราะไม่มีป่าไม้ชายเลน   
    ยึดจับดินตะกอนไว้ 
5. ค่าระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นจากภาวะโลกร้อนโดยเฉลี่ยประมาณ 0.2 เซนติเมตรต่อปี 

  แนวทางแก้ไขโดยจะใช้มาตรการชั่วคราวและมาตรการถาวร เพื่อป้องกันและยับยั้งการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเล และเพ่ือดักจับตะกอนเพิ่มเติมให้ชายฝั่ง โดยดำเนินการ ดังนี้ 
  มาตรการชั่วคราว ได้ดำเนินการก่อสร้างแนวคันไม้ไผ่ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน 
ดำเนินการเป็น 3 ระยะ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 - 2556 การปักแนวไม้ไผ่ทั้ง 3 ระยะ แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2556 

มาตรการถาวร จะก่อสร้างคันหินรอดักตะกอนเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและช่วยให้มี
การตกตะกอน ปัจจุบันการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ( EIA ) ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
เมื ่อวันที ่ 29 พฤศจิกายน 2562 แล้ว  และจะเริ ่มดำเนินการกก่อสร้างคันหินรอดักตะกอนหลังได้รับ
งบประมาณ โดยใช้เวลาดำเนินการ 3 ปี หลังจากนั้นจะได้มีการปลูกป่าชายเลนเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์
ของป่าชายเลน ตั้งเป้าให้มีความหนาแน่นของป่าไม้เพ่ิมขึ้นอย่างน้อย 100 - 300 เมตร จากชายฝั่ง เพ่ือใช้เป็น
แนวกันชน และเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ เพ่ือคืนสภาพชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนให้กลับคืนมา 
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เป้าหมาย 
๑. ด้านที่ ๑. มหานครปลอดภัย 

มิติที่ ๑.๑ ปลอดมลพิษ 
เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่าง ๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ใน

เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ ๔ 
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ เฝ้าระวัง ดูแลรักษาและอนุรักษ์แหล่งน้ำสาธารณะให้มีคุณภาพน้ำ 

ดีขึ้น 
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๒ พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำ

เสียรวม 
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๓ ส่งเสริมการใช้น้ำและผลผลิตจากการบำบัดน้ำเสีย 
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๔ ใช้กลไกทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมายในการลดน้ำเสีย 

ที่แหล่งกำเนิด 
มิติที่ ๑.๔ ปลอดภัยพิบัติ 

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟ้ืนคืนจากภัยพิบัติ 
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจาก

น้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถ
ด้านบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัย โดยเฉพาะ
อุทกภัย 

เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๒ ฟ้ืนฟูสภาพป่าชายเลนให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินการหลัก 

- ตัวชี้วัดเจรจาตกลง 

องค์ประกอบที่ 1 

1. ร้อยละความสำเร็จในการระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลัก (กรณีความเข้มของฝนไม่เกิน 100 
มิลลิเมตรต่อชั่วโมง) (กสน.) 

2. ร้อยละความสำเร็จของการก่อสร้างโครงการบำบัดน้ำเสียตามแผนงาน (สจน.) 
องค์ประกอบที่ 2 
1. ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับ

เอกลักษณ์ของพ้ืนที่ (ตัวชี้วัดบูรณาการ) 
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- ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 

มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ 
๑. คุณภาพน้ำคลองและแม่น้ำ เจ้าพระยาที่อยู่ในเกณฑ มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 

ภายใต้เงื่อนไข  การตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้ง ๓ พารามิเตอร์จากจุดเดียวกัน 
1). ร้อยละของจุดตรวจวัด น้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยา มีคาเฉลี่ยของคาออกซิเจน 

ละลายน้ำ (DO) ไม่น้อยกว่า ๒.๐ มิลลิกรัมตอลิตร   เป้าหมาย ร้อยละ 30  
2). ร้อยละของจุดตรวจวัด น้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยา มีคาเฉลี่ยของคาปริมาณความ สกปรก

ในรูปสารอินทรีย (BOD) ไมเ่กิน ๔.๐ มิลลิกรัม ตอลิตร   เป้าหมาย ร้อยละ ๓.5  
3). ร้อยละของจุดตรวจวัด น้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยา มีคาเฉลี่ยของคาแอมโมเนีย 

ไนโตรเจน (NH๓N) ไม่เกิน ๐.๕ มิลลิกรัมตอลิตร   เป้าหมาย ร้อยละ 3  
๒. ร้อยละของปริมาณน้ำเสียชุมชนที่ระบบบำบัดน้ำเสียสามารถรองรับได้ 

เป้าหมาย ร้อยละ ๔6 
๓. ร้อยละของพ้ืนที่ กรุงเทพมหานครที่อยู่ในพ้ืนที่ บริการบำบัดน้ำเสีย 

เป้าหมาย ร้อยละ ๑4 
๔. ร้อยละของปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัดถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ 

เป้าหมาย ร้อยละ ๖.6 
๕. อัตราการเพ่ิมขึ้นของปริมาณน้ำเสียต่อปี 

เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ ๒.๗๒ 
มิติที่ 1.4 ปลอดภัยพิบัติ 

๖. ความสามารถรองรับปริมาณน้ำหลากและน้ำหนุนได้ดีขึ้น ที่ความสูง +3.00 ม.รทก.(ผลลัพธ์) 
เป้าหมาย ร้อยละ 100 (ของพ้ืนที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย และคลองมหาสวัสดิ์) 

๗. ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
เป้าหมาย ๑๒๐ นาที (กรณีปริมาณ ฝนตกไม่เกิน ๑๐๐ มม./ชม) 

๘. จำนวนคลองท่ีได้รับการฟ้ืนฟูและปรับปรุงสภาพให้มีระบบการระบายน้ำที่ดีข้ึน (ผลผลิต) 
เป้าหมาย จำนวน 32 คลอง 

๙. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ
ของกรุงเทพมหานคร (ผลผลิต) 
เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ 

๑๐. ความสำเร็จของการก่อสร้างแนวคันหินป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง (ผลผลิต) 
เป้าหมาย ร้อยละ 6๐ 
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- ตัวชี้วัดภารกิจตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
๑. ความสามารถรองรับปริมาณน้ำหลากและน้ำหนุนได้ดีขึ้น ที่ความสูง +3.00 ม.รทก.(ผลลัพธ์) 

เป้าหมาย ร้อยละ 100 ของพ้ืนที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย และคลองมหาสวัสดิ์) 
๒. ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 

เป้าหมาย ๑๒๐ นาที (กรณีปริมาณ ฝนตกไมเ่กิน ๑๐๐ มม./ชม) 
๓. จำนวนคลองท่ีได้รับการฟ้ืนฟูและปรับปรุงสภาพให้มีระบบการระบายน้ำที่ดีข้ึน (ผลผลิต) 

เป้าหมาย จำนวน 32 คลอง 
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มาตรการและโครงการยุทธศาสตร์ 
ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 

 
ส่วนที่ 1 การบริการสาธารณะ  
ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย 
มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ 
เป้าหมายที่ 1.1.1 แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่าง ๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

คุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 4 
เป้าประสงค์ที่ 1.1.1.1 เฝ้าระวัง ดูแลรักษาและอนุรักษ์แหล่งน้ำสาธารณะให้มีคุณภาพน้ำดีขึ้น 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

ลำดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
1 คุณภาพน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยา 

ที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
ภายใต้เงื่อนไข การตรวจวัดคุณภาพน้ำ 
ทั้ง 3 พารามิเตอร์จากจุดเดียวกัน 

   

 1) ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำ
เจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าออกซิเจนละลายน้ำ 
(DO) ไม่น้อยกว่า 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 29  
(91 จุด) 

ร้อยละ 
30  

 
 2) ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้ำคลอง 

และแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของ  
ค่าปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) 
ไม่เกิน 4 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ร้อยละ 
2.5 

ร้อยละ 3  
(9 จุด) 

ร้อยละ 
3.5  

 

 3) ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำ
เจ้าพระยา มีค่าเฉลี่ยของค่าแอมโมเนียไนโตรเจน 
(NH3N) ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ร้อยละ 
2.5 

ร้อยละ 2.5  
(7 จุด) 

ร้อยละ 3 
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มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการที่ 1. ฟื้นฟูแหล่งน้ำให้สะอาด ปราศจากสิ่งปฏิกูล  

    2. พัฒนาทัศนียภาพริมน้ำ ให้สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย  
    3. เพิ่มประสิทธิภาพการหมุนเวียนถ่ายเทน้ำ  
    4. สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนช่วยกันอนุรักษ์รักษาแหล่งน้ำ  
    5.  เฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 

ลำดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
1 คุณภาพน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยา 

ที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
ภายใต้เงื่อนไข การตรวจวัดคุณภาพน้ำ 
ทั้ง 3 พารามิเตอร์จากจุดเดียวกัน 

   

 1) ร้อยละของจุดตรวจวัดน้ำคลองและแม่น้ำ
เจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าออกซิเจนละลายน้ำ 
(DO) ไม่น้อยกว่า 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 29  
(91 จุด) 

ร้อยละ 
30  

 
 2) ร้อยละของจุดตรวจวัดน้ำคลอง 

และแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าปริมาณ
ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD)  
ไม่เกิน 4 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ร้อยละ 
2.5 

ร้อยละ 3  
(9 จุด) 

ร้อยละ 
3.5  

 

 3) ร้อยละของจุดตรวจวัดน้ำคลอง 
และแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าแอมโมเนีย
ไนโตรเจน (NH3N) ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัม 
ต่อลิตร 

ร้อยละ 
2.5 

ร้อยละ 2.5  
(7 จุด) 

ร้อยละ 3 
 

 
โครงการยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 

๑. กิจกรรมเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ จำนวน  
320 จุดตรวจวัด 

- สำนักงานจัดการ 
คุณภาพน้ำ 

๒. โครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
กรุงเทพมหานคร* 

*ไม่ได้รับ
งบประมาณ 

สำนักงานจัดการ 
คุณภาพน้ำ 
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เป้าประสงค์ที่ 1.1.1.2 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียรวม 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

ลำดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
2 (เจรจาตกลง) ร้อยละความสำเร็จของการก่อสร้าง

โครงการบำบัดน้ำเสียตามแผนงาน 
- - ร้อยละ 

100 
3 ร้อยละของพ้ืนที่กรุงเทพมหานครที่อยู่ในพ้ืนที่

บริการบำบัดน้ำเสีย 
 

ร้อยละ 
13.5 

ร้อยละ 
13.7 

ร้อยละ 
14 

 
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการที่ 1 ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียและระบบรวบรวมน้ำเสีย รวมถึงระบบสนับสนุนอ่ืน ๆ 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

ลำดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
1 (เจรจาตกลง) ร้อยละความสำเร็จของการก่อสร้าง

โครงการบำบัดน้ำเสียตามแผนงาน 
- - ร้อยละ 

100 
2 ร้อยละของปริมาณน้ำเสียชุมชนที่ระบบบำบัด 

น้ำเสียสามารถรองรับได้ 
 

ร้อยละ 
45 

ร้อยละ 
45 

ร้อยละ 
46 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
1. (เจรจาตกลง) โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และ 
ระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 1 งานก่อสร้างระบบบำบัด 
น้ำเสียธนบุรีและสวนสาธารณะ 

252,230,000 สำนักงานจัดการ
คุณภาพน้ำ 

2. (เจรจาตกลง) โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และ 
ระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 2 งานก่อสร้างระบบรวบรวม 
น้ำเสียพื้นที่ส่วนเหนือ (เขตบางพลัด และบางส่วนของเขตตลิ่งชัน
และเขตบางกอกน้อย) 

293,400,000 สำนักงานจัดการ
คุณภาพน้ำ 

3. (เจรจาตกลง) โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และ 
ระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 3 งานก่อสร้างระบบรวบรวม 
น้ำเสียพื้นที่ส่วนใต้ (เขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่) 

225,920,000 สำนักงานจัดการ
คุณภาพน้ำ 

4. (เจรจาตกลง) โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพ่ิมเติม) 
พ้ืนที่เขตห้วยขวางเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง 

60,000,000 สำนักงานจัดการ
คุณภาพน้ำ 
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โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
5. (เจรจาตกลง) โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติม 
ริมคลองแสนแสบ ช่วงถนนวิทยุ-คลองตัน เข้าโรงควบคุมคุณภาพ
น้ำดินแดง 

60,000,000 สำนักงานจัดการ
คุณภาพน้ำ 

6. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย
มีนบุรี ระยะที่ 1 

254,356,384 สำนักงานจัดการ
คุณภาพน้ำ 

7. โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้าง
ระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 1 

7,557,880 สำนักงานจัดการ
คุณภาพน้ำ 

8. โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้าง
ระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 1 งาน
ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี และสวนสาธารณะ 

14,360,000 สำนักงานจัดการ
คุณภาพน้ำ 

9. โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้าง
ระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 2 งาน
ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนเหนือ (เขตบางพลัดและ
บางส่วนของเขตตลิ่งชันและเขตบางกอกน้อย) 

23,708,000 สำนักงานจัดการ
คุณภาพน้ำ 

10. โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้าง
ระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 3 งาน
ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนใต้ (เขตบางกอกน้อยและ
เขตบางกอกใหญ่) 

19,135,000 สำนักงานจัดการ
คุณภาพน้ำ 

11. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสีย
มีนบุรี ระยะที่ 2* 

*ไม่ได้รับ
งบประมาณ 

สำนักงานจัดการ
คุณภาพน้ำ 

12. โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้าง
ระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 2* 

*ไม่ได้รับ
งบประมาณ 

สำนักงานจัดการ
คุณภาพน้ำ 

13. โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชน
ร่วมลงทุนและดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสียคลองเตย* 

*ไม่ได้รับ
งบประมาณ 

สำนักงานจัดการ
คุณภาพน้ำ 

14. โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชน
ร่วมลงทุนและดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสียบึงหนองบอน* 

*ไม่ได้รับ
งบประมาณ 

สำนักงานจัดการ
คุณภาพน้ำ 

15. โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสม สำรวจและ
ออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย
บางเขน* 

*ไม่ได้รับ
งบประมาณ 

สำนักงานจัดการ
คุณภาพน้ำ 

16. โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสม สำรวจและ
ออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย
ดอนเมือง* 

*ไม่ได้รับ
งบประมาณ 

สำนักงานจัดการ
คุณภาพน้ำ 

17. โครงการก่อสร้างบ่อดักน้ำเสียเพ่ือป้องกันน้ำไหลย้อนกลับ 
เข้าระบบท่อรวบรวมน้ำเสียในพื้นที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งครุ* 

*ไม่ได้รับ
งบประมาณ 

สำนักงานจัดการ
คุณภาพน้ำ 
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โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
18. โครงการก่อสร้างบ่อดักน้ำเสียเพ่ือป้องกันน้ำไหลย้อนกลับเข้า
ระบบท่อรวบรวมน้ำเสียในพื้นที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม* 

*ไม่ได้รับ
งบประมาณ 

สำนักงานจัดการ
คุณภาพน้ำ 

19. งานปรับปรุงบ่อดักน้ำเสียในพื้นท่ีโรงควบคุมคุณภาพน้ำ 
ช่องนนทรี*** 
หมายเหตุ ***แผนงานบูรณาการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะ 
คลองช่องนนทรี 

42,000,000 สำนักงานจัดการ
คุณภาพน้ำ 

 
มาตรการที่ 2 ขยายโครงข่ายระบบท่อรวบรวมน้ำเสียให้ครอบคลุมพื้นที่บริการ 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

ลำดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
3 ร้อยละของพ้ืนที่กรุงเทพมหานครที่อยู่ในพ้ืนที่

บริการบำบัดน้ำเสีย 
 

ร้อยละ 
13.5 

ร้อยละ 
13.7 

ร้อยละ 
14 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
1. โครงการปรับปรุงระบบรวบรวมน้ำเสียโรงควบคุมคุณภาพน้ำ 
ดินแดงที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟเชื่อมสามสนามบิน 
(งบประมาณ รัฐบาล : กทม.  70 : 30) 

81,600,000 
(เงินอุดหนุนรัฐบาล 
69,000,000) 

สำนักงานจัดการ
คุณภาพน้ำ 

2. โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาทบทวนพื้นที่บริการบำบัด 
น้ำเสียของกรุงเทพมหานคร* 

*ไม่ได้รับงบประมาณ สำนักงานจัดการ
คุณภาพน้ำ 

3. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย จากพ้ืนที่รับน้ำ 
ซอยลาดพร้าว 41 เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร* 

*ไม่ได้รับงบประมาณ สำนักงานจัดการ
คุณภาพน้ำ 

4. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย จากพ้ืนที่รับน้ำสามเสน
เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง* 

*ไม่ได้รับงบประมาณ สำนักงานจัดการ
คุณภาพน้ำ 

5. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย จากพ้ืนที่รับน้ำ 
คลองช่องนนทรีเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำช่องนนทรี* 

*ไม่ได้รับงบประมาณ สำนักงานจัดการ
คุณภาพน้ำ 

 
  



33 

เป้าประสงค์ที่ 1.1.1.3 ส่งเสริมการใช้น้ำและผลผลิตจากการบำบัดน้ำเสีย 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

ลำดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
4 ร้อยละของปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัด 

ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ 
 

6.4 6.5 6.6 

 
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการที่ 1 นำน้ำและผลผลิตที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

ลำดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
4 ร้อยละของปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัด 

ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ 
 

6.4 6.5 6.6 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
1. โครงการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์ ไม่ใช้งบประมาณ สำนักงานจัดการ

คุณภาพน้ำ 
2. กิจกรรมผลิตปุ๋ยหมักจากตะกอนน้ำเสียเพื่อการนำไปใช้
ประโยชน์ 

ไม่ใช้งบประมาณ สำนักงานจัดการ
คุณภาพน้ำ 

3. โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำที่ผ่านการบำบัดจากโรงควบคุม
คุณภาพน้ำจตุจักรไปยังคลองบางซื่อ คลองน้ำแก้ว และ 
คลองพญาเวิก* 

*ไม่ได้รับงบประมาณ สำนักงานจัดการ
คุณภาพน้ำ 

4. งานก่อสร้างท่อส่งน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วของโรงควบคุม
คุณภาพน้ำช่องนนทรีไปคลองช่องนนทรี*** 
หมายเหตุ ***แผนงานบูรณาการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะ 
คลองช่องนนทรี 

27,500,000 สำนักงานจัดการ
คุณภาพน้ำ 

5. งานปรับปรุงลานผลิตปุ๋ยหมักจากตะกอนน้ำเสียหนองแขม 44,000,000 สำนักงานจัดการ
คุณภาพน้ำ 
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เป้าประสงค์ที่ 1.1.1.๔ ใช้กลไกทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมายในการลดน้ำเสียที่แหล่งกำเนิด 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

ลำดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
5 อัตราการเพ่ิมขึ้นของปริมาณน้ำเสียต่อปี1 ไม่เกิน 

ร้อยละ  
2.72 

ไม่เกิน 
ร้อยละ  
2.72 

ไม่เกิน 
ร้อยละ  
2.72 

 
1 ปีฐานที่ใช้เทียบ คือ อัตราการเพิ่มขึ้นของปริมาณน้ำเสีย/การใช้น้ำประปาในปี ๒๕๕๖ จำนวน ๒,๔๘๕,๗๗๑ 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เมื่อเทียบกับ 
ปี ๒๕๕๕ จำนวน ๒,๔๑๙,๙๘๑ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งเป็นช่วงที่มีอัตราปริมาณน้ำเสียเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ ๕ 
ปี ระหว่างปี ๒๕๕๕-๒๕๖๐ โดยเพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ ๒.๗๒ และมีวิธีการคำนวณ คือ ปริมาณน้ำเสีย/การใช้
น้ำประปาในเขต กทม. ปีปัจจุบันลบด้วยปริมาณน้ำเสีย/การใช้น้ำ ประปาในเขต กทม. ปีที่ผ่านมา คูณ ๑๐๐ 
หารด้วยปริมาณน้ำเสีย/การใช้น้ำประปาในเขต กทม. ปีที่ผ่านมา 
 
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการที่ 1. เตรียมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย 

2. ส่งเสริมบทบาทการส่วนร่วมของภาคเอกชนและภาคประชาชนในการจัดการน้ำเสีย 
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกฎหมายให้เอื้อต่อการจัดการคุณภาพน้ำของเมือง 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 

ลำดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
5 อัตราการเพ่ิมขึ้นของปริมาณน้ำเสียต่อปี 

 
ไม่เกินร้อยละ  

2.72 
ไม่เกินร้อยละ  

2.72 
ไม่เกินร้อยละ  

2.72 
 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
1. โครงการจ้างทำระบบงานเพ่ือการจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
บำบัดน้ำเสีย 

21,200,000 
สำนักงานจัดการ

คุณภาพน้ำ 
2. โครงการสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมในการดูแล
รักษาคลอง* 

*ไม่ได้รับงบประมาณ 
สำนักงานจัดการ

คุณภาพน้ำ 
3. โครงการจ้างบริหารจัดการเพ่ือการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
บำบัดน้ำเสีย* 

*ไม่ได้รับงบประมาณ 
สำนักงานจัดการ

คุณภาพน้ำ 
4. โครงการคลังความรู้ออนไลน์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 
การจัดการน้ำเสียในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร* 

*ไม่ได้รับงบประมาณ 
สำนักงานจัดการ

คุณภาพน้ำ 
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มิติที่ 1.4 ปลอดภัยพิบัติ 
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟ้ืนคืนจากภัยพิบัติ 
เป้าประสงค์ที่ 1.4.1.1 กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำ
หลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัย 
โดยเฉพาะอุทกภัย 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
ลำดับ

ที ่
ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 

6 ความสามารถรองรับปริมาณน้ำหลากและน้ำ
หนุนได้ดีขึ้น ที่ความสูง +3.00 ม.รทก.
(ผลลัพธ์) 

ร้อยละ90
ของพ้ืนที่ 

ที่ความสูง 
+3.00 ม.รทก. 

ร้อยละ 100 
(ของพ้ืนที่ริม

แม่น้ำเจ้าพระยา 
คลองบางกอก
น้อย และคลอง

มหาสวัสดิ์) 
7 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาย

หลักท่ีมีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก 
(ผลลัพธ์) 

150 นาที 120 นาที 
(กรณีปริมาณ

ฝนตก 
ไม่เกิน 100 
มม./ชม.) 

120 นาที 
(กรณีปริมาณฝน

ตก 
ไม่เกิน 100 
มม./ชม.) 

8 จำนวนคลองท่ีได้รับการฟ้ืนฟูและปรับปรุง
สภาพให้มีระบบการระบายน้ำที่ดีข้ึน 

2 คลอง 32 คลอง 32 คลอง 

9 ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการน้ำของกรุงเทพมหานคร (ผลผลิต) 

- ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

10 ความสำเร็จของการก่อสร้างแนวคันหินป้องกัน
การกัดเซาะชายฝั่ง (ผลผลิต) 

- - ร้อยละ 60 
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มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการป้องกันน้ำท่วมทั้งระบบเพื่อรองรับปริมาณน้ำหลากและน้ำ
หนุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

ลำดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
6 ความสามารถรองรับปริมาณน้ำหลากและน้ำ

หนุนได้ดีขึ้น ที่ความสูง +3.00 ม.รทก. 
(ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 90 
ของพ้ืนที่ 

ที่ความสูง 
+3.00 ม.

รทก. 

ร้อยละ 100 
(ของพ้ืนที่ริม

แม่น้ำ
เจ้าพระยา 

คลองบางกอก
น้อย และคลอง

มหาสวัสดิ์) 
 

โครงการยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา 
1. งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา 
ช่วงซอยราษฎร์บูรณะ 1 ถึงซอยราษฎร์บูรณะ 3 

27,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน. (ก.3) 
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มาตรการที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการระบายน้ำทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขังพื้นผิวถนนเนื่องจากน้ำฝนและน้ำหลาก 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

ลำดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
7 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสาย

หลักท่ีมีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก 
(ผลลัพธ์) 

210 นาที 120 นาที 
(กรณีปริมาณ

ฝนตก 
ไม่เกิน 100 
มม./ชม.) 

120 นาที 
(กรณีปริมาณ

ฝนตก 
ไม่เกิน 100 
มม./ชม.) 

 
โครงการยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในถนนสายหลัก 
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำซอย
พหลโยธิน 58 (ซอยแอนเน็กซ์) 

58,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กรท. 

2. โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมสามแยกเตาปูนและ
บริเวณใกล้เคียง 

78,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน. (ก.2) 

3. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองครก ตอนคลอง
หลุมไผ่ 

79,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน. (ก.2) 

โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร 
4. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลง
สู่แม่น้ำเจ้าพระยา 

1,432,531,291.- สพน.(ก.1) 

5. โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการ
ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำ
เจ้าพระยา 

6,215,406.- สพน.(ก.1) 

6. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากร
จากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา 

187,100,000.- สพน.(ก.2) 

7. โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการ
ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลอง
บางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา 

11,400,000.- สพน.(ก.2) 

8. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนา
บริเวณคอขวด 

139,000,000.- สพน.(ก.3) 

9. โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการ
ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด 

5,000,000.- สพน.(ก.3) 

10. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบจาก
อุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวถึง
บริเวณซอยลาดพร้าว 130 

139,000,000.- สพน.(ก.1) 
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โครงการยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
11. โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการ
ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบาย
น้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอย
ลาดพร้าว 130 

10,000,000.- สพน.(ก.1) 

12. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองพระยาราช
มนตรีจากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย 
*** “แผนงานบูรณาการเพื่อฟ้ืนฟูและพัฒนาย่านจาก
คลองเขตเมืองสู่ชายทะเลบางขุนเทียน” 

60,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.(ก.3) 

13. โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง โครงการ
ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองพระยาราชมนตรี จาก
คลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย 
*** “แผนงานบูรณาการเพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนาย่านจาก
คลองเขตเมืองสู่ชายทะเลบางขุนเทียน” 
 

5,100,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.(ก.3) 

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ บ่อสูบน้ำ 
14. โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อม 
เครื่องสูบน้ำ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ำ 
คลองบางเขน ตอนถนนประชาชื่น 

87,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน. (ก.2) 

15. โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำและประตูเรือสัญจร
คลองแสนแสบตอนคลองบางชัน (ครั้งที่ 2) 

80,000,000.- สพน. (ก.2) 

16. โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำและประตูเรือสัญจร
ทางน้ำบริเวณสถานีสูบน้ำคลองชักพระ 
*** “แผนงานบูรณาการเพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนาย่านจาก
คลองเขตเมืองสู่ชายทะเลบางขุนเทียน” 

650,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

17. โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำและประตูเรือสัญจร
ทางน้ำ บริเวณสถานีสูบน้ำคลองมอญ 
*** “แผนงานบูรณาการเพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนาย่านจาก
คลองเขตเมืองสู่ชายทะเลบางขุนเทียน” 

150,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

18. โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำและประตูเรือสัญจร
ทางน้ำ บริเวณสถานีสูบน้ำคลองบางกอกใหญ่ 
*** “แผนงานบูรณาการเพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนาย่านจาก
คลองเขตเมืองสู่ชายทะเลบางขุนเทียน” 

451,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

19. งานก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ซอยรัชดาภิเษก 32  
(อาภาภิรมย์) ตอนลงคลองลาดพร้าว 

61,400,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

20. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองขวาง 
บางปะแก้วและเพ่ิมประสิทธิภาพประตูระบายน้ำ 
คลองวัดนาคนิมิตร 

71,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 
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โครงการยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
21. โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองวัดสิงห์  
ตอนคลองสนามชัย 

72,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

22. โครงการก่อสร้างประตูระบายนำ้คลองสะพานควาย 98,700,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

23. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองรางจาก 90,800,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

โครงการจัดหาพ้ืนที่หน่วงน้ำและกักเก็บน้ำ (แก้มลิง) 
24. โครงการก่อสร้างแก้มลิงสวนน้ำเสรีไทย  
ช่วงคลองครุถึงคลองหลอแหล 

36,500,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.  
(ก.วิชาการฯ) 

25. โครงการก่อสร้างแก้มลิงวงเวียนบางเขน  
พ้ืนที่เขตบางเขน 

35,000,000.- 
 

สพน. 
(ก.วิชาการฯ) 

26. งานก่อสร้างแก้มลิงฟิชชิ่งปาร์ค  
พ้ืนที่เขตหนองจอก 

90,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน. 
(ก.วิชาการฯ) 

27. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองรางอ้อ –  
รางแก้ว คูน้ำสนามกอล์ฟสโมสรทหารบกรามอินทราและ
ก่อสร้างแก้มลิงบึงสนามกอล์ฟสโมสรทหารบกรามอินทรา 
ระยะที่ 1 

86,600,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน. (ก.3) 

28. โครงการก่อสร้างแก้มลิงเสรีไทย ช่วงคลองรหัสถึง
คลองครุ (ครั้งที่ 2) 

28,000,000.- สพน. (ก.2) 
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มาตรการที่ 3 ฟื้นฟู ปรับปรุง คืนสภาพคลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการระบายน้ำ 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

ลำดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
8 จำนวนคลองท่ีได้รับการฟ้ืนฟูและปรับปรุง

สภาพให้มีระบบการระบายน้ำที่ดีข้ึน 
ร้อยละ 100 32 คลอง 32 คลอง 

 
โครงการยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 

1. โครงการก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล. 
1) งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองแจงร้อน ช่วงสถานี

สูบน้ำคลองแจงร้อนถึงถนนราษฎร์บูรณะ 
56,000,000.- 

*ไม่ได้รับงบประมาณ 
สพน.(ก.3) 

2) งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ริมคลองพระยาราช
มนตรี บริเวณชุนชนราชมนตรีร่วมใจ 

27,500,000.- 
 

สพน.(ก.3) 

3) งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ริมคลองพระยาราช
มนตรี ช่วงคลองบางบอนถึงคลองหนองใหญ่ 

74,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.(ก.3) 

4) งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองทวีวัฒนา ช่วงถนน
เพชรเกษมถึงคลองภาษีเจริญ 

80,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.(ก.3) 

5) โครงการก่อสร้างเข่ือนคลองหนองบอน ช่วงจาก
คลองประเวศบุรีรมย์ถึงบึงหนองบอน 

242,600,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.(ก.1) 

6) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองรางสะแก  
ช่วงคลองหัวกระบือถึงคลองบางมด 
*** “แผนงานบูรณาการเพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนาย่านจาก
คลองเขตเมืองสู่ชายทะเลบางขุนเทียน” 

70,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.(ก.3) 

7) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองรางโพธิ์  
ช่วงคลองหัวกระบือถึงคลองบางมด 
*** “แผนงานบูรณาการเพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนาย่านจาก
คลองเขตเมืองสู่ชายทะเลบางขุนเทียน” 

77,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.(ก.3) 

8) โครงการก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล. คลองบางบอน  
ช่วงคลองพระยาราชมนตรีถึงคลองสะแกงาม 

88,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.(ก.3) 

9) โครงการก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วมโครงการแก้ม
ลิง “คลองมหาชัย-คลองสนามชัย” 
*** “แผนงานบูรณาการเพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนาย่านจาก
คลองเขตเมืองสู่ชายทะเลบางขุนเทียน” 

103,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.(ก.3) 
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มาตรการที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพในการรับมือกับภัยพิบัติจากอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

ลำดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
9 ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการน้ำของกรุงเทพมหานคร 

- ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

 
โครงการยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 

1. โครงการพัฒนาระบบประเมินปริมาณฝนและพยากรณ์
ฝนล่วงหน้าโดยใช้ข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศ 

11,200,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กสน. 

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ควบคุมระบบป้องกัน
น้ำท่วมกรุงเทพมหานคร 

188,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กสน. 

3. โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบและควบคุมเครื่องสูบ
น้ำอัตโนมัติพ้ืนที่จุดเสี่ยงน้ำท่วม 

95,330,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กสน. 

4. โครงการจัดทำและพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำ
เชิงรุก 

67,955,000.- กสน. 

 

เป้าประสงค์ที่ 1.4.1.2 ฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

ลำดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
16 ความสำเร็จของการก่อสร้างแนวคันหินป้องกัน

การกัดเซาะชายฝั่ง 
เริ่มก่อสร้าง ร้อยละ 20 

(ของขั้นตอน
การก่อสร้าง) 

ร้อยละ 60 

 
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการที่ 1 สร้างแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

ลำดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
10 ความสำเร็จของการก่อสร้างแนวคันหินป้องกัน

การกัดเซาะชายฝั่ง 
เริ่มก่อสร้าง ร้อยละ 20 

(ของขั้นตอน
การก่อสร้าง) 

ร้อยละ 60 
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โครงการยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ทะเลบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร และศูนย์สำรวจและ
เฝ้าระวังชายฝั่ง (ต่อเนื่อง ปี 65 - 67)  
*** “แผนงานบูรณาการเพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนาย่านจาก
คลองเขตเมืองสู่ชายทะเลบางขุนเทียน” 

273,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.(ก.วิชาการฯ) 

2. โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง โครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุน
เทียนกรุงเทพมหานครและศูนย์สำรวจและเฝ้าระวัง
ชายฝั่ง (ต่อเนื่อง ปี 65 - 71)  
*** “แผนงานบูรณาการเพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนาย่านจาก
คลองเขตเมืองสู่ชายทะเลบางขุนเทียน” 

9,400,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.(ก.วิชาการฯ) 
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โครงการ/กิจกรรมตามภารกิจสำคัญของหน่วยงาน (ยุทธศาสตร์หน่วยงาน) 
ภารกิจที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการป้องกันน้ำท่วมทั้งระบบเพ่ือรองรับปริมาณน้ำหลาก 

และน้ำหนุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดภารกิจสำคัญของหน่วยงาน  ความสามารถรองรับปริมาณน้ำหลากและน้ำหนุนได้ดีขึ้น  
ที่ความสูง +3.00 ม.รทก.(ผลลัพธ์) 

เป้าหมาย/ความสำเร็จตามภารกิจ  ร้อยละ 100 (ของพ้ืนที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย  
และคลองมหาสวัสดิ์) 

ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 

เป้าประสงค์ที่ 1.4.1.1 กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุน 
และน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการ  
สาธารณภัย โดยเฉพาะอุทกภัย 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรมสำคัญ งบประมาณ ส่วนราชการ 

1. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา 
1)  งานปรับปรุงระบบระบายน้ำ บริเวณวัดอรุณ

ราชวราราม 
25,000,000.- 

*ไม่ได้รับงบประมาณ 
สพน. (ก.3) 

2)  โครงการปรับปรุงแนวป้องกันนำ้ท่วมริมแม่น้ำ
เจ้าพระยาช่วงปากคลองสามเสนถึงสะพานกรุงธนบุรี 

60,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน. (ก.2) 

3)  โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำ
เจ้าพระยาช่วงจากซอยปานสุขถึงโรงเรียนราชินี 

29,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน. (ก.2) 

4)  โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้า
ช่วงจากสะพานกรุงธนบุรีถึงสุดซอยสามเสน 11 

56,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน. (ก.2) 

5)  โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำ
เจ้าพระยาบริเวณถนนกรุงเกษม 

23,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน. (ก.2) 

6)  โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำ
เจ้าพระยาช่วงจากคลองโอ่งอ่างถึงตรอกไกร 

54,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน. (ก.2) 

7)  งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมคลองพระโขนงช่วง
ถนนทางรถไฟสายเก่าถึงทางพิเศษเฉลิมมหานคร 

30,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน. (ก.1) 

8)  งานปรับปรุงแนวป้องกันท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา 
บริเวณสุสานโปรแตสแตนต์ซอยเจริญกรุง 72/5 

22,000,000.- 
 

สพน. (ก.1) 

2. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ 
1)  งานปรับปรุงและก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริม

คลองบางกอกน้อย ช่วงถนนบรมราชชนนีถึง 
ทางรถไฟสายใต้ 

40,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน. (ก.3) 
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ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรมสำคัญ งบประมาณ ส่วนราชการ 

2)  งานปรับปรุงและก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริม
คลองบางกอกน้อย ช่วงคลองน้ำตาลถึงถนนจรัญ
สนิทวงศ ์

44,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน. (ก.3) 

3)  งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอก
น้อย ช่วงถนนบรมราชชนนีถึงทางรถไฟสายใต้ 

33,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน. (ก.3) 

 

4)  งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอก
น้อย ช่วงวัดสุวรรณารามถึงสะพานอรุณอมรินทร์ 

127,000,000.- 
 

สพน. (ก.3) 

 

5)  งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอก
น้อย ช่วงคลองบางบำหรุถึงคลองพริกป่น 

45,000,000.- 
 

สพน. (ก.3) 

 

6)  งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำ
เจ้าพระยา บริเวณสำนักงานศุลกากรส่งออก
ท่าเรือกรุงเทพถึงท่าเรือคลองเตย 

75,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน. 

7)  งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองเตย 
บริเวณชุมชนริมคลองวัดสะพาน 

15,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน. 

8)  งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองพระ
โขนง บริเวณชุมชนริมคลองพระโขนง 

41,000,000.- 
 

สพน. 

9)  งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำ
เจ้าพระยา ช่วงสถานีสูบน้ำคลองขุดวัดช่องลมถึง
แม่น้ำเจ้าพระยา 

75,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน. 

10)  งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองวัดอรุณ 
จากประตูระบายน้ำคลองวัดอรุณถึงแม่น้ำ
เจ้าพระยา 

30,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน. 

11)  งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำ
เจ้าพระยาบริเวณถนนกรุงเกษมจากท่าเรือ
เทเวศน์ถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการตำรวจ 

23,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน. 

12)  งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองพระ
โขนง บริเวณหมู่บ้านเปรมฤทัย 

20,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน. 

13)  งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำ
เจ้าพระยา บริเวณซอยเจริญกรุง 32 

7,000,000.- 
 

สพน. 
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ภารกิจที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการระบายน้ำทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง
พ้ืนผิวถนนเนื่องจากน้ำฝนและน้ำหลาก 

ตัวช้ีวัดภารกิจสำคัญของหน่วยงาน  ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขัง
เนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 

เป้าหมาย/ความสำเร็จตามภารกิจ  ๑๒๐ นาที (กรณีปริมาณ ฝนตกไมเ่กิน ๑๐๐ มม./ชม) 
ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565
เป้าประสงค์ที่ 1.4.1.1 กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุน 
และน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการ  
สาธารณภัย โดยเฉพาะอุทกภัย 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรมสำคัญ งบประมาณ ส่วนราชการ 

1. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในถนนสายหลัก 
1)  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองหลุมไผ่ - 

คลองโคกคราม (ครั้งที่ 2) 
75,000,000.- สพน.(ก.2) 

2)  โครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำใต้ถนนพระรามที่ 6 
จากคลองสามเสนลงสู่อุโมงค์ใต้คลองบางซื่อ 

1,000,000.- สพน. 

3)  โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำใต้ถนนพระรามที่ 6 

800,000.- สพน. 

4)  งานปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนพระรามที่ 4 
ถนนเกษมราษฎร์ ตอนลงคลองหัวลำโพง 

35,500,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กรท. 

5)  งานปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนศรีบูรพา ช่วง
บริเวณบึงลำพังพวยถึงคลองแสนแสบ 

52,100,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กรท. 

6)  งานปรับปรุงระบบระบายน้ำบ่อสูบน้ำคลองแยก
คลองบางตลาด ตอนศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ 

95,500,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กรท. 

7)  งานปรับปรุงบ่อสูบน้ำสุขุมวิท 26 

 

40,500,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กรท. 

8)  งานปรับปรุงบ่อสูบน้ำสุขุมวิท 71 

 

70,680,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กรท. 

9)  งานปรับปรุงบ่อสูบน้ำสุขุมวิท 40 

 

75,500,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กรท. 

10)  งานปรับปรุงบ่อสูบน้ำใต้สะพานพระโขนง 

 

47,430,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กรท. 

11)  งานปรับปรุงบ่อสูบน้ำสุขุมวิท 21 40,500,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กรท. 
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12)  งานปรับปรุงบ่อสูบน้ำสุขุมวิท 49 32,130,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กรท. 

13)  งานปรับปรุงบ่อสูบน้ำสุขุมวิท 55 64,450,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กรท. 

14)  งานปรับปรุงบ่อสูบน้ำถนนจันทน์  
ตอนคลองช่องนนทรี 

65,500,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กรท. 

15)  งานซ่อมแซมอาคารศูนย์ปฏิบัติการป้องกันน้ำ
ท่วมฝั่งธนบุรี และโรงผลิตฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ 

11,120,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กรท. 

16)  งานปรับปรุงระบบระบายน้ำคูน้ำประยูรวิทย์  
ช่วงถนนเพชรเกษมถึงคลองภาษีเจริญ 

75,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.(ก.3) 

17)  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคูนายกิมสาย 3 
ตอนคลองเปรมประชากร 

50,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.(ก.2) 

18)  โครงการก่อสร้างระบระบายน้ำคลองศรีบุญเรือง 49,770,000.- 
 

สพน.(ก.2) 

19)  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองเปรม
ประชากรพร้อมก่อสร้างท่อขนส่งน้ำบริเวณซอบ
ปูนซีเมนต์ไทยและถนนเทอดดำริ 

58,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.(ก.2) 

20)  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนช่างอากาศ
อุทิศ ถนนประชาอุทิศและถนนโกสุมรวมใจ 

84,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.(ก.2) 

21)  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองลาดเป็ด 72,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.(ก.2) 

22)  โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำคูนายกิมสาย 2 
และคูนายกิมสาย 3 

120,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.(ก.2) 

23)  โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมเครื่องสูบ
น้ำ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองบาง
บัว ตอนคลองหลุมไผ่ 

80,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.(ก.2) 

24)  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองลำชะล่า 
ช่วงจากซอยนวมินทร์ 78 ถึงคลองหนองแขม 

80,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.(ก.2) 

25)  งานก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมเครื่องสูบน้ำ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองบางนา 

150,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.(ก.1) 

26)  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองบ้านป่า 
จากถนนพัฒนาการถึงคลองตันและคลอง
หัวหมาก 

283,650,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.(ก.1) 
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27)  งานก่อสร้างระบบระบายน้ำเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมถนนสุขุมวิท 71 

154,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน. 

28)  โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนนราธิวาส 
ราชนครินทร์ ช่วงถนนสาทรถึงแม่น้ำเจ้าพระยา 
(ระยะที่ 1) 

454,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน. 

29)  โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนนราธิวาส 
ราชนครินทร์ ช่วงถนนสาทรถึงแม่น้ำเจ้าพระยา 
(ระยะที่ 2) 

257,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน. 

2. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร 
1)  โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนอง

บอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา 
1,432,531,291.- สพน.(ก.1) 

2)  โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนอง
บอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา 

6,215,406.- สพน.(ก.1) 

3)  โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรม
ประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา 

187,100,000.- สพน.(ก.2) 

4)  โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรม
ประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา 

11,400,000.- สพน.(ก.2) 

5)  โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนา
บริเวณคอขวด 

139,000,000.- สพน.(ก.3) 

6)  โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนา
บริเวณคอขวด 

5,000,000.- สพน.(ก.3) 

7)  โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบ
จากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลอง
ลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130 

139,000,000.- สพน.(ก.1) 

8)  โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบ
จากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลอง
ลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130 

10,000,000.- สพน.(ก.1) 

9)  โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองพระยา
ราชมนตรีจากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย 
*** “แผนงานบูรณาการเพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนาย่าน
จากคลองเขตเมืองสู่ชายทะเลบางขุนเทียน” 

60,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.(ก.3) 
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10)  โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง 
โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองพระยา
ราชมนตรี จากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย 
*** “แผนงานบูรณาการเพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนาย่าน
จากคลองเขตเมืองสู่ชายทะเลบางขุนเทียน” 

5,100,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.(ก.3) 

3. โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ บ่อสูบน้ำ 
1)  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองวัดหลักสี่ 

ถนนวิภาวดีรังสิต ฝั่งขาออก 
3,528,000.- สคน. 

2)  โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำ
คลองเตย 

1,000,000.- สคน. 

3)  โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมเครื่องสูบ
น้ำ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ำคลอง
เกรียงตอนคลองจั่น 

64,500,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.(ก.2) 

4)  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำสามเสน 94,800,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

5)  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองเจ๊ก 12,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

6)  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำพระโขนง 71,200,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

7)  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ 80,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

8)  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองสวนหลวง 6,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

9)  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบ้านใหม่ 6,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

10)  โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำท่าวาสุกรี 6,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

11)  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำขรัวตาแก่น 6,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

12)  โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำวัดราชาธิวาส 6,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

13)  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองตาอูฐ 10,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

14)  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองลาดยาว 8,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 
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15)  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางเขนขา
ออก (ฝั่งเหนือ) 

16,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

16)  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางเขนขา
ออก (ฝั่งใต้) 

16,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

17)  ปรับปรุงสถานีสูบน้ำรัชดาวิภาวดี 5,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

18)  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำสุทธิสารขาออก 8,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

19)  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำสุทธิสารขาเข้า 8,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

20)  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำดินแดงขาเข้า 12,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

21)  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองตาป่วน 27,900,000.- 
 

สคน. 

22)  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำลำรางกระบือ 6,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

23)  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำลำรางสาธารณะ  
ซ.ลาดพร้าว ๑๓๐ 

8,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

24)  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองยายเผื่อน 5,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

25)  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองตาหนัง 51,500,000.- 
 

สคน. 

26)  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำรามคำแหง ๓๙ 20,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

27)  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคูน้ำข้างวัดมักกะสัน 10,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

28)  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองศาลเจ้า 8,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

29)  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองขุนสกล 10,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

30)  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองหนองบอน 12,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

31)  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองศาลาลอยล่าง 10,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 
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32)  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองศาลาลอยบน 8,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

33)  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำปากคลองตลาด 50,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 
 

34)  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำโอ่งอ่าง 10,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 
 

35)  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำเทเวศร์ 40,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

36)  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำบางลำพู 10,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

37)  โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองหลอดราช
นัดดาและคลองหลอดวัดราชบพิธ 

18,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

38)  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำโบสถ์แม่พระฟาติมา 9,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

39)  โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำสถานีสูบน้ำ
คลองลาดโตนด 

38,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

40)  โครงการจัดทำแผนพัฒนาระบบอาคารบังคับน้ำ
เพ่ือบริหารจัดการน้ำ 

10,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

41)  โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองทวีวัฒนา 1,900,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

42)  โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองวัดใหม่
ภาวนาและก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองแกลบ 
(ตอนคลองวัดยาง) 

37,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

43)  โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำ 
คลองบางขุนนนท์ 

37,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

44)  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองผักหนาม 22,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

45)  โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองน้ำตาล 1,900,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

46)  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองวัดดุสิต 21,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

47)  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำ 
คลองบปุผาราม 

70,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 
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48)  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำและประตูเรือสัญจร
ทางน้ำ บริเวณสถานีสูบน้ำคลองภาษีเจริญ (วัด
ปากน้ำ) 

200,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

49)  โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองภาษีเจริญ  
(วัดหนองแขม) 

98,700,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

50)  โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองสาน 60,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

51)  โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองวัดทอง
เพลง 

1,900,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

52)  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางไส้ไก่ 
(เจริญนคร 5) และสถานีสูบน้ำคลองสำเหร่ 
(เจริญนคร 6) 

10,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

53)  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำและประตูเรือสัญจร
ทางน้ำบริเวณสถานีสูบน้ำคลองดาวคะนอง 
*** “แผนงานบูรณาการเพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนาย่าน
จากคลองเขตเมืองสู่ชายทะเลบางขุนเทียน” 

650,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

54)  โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองบางค้อ 40,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

55)  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองแจงร้อน 5,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

56)  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองสี่บาท 73,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

57)  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองน้ำแก้ว 6,550,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

58)  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองพญาเวิก 7,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

59)  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองขรัวตาแก่น 65,000,000.- 
 

สคน. 

60)  โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและระบบลำเลียงน้ำบริเวณ
ใต้ทางด่วนขั้นที่ 1 จากถนนดินแดงถึงบึงมักกะสัน 

274,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

61)  โครงการปรับปรุงระบบขนส่งน้ำจากสถานีสูบน้ำ
หอวังถึงคลองเปรมประชากร 

150,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

62)  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองสามเสน 47,400,000.- 

*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 
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4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในถนนสายหลักด้วยเครื่องผลักดันน้ำ เครื่องสูบน้ำและยานพาหนะ 
1)  เพ่ิมประสิทธิภาพจัดหารถน้ำมันเชื้อเพลิง ขนาด

ไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ 2 คัน 
9,000,000.- 

*ไม่ได้รับงบประมาณ 
กคจ. 

2)  เพ่ิมประสิทธิภาพจัดหารถยกไฮดรอลิค แบบราท
เทอร์เรน (Rough Terrain Crane) ขนาดไม่น้อย
กว่า 30 ตัน พร้อมอุปกรณ์ 2 คัน 

90,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กคจ. 

3)  เพ่ิมประสิทธิภาพจัดหาเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่
ระบบไฮดรอลิค ขนาด 16 นิ้ว แบบหัวสูบ
อเนกประสงค์ ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 
125 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ 28 เครื่อง 

189,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กคจ. 

4)  เพ่ิมประสิทธิภาพจัดหารถสูบน้ำเคลื่อนที่  
(โมบายยูนิต) พร้อมอุปกรณ์ 5 คัน 

 

75,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กคจ. 

5)  เพ่ิมประสิทธิภาพจัดหาเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่
ระบบไฮดรอลิค ขนาด 30 นิ้ว ขับด้วย
เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 250 แรงม้า พร้อม
อุปกรณ์ 13 เครื่อง 

188,500,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กคจ. 

6)  เพ่ิมประสิทธิภาพจัดหาเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่ม
แบบ SUBMERSIBLE PROPELLER ขนาด
ความสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 60 ลบ.ม./
นาที ที่ระยะสูบส่ง (HEAD) ไม่น้อยกว่า 4 เมตร 
พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 เครื่อง 

28,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กคจ. 

7)  เพ่ิมประสิทธิภาพจัดหาเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่ม 
SUBMERSIBLE PROPELLER ขนาด
ความสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 30 ลบ.ม./
นาที ที่ระยะสูบส่ง (HEAD) ไม่น้อยกว่า 4 เมตร 
พร้อมอุปกรณ์ 12 เครื่อง 

27,600,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กคจ. 

8)  เพ่ิมประสิทธิภาพจัดหาเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่ม
แบบหอยโข่ง (FREE STANDING) ขนาด
ความสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 7.8 ลบ.ม./
นาที ที่ระยะสูบส่ง (HEAD) ไม่น้อยกว่า 10 เมตร 
พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง 

1,900,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กคจ. 
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9)  เพ่ิมประสิทธิภาพจัดหาเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่ม
แบบหอยโข่ง (FREE STANDING) ขนาด
ความสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 4.8 ลบ.ม./
นาที ที่ระยะสูบส่ง (HEAD) ไม่น้อยกว่า 10 เมตร 
พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง 

1,700,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กคจ. 

10)  เพ่ิมประสิทธิภาพจัดหาเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ชนิด
จุ่มระบบไฮดรอลิค ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซลไม่
น้อยกว่า 250 แรงม้า ขนาดความสามารถสูบน้ำ
ได้ไม่น้อยกว่า 72 ลบ.ม.ต่อนาที ที่ระยะสูบส่ง
(HEAD)ไม่น้อยกว่า 5 เมตร มีชุดโรลพร้อมสายไฮ
ดรอลิคยาวไม่น้อยกว่า 25 เมตร สำหรับใช้งาน
หัวจ่ายระยะไกล ติดตั้งบนเทรลเลอร์ลากจูง 
พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 15 เครื่อง 

172,500,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กคจ. 

11)  เพ่ิมประสิทธิภาพจัดหาชุดไฮดรอลิคบูสเตอร์ปั๊ม 
(Hydraulic Booster pump) ชนิดหัวสูบ
อเนกประสงค์ 2 ทาง อัตราการสูบน้ำรวมได้ไม่
น้อยกว่า 0.5 ลบ.ม./วินาที ขับด้วยเครื่องยนต์
ดีเซลไม่น้อยกว่า 125 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ 
จำนวน 24 ชุด 

73,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กคจ. 

12)  เพ่ิมประสิทธิภาพจัดหาเครื่องผลักดันน้ำ 
ความสามารถผลักดันน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1.67 ลบ.
ม./วินาที (100ลบ.ม./นาที) พร้อมชุดขับเคลื่อน 
2 ระบบ และอุปกรณ์ จำนวน 27 เครื่อง 

148,500,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กคจ. 

5. โครงการจัดหาพ้ืนที่หน่วงน้ำและกักเก็บน้ำ (แก้มลิง) 
1)  งานปรับปรุงแก้มลิงถนนเพชรเกษม บริเวณหน้า

ห้างเดอะมอลล์บางแค 

 

95,500,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.(ก.3) 

2)  โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองรางอ้อ – 
รางแก้ว คูน้ำสนามกอล์ฟสโมสรทหารบกราม
อินทราและก่อสร้างแก้มลิงบึงสนามกอล์ฟสโมสร
ทหารบกรามอินทรา ระยะที่ 2 

124,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.(ก.2) 

3)  โครงการปรับปรุงบึงมักกะสัน 212,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.(ก.2) 
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4)  โครงการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดินสนามกีฬา
ไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง พื้นที่เขตดินแดง 

93,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.(ก.2) 

5)  โครงการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดินสวนเบญจสิริ 
ถนนสุขุมวิท พื้นที่เขตคลองเตย 

96,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.(ก.วิชาการฯ) 

6)  โครงการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดินสวนสันติภาพ 
ถนนราชวิถี พ้ืนที่เขตราชเทวี 

90,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.(ก.วิชาการฯ) 

7)  งานก่อสร้างแก้มลิงฟิชชิ่งปาร์ค พ้ืนที่เขต 
หนองจอก 

90,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.(ก.วิชาการฯ) 

8)  งานปรับปรุงปรับแก้มลิงบึงสีกัน พื้นท่ีเขตหลักสี่ 15,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.(ก.วิชาการฯ) 

9)  งานก่อสร้างแก้มลิงวงเวียนบางเขน พื้นที่เขต
บางเขน 

35,000,000.- 
*อยู่ระหว่างขอจัดสรร

งบประมาณ 

สพน.(ก.วิชาการฯ) 

10)  งานก่อสร้างแก้มลิงคลองพระยาสุเรนทร์ บริเวณ
ซอยหมู่บ้านภัสสร 19 พ้ืนที่เขตสายไหม 

29,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.(ก.วิชาการฯ) 

11)  งานก่อสร้างแก้มลิงคลองรางไผ่ตัดคลองบาง
พราน พ้ืนที่เขตบางบอน 

22,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.(ก.วิชาการฯ) 

12)  งานก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดินหมู่บ้านเศรษฐกิจ 182,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.(ก.วิชาการฯ) 

13)  งานก่อสร้างแก้มลิงคลองบางซื่อ บริเวณอาคาร
รับน้ำอุโมงค์บางซื่อ จำนวน 3 แห่ง 

56,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน. 

14)  งานก่อสร้างแก้มลิงคลองไผ่สิงโต ช่วงจากอาคาร
รับน้ำไผ่พิทักษ์ถึงถนนรัชดาภิเษก 

48,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน. 

15)  งานก่อสร้างแก้มลิงโรงงานกำจัดมูลฝอยอ่อนนุช 
พ้ืนที่เขตประเวศ 

40,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน. 

16)  งานก่อสร้างแก้มลิงคลองพุทราซอยนิคม
อุตสาหกรรมลาดกระบัง พื้นที่เขตลาดกระบัง 

22,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน. 
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ภารกิจที่ 3 ฟ้ืนฟู ปรับปรุง คืนสภาพคลองเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการระบายน้ำ 

ตัวช้ีวัดภารกิจสำคัญของหน่วยงาน จำนวนคลองท่ีได้รับการฟ้ืนฟูและปรับปรุงสภาพให้มีระบบ 
การระบายน้ำที่ดีข้ึน (ผลผลิต) 

เป้าหมาย/ความสำเร็จตามภารกิจ    จำนวน 32 คลอง 

ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565
เป้าประสงค์ที่ 1.4.1.1 กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุน 
และน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการ  
สาธารณภัย โดยเฉพาะอุทกภัย 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรมสำคัญ งบประมาณ ส่วนราชการ 

1)  โครงการก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล.คลองบ้านหลาย 
จากเข่ือนเดิมบริเวณคลองขวางล่างถึงเขื่อนเดิม
บริเวณซอยวชิรธรรมสาธิต 55 (ครั้งที่ 2) 

58,376,517.- กรบ 

2)  โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.ลำรางสาธารณะ 
17 จากถนนลาดพร้าวถึงคลองตาหนัง (ครั้งที่ 2) 

43,342,251.- กรบ 

3)  โครงการปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองน้ำแก้ว จาก
คลองพญาเวิกถึงคลองลาดพร้าว 

113,800,000.- กรบ 

4)  โครงการก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล. และสถานีสูบน้ำ
คลองมหาศรจากบริเวณคลองบางไผ่ถึงบริเวณ
คลองภาษีเจริญ 

135,000,000.- กรบ 

5)  โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลอง
โอ่งอ่างและคลองบางลำพูจากบริเวณสะพาน
ดำรงสถิตถึงบริเวณป้อมพระสุเมรุ 

29,100,000.- กรบ 

6)  โครงการก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล. คลองเปรม
ประชากร ช่วงที่ 4 จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนน
เทศบาลสงเคราะห์ 

90,000,000.- กรบ 

7)  โครงการก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล. คลองเปรม
ประชากร ช่วงที่ 2 จากสุดเขตกรุงเทพมหานคร
ถึงคลองบ้านใหม่และหมู่บ้านแกรนด์คาแนลถึง
ถนนสรงประภา 

80,750,000.- กรบ 

8)  โครงการก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล. คลองเปรม
ประชากร ช่วงที่ 3 จากถนนสรงประภาถึงถนน
แจ้งวัฒนะ 

90,000,000.- กรบ 

9)  งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางจาก จาก
บริเวณทวีวัฒนา ถึงบริเวณคลองพระยาราช
มนตรี 

161,380,000 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กรบ 



56 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรมสำคัญ งบประมาณ ส่วนราชการ 

10)  งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดินคลอง
ภาษีเจริญ (ระยะที่ 1 ) จากบริเวณถนนราช
พฤกษ์ถึงบริเวณคลองพระราชมนตรี 

117,860,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กรบ 

11)  งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดิน 
คลองภาษีเจริญ (ระยะที่ 2 ) จากบริเวณคลอง
พระราชมนตรีถึงบริเวณซอยเพชรเกษม 63  
(วัดทองเนียม) 

159,920,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กรบ 

12)  งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดินคลอง
ภาษีเจริญ (ระยะที่ 3 ) จากบริเวณวัดทองเนียม
ถึงสุดเขตกทม. 

146,860,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กรบ 

13)  โครงการก่อสร้างบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำ
เจ้าพระยา (คลองหนองบอน ช่วงจากสถานี 
สูบน้ำบึงหนองบอนถึงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 
ซอย 7 แยก 4 

516,300,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.(ก.1) 

14)  โครงการก่อสร้างเข่ือนคลองมะขามเทศช่วงจาก
คลองหนองบอนถึงลำรางสาธารณะสุดเขตบึง
หนองบอน 

157,550,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.(ก.1) 

15)  โครงการก่อสร้างเข่ือน คลองสามประเวศ ช่วง
ซอยร่มเกล้า 25/7 ถึงคลองประเวศ 

160,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.(ก.1) 

16)  โครงการก่อสร้างเข่ือนคลองสี่ประเวศช่วงทาง
หลวงพิเศษหมายเลข 7 ถึงคลองประเวศ 

160,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.(ก.1) 

17)  โครงการก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล. คลองบางไผ่จาก
บริเวณคลองทวีวัฒนาถึงบริเวณสุดเขต กทม. 

68,320,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กรบ 

18)  โครงการก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล. คลองบางขี้แก้ง 
จากบริเวณคลองทวีวัฒนาถึงบริเวณถนนพุทธ
มณฑลสาย 2 

90,060,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กรบ 

19)  โครงการก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล. คลองบางจาก จาก
บริเวณคลองทวีวัฒนาถึงบริเวณถนนพุทธมณฑล
สาย 2 

81,160,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กรบ 

20)  โครงการปรับปรุงเขื่อนเดิมเป็นแบบกำแพงลาย
อิฐ คลองผดุงกรุงเกษมจากบริเวณถนนข้าวหลาม
ถึงบริเวณสถานีสูบน้ำกรุงเกษม 

56,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กรบ 

21)  โครงการก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล. คลองสามเสน จาก
ถนนพระราม 6 ถึงถนนสามเสน 

160,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กรบ 
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ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรมสำคัญ งบประมาณ ส่วนราชการ 

22)  โครงการก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล. คลองสามเสน จาก
ถนนจตุรทิศ ช่วง ก ถึงคลองแสนแสบ 

241,900,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กรบ 

23)  โครงการก่อเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางมด คลองบาง
ขุนเทียนจากบริเวณถนนพระราม 2 ถึงบริเวณ
คลองลัดขี้เหล็ก 

85,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

 

กรบ 
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สรุปโครงการและงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
โครงการยุทธ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 (มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ) 
(เรียงลำดับตามยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565) 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรมสำคัญ งบประมาณ ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ 
จำนวน 320 จุดตรวจวัด (1.1.1.1) 

ไม่ใช้งบประมาณ สำนักงานจัดการ
คุณภาพน้ำ 

2 โครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
กรุงเทพมหานคร* (1.1.1.1) 

*ไม่ได้รับงบประมาณ สำนักงานจัดการ
คุณภาพน้ำ 

3 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบ
บำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 1 งานก่อสร้างระบบ
บำบัดน้ำเสียธนบุรีและสวนสาธารณะ (1.1.1.2) 

252,230,000 สำนักงานจัดการ
คุณภาพน้ำ 

4 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบ
บำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 2 งานก่อสร้างระบบ
รวบรวมน้ำเสียพ้ืนที่ส่วนเหนือ (เขตบางพลัด และ
บางส่วนของเขตตลิ่งชันและเขตบางกอกน้อย) 
(1.1.1.2) 

293,400,000 สำนักงานจัดการ
คุณภาพน้ำ 

5 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบ
บำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 3 งานก่อสร้างระบบ
รวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนใต้ (เขตบางกอกน้อยและ
เขตบางกอกใหญ่) (1.1.1.2) 

225,920,000 สำนักงานจัดการ
คุณภาพน้ำ 

6 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพ่ิมเติม)  
พ้ืนที่เขตห้วยขวางเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง 
(1.1.1.2) 

60,000,000 สำนักงานจัดการ
คุณภาพน้ำ 

7 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติม 
ริมคลองแสนแสบ ช่วงถนนวิทยุ-คลองตัน เข้า 
โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง (1.1.1.2) 

60,000,000 
 

สำนักงานจัดการ
คุณภาพน้ำ 

 
8 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบ

บำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 1 (1.1.1.2) 
254,356,384 สำนักงานจัดการ

คุณภาพน้ำ 
9 โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงาน

โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบ
บำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 1 (1.1.1.2) 

7,557,880 สำนักงานจัดการ
คุณภาพน้ำ 

10 โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงาน
โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบ
บำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 1 งานก่อสร้างระบบ
บำบัดน้ำเสียธนบุรีและสวนสาธารณะ (1.1.1.2) 

14,360,000 สำนักงานจัดการ
คุณภาพน้ำ 

11 โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงาน
โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบ
บำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 2 งานก่อสร้างระบบ

23,708,000 สำนักงานจัดการ
คุณภาพน้ำ 
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ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรมสำคัญ งบประมาณ ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

รวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนเหนือ (เขตบางพลัด และ
บางส่วนของเขตตลิ่งชันและเขตบางกอกน้อย) 
(1.1.1.2) 

12 โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงาน
โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบ
บำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 3 งานก่อสร้างระบบ
รวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนใต้ (เขตบางกอกน้อยและ
เขตบางกอกใหญ่) (1.1.1.2) 

19,135,000 สำนักงานจัดการ
คุณภาพน้ำ 

13 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบ
บำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 2* (1.1.1.2) 

*ไม่ได้รับงบประมาณ สำนักงานจัดการ
คุณภาพน้ำ 

14 โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงาน
โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบ
บำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 2* (1.1.1.2) 

*ไม่ได้รับงบประมาณ สำนักงานจัดการ
คุณภาพน้ำ 

15 โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการให้
เอกชนร่วมลงทุนและดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสีย
คลองเตย* (1.1.1.2) 

*ไม่ได้รับงบประมาณ สำนักงานจัดการ
คุณภาพน้ำ 

16 โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการให้
เอกชนร่วมลงทุนและดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสีย 
บึงหนองบอน* (1.1.1.2) 

*ไม่ได้รับงบประมาณ สำนักงานจัดการ
คุณภาพน้ำ 

17 โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสม สำรวจ
และออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสียและ
ระบบบำบัดน้ำเสียบางเขน* (1.1.1.2) 

*ไม่ได้รับงบประมาณ สำนักงานจัดการ
คุณภาพน้ำ 

18 โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสม สำรวจ
และออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสียและ
ระบบบำบัดน้ำเสียดอนเมือง* (1.1.1.2) 

*ไม่ได้รับงบประมาณ สำนักงานจัดการ
คุณภาพน้ำ 

19 
 
 

โครงการก่อสร้างบ่อดักน้ำเสียเพ่ือป้องกันน้ำไหล
ย้อนกลับเข้าระบบท่อรวบรวมน้ำเสียในพื้นที่โรง
ควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งครุ* (1.1.1.2) 

*ไม่ได้รับงบประมาณ สำนักงานจัดการ
คุณภาพน้ำ 

20 โครงการก่อสร้างบ่อดักน้ำเสียเพ่ือป้องกันน้ำไหล
ย้อนกลับเข้าระบบท่อรวบรวมน้ำเสียในพื้นที่โรง
ควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม* (1.1.1.2) 

*ไม่ได้รับงบประมาณ สำนักงานจัดการ
คุณภาพน้ำ 

21 งานปรับปรุงบ่อดักน้ำเสียในพ้ืนที่โรงควบคุม 
คุณภาพน้ำช่องนนทรี*** 
หมายเหตุ ***แผนงานบูรณาการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่
สาธารณะคลองช่องนนทรี 

42,000,000 สำนักงานจัดการ
คุณภาพน้ำ 

22 โครงการปรับปรุงระบบรวบรวมน้ำเสียโรงควบคุม
คุณภาพน้ำดินแดงท่ีได้รับผลกระทบจากโครงการ 

81,600,000 
(เงินอุดหนุนรัฐบาล 

สำนักงานจัดการ
คุณภาพน้ำ 
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ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรมสำคัญ งบประมาณ ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

รถไฟเชื่อมสามสนามบิน (1.1.1.2) 
(งบประมาณ รัฐบาล : กทม.  70 : 30) 

69,000,000) 

23 โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาทบทวนพ้ืนที่บริการ
บำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร* (1.1.1.2) 

*ไม่ได้รับงบประมาณ สำนักงานจัดการ
คุณภาพน้ำ 

24 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียจากพ้ืนที่รับ
น้ำซอยลาดพร้าว 41 เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำ
จตุจักร* (1.1.1.2) 

*ไม่ได้รับงบประมาณ สำนักงานจัดการ
คุณภาพน้ำ 

25 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียจากพ้ืนที่รับ
น้ำสามเสนเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง* 
(1.1.1.2) 

*ไม่ได้รับงบประมาณ สำนักงานจัดการ
คุณภาพน้ำ 

26 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียจากพ้ืนที่รับ
น้ำคลองช่องนนทรีเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำ 
ช่องนนทรี* (1.1.1.2) 

*ไม่ได้รับงบประมาณ สำนักงานจัดการ
คุณภาพน้ำ 

27 โครงการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์ 
(1.1.1.3) 

ไม่ใช้งบประมาณ สำนักงานจัดการ
คุณภาพน้ำ 

28 กิจกรรมผลิตปุ๋ยหมักจากตะกอนน้ำเสียเพื่อการนำ 
ไปใช้ประโยชน์ (1.1.1.3) 

ไม่ใช้งบประมาณ สำนักงานจัดการ
คุณภาพน้ำ 

29 โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำที่ผ่านการบำบัดจาก 
โรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักรไปยังคลองบางซื่อ  
คลองน้ำแก้ว และคลองพญาเวิก* (1.1.1.3) 

*ไม่ได้รับงบประมาณ สำนักงานจัดการ
คุณภาพน้ำ 

30 งานก่อสร้างท่อส่งน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วของโรง
ควบคุมคุณภาพน้ำช่องนนทรีไปคลองช่องนนทรี*** 
หมายเหตุ ***แผนงานบูรณาการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่
สาธารณะคลองช่องนนทรี 

27,500,000 สำนักงานจัดการ
คุณภาพน้ำ 

31 โครงการจ้างทำระบบงานเพ่ือการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (1.1.1.4) 

21,200,000 สำนักงานจัดการ
คุณภาพน้ำ 

32 โครงการสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมในการ
ดูแลรักษาคลอง* 

*ไม่ได้รับงบประมาณ สำนักงานจัดการ
คุณภาพน้ำ 

33 โครงการจ้างบริหารจัดการเพ่ือการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย* (1.1.1.4) 

*ไม่ได้รับงบประมาณ สำนักงานจัดการ
คุณภาพน้ำ 

34 โครงการคลังความรู้ออนไลน์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการน้ำเสียในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร* 
(1.1.1.4) 

*ไม่ได้รับงบประมาณ สำนักงานจัดการ
คุณภาพน้ำ 

35 งานปรับปรุงลานผลิตปุ๋ยหมักจากตะกอนน้ำเสีย
หนองแขม 

*อยู่ระหว่างขอจัดสรร
งบประมาณ 

สำนักงานจัดการ
คุณภาพน้ำ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,382,967,264  
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โครงการยุทธ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัตริาชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565 (มิติที่ 1.4 ปลอดภัยพิบัติ) 
(เรียงลำดับตามยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565) 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรมสำคัญ งบประมาณ ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา 
1  งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำ

เจ้าพระยา ช่วงซอยราษฎร์บูรณะ 1 ถึงซอย
ราษฎร์บูรณะ 3 

27,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน. (ก.3) 

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในถนนสายหลัก 
1  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำซอย

พหลโยธิน 58 (ซอยแอนเน็กซ์) 
58,000,000.- 

*ไม่ได้รับงบประมาณ 
กรท. 

2  โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมสามแยกเตาปูนและ
บริเวณใกล้เคียง 

78,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.(ก.2) 

3  โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองครก ตอนคลอง
หลุมไผ่ 

79,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.(ก.2) 

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ บ่อสูบน้ำ 
1  โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำและประตูเรือ

สัญจรคลองแสนแสบตอนคลองบางชัน (ครั้งที่ 2) 
80,000,000.- สพน.(ก.2) 

2  โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมเครื่องสูบ
น้ำ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ำคลอง
บางเขน ตอนถนนประชาชื่น 

87,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.(ก.2) 

3  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำและประตูเรือสัญจร
ทางน้ำบริเวณสถานีสูบน้ำคลองชักพระ 
*** “แผนงานบูรณาการเพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนาย่าน
จากคลองเขตเมืองสู่ชายทะเลบางขุนเทียน” 

650,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

4  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำและประตูเรือสัญจร
ทางน้ำ บริเวณสถานีสูบน้ำ คลองมอญ 
*** “แผนงานบูรณาการเพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนาย่าน
จากคลองเขตเมืองสู่ชายทะเลบางขุนเทียน” 

150,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

5  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำและประตูเรือสัญจร
ทางน้ำ บริเวณสถานีสูบน้ำคลองบางกอกใหญ่ 
*** “แผนงานบูรณาการเพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนาย่าน
จากคลองเขตเมืองสู่ชายทะเลบางขุนเทียน” 

451,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

6  งานก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ซอยรัชดาภิเษก 32 (อาภา
ภิรมย์) ตอนลงคลองลาดพร้าว 

61,400,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กรท. 

7  โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองขวางบางปะ
แก้วและเพ่ิมประสิทธิภาพประตูระบายน้ำคลอง
วัดนาคนิมิตร 

71,000,000.- 
(ไม่ได้รับงบประมาณ) 

สคน. 
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ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรมสำคัญ งบประมาณ ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

8  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองวัดสิงห์ ตอน
คลองสนามชัย 

72,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

9  โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองสะพาน
ควาย 

98,700,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

10  โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองรางจาก 90,800,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

โครงการจัดหาพ้ืนที่หน่วงน้ำและกักเก็บน้ำ (แก้มลิง) 
1  โครงการก่อสร้างแก้มลิงเสรีไทย ช่วงคลองรหัสถึง

คลองครุ (ครั้งที่ 2) 
28,000,000.- สพน.(ก.2) 

2  โครงการก่อสร้างแก้มลิงสวนน้ำเสรีไทย ช่วงคลอง
ครุถึงคลองหลอแหล 

36,500,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.(ก.วิชาการฯ) 

3  โครงการก่อสร้างแก้มลิงวงเวียนบางเขน พื้นที่เขต
บางเขน 

35,000,000.- 
*อยู่ระหว่างขอจัดสรร

งบประมาณ 

สพน.(ก.วิชาการฯ) 

4  งานก่อสร้างแก้มลิงฟิชชิ่งปาร์ค พ้ืนที่เขตหนอง
จอก 

90,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.(ก.วิชาการฯ) 

5  โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองรางอ้อ –  
รางแก้ว คูน้ำสนามกอล์ฟสโมสรทหารบกราม
อินทราและก่อสร้างแก้มลิงบึงสนามกอล์ฟสโมสร
ทหารบกรามอินทรา ระยะที่ 1 

86,600,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.(ก.3) 

โครงการก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล. 
1  งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองแจงร้อน ช่วง

สถานีสูบน้ำคลองแจงร้อนถึงถนนราษฎร์บูรณะ 
56,000,000.- 

*ไม่ได้รับงบประมาณ 
สพน.(ก.3) 

2  งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ริมคลองพระยาราช
มนตรี บริเวณชุนชนราชมนตรีร่วมใจ 

27,500,000.- 
 

สพน.(ก.3) 

3  งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ริมคลองพระยาราช
มนตรี ช่วงคลองบางบอนถึงคลองหนองใหญ่ 

74,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.(ก.3) 

4  งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองทวีวัฒนา ช่วงถนน
เพชรเกษมถึงคลองภาษีเจริญ 

80,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.(ก.3) 

5  โครงการก่อสร้างเข่ือนคลองหนองบอน ช่วงจาก
คลองประเวศบุรีรมย์ถึงบึงหนองบอน 

242,600,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.(ก.1) 

6  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองรางสะแก  
ช่วงคลองหัวกระบือถึงคลองบางมด 
*** “แผนงานบูรณาการเพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนาย่าน
จากคลองเขตเมืองสู่ชายทะเลบางขุนเทียน” 

70,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.(ก.3) 

7  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองรางโพธิ์  
ช่วงคลองหัวกระบือถึงคลองบางมด 

77,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.(ก.3) 
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ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรมสำคัญ งบประมาณ ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

*** “แผนงานบูรณาการเพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนาย่าน
จากคลองเขตเมืองสู่ชายทะเลบางขุนเทียน” 

8  โครงการก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล. คลองบางบอน  
ช่วงคลองพระยาราชมนตรีถึงคลองสะแกงาม 

88,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.(ก.3) 

9  โครงการก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วมโครงการแก้ม
ลิง “คลองมหาชัย-คลองสนามชัย” 
*** “แผนงานบูรณาการเพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนาย่าน
จากคลองเขตเมืองสู่ชายทะเลบางขุนเทียน” 

103,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.(ก.3) 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการรับมือกับภัยพิบัติจากอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
1  โครงการจัดทำและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

น้ำเชิงรุก 
 

67,955,000.- กสน. 

2  โครงการพัฒนาระบบประเมินปริมาณฝนและ
พยากรณ์ฝนล่วงหน้าโดยใช้ข้อมูลเรดาร์ตรวจ
อากาศ 

11,200,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กสน. 

3  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ควบคุมระบบ
ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร 
 

188,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กสน. 

4  โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบและควบคุมเครื่อง
สูบน้ำอัตโนมัติพื้นที่จุดเสี่ยงน้ำท่วม 
 

95,330,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กสน. 

ฟ้ืนฟูสภาพป่าชายเลนให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
1  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ

ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร และ
ศูนย์สำรวจและเฝ้าระวังชายฝั่ง  
(ต่อเนื่อง ปี 65 - 67)  
*** “แผนงานบูรณาการเพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนาย่าน
จากคลองเขตเมืองสู่ชายทะเลบางขุนเทียน” 

273,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.(ก.วิชาการฯ) 

2  โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครและ
ศูนย์สำรวจและเฝ้าระวังชายฝั่ง  
(ต่อเนื่อง ปี 65 - 71) 
*** “แผนงานบูรณาการเพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนาย่าน
จากคลองเขตเมืองสู่ชายทะเลบางขุนเทียน” 

9,400,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.(ก.วิชาการฯ) 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,827,898,465  
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โครงการยุทธ/กิจกรรมตามภารกิจสำคัญของหน่วยงาน (ยุทธศาสตร์หน่วยงาน) 
(เรียงลำดับตามยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565) 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรมสำคัญ งบประมาณ ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา 
1  งานปรับปรุงระบบระบายน้ำ บริเวณวัดอรุณ

ราชวราราม 
25,000,000.- 

*ไม่ได้รับงบประมาณ 
สพน. (ก.3) 

2  โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำ
เจ้าพระยาช่วงปากคลองสามเสนถึงสะพานกรุง
ธนบุรี 

60,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน. (ก.2) 

3  โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำ
เจ้าพระยาช่วงจากซอยปานสุขถึงโรงเรียนราชินี 

29,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน. (ก.2) 

4  โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้า
ช่วงจากสะพานกรุงธนบุรีถึงสุดซอยสามเสน 11 

56,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน. (ก.2) 

5  โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำ
เจ้าพระยาบริเวณถนนกรุงเกษม 

23,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน. (ก.2) 

6  โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำ
เจ้าพระยาช่วงจากคลองโอ่งอ่างถึงตรอกไกร 

54,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน. (ก.2) 

7  งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมคลองพระโขนงช่วง
ถนนทางรถไฟสายเก่าถึงทางพิเศษเฉลิมมหานคร 

30,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน. (ก.1) 

8  งานปรับปรุงแนวป้องกันท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา 
บริเวณสุสานโปรแตสแตนต์ซอยเจริญกรุง 72/5 

22,000,000.- 
 

สพน. (ก.1) 

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ 
1  งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองเตย 

บริเวณชุมชนริมคลองวัดสะพาน 
15,000,000.- 

 
สพน. 

2  งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองพระโขนง 
บริเวณชุมชนริมคลองพระโขนง 

41,000,000.- 
 

สพน. 

3  งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองพระโขนง 
บริเวณหมู่บ้านเปรมฤทัย 

20,000,000.- สพน. 

4  งานปรับปรุงและก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริม
คลองบางกอกน้อย ช่วงถนนบรมราชชนนีถึง 
ทางรถไฟสายใต้ 

40,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน. (ก.3) 

5  งานปรับปรุงและก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริม
คลองบางกอกน้อย ช่วงคลองน้ำตาลถึงถนนจรัญ
สนิทวงศ ์

44,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน. (ก.3) 

6  งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอก
น้อย ช่วงวัดสุวรรณารามถึงสะพานอรุณอมรินทร์ 

127,000,000.- 
 
 

สพน. (ก.3) 
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ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรมสำคัญ งบประมาณ ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

7  งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอก
น้อย ช่วงคลองบางบำหรุถึงคลองพริกป่น 

45,000,000.- 
 

สพน. (ก.3) 

8  งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา 
บริเวณสำนักงานศุลกากรส่งออกท่าเรือกรุงเทพถึง
ท่าเรือคลองเตย 

75,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน. 

9  งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา 
ช่วงสถานีสูบน้ำคลองขุดวัดช่องลมถึงแม่น้ำ
เจ้าพระยา 

75,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน. 

10  งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองวัดอรุณ 
จากประตูระบายน้ำคลองวัดอรุณถึงแม่น้ำ
เจ้าพระยา 

30,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน. 

11  งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา
บริเวณถนนกรุงเกษมจากท่าเรือเทเวศน์ถึงสหกรณ์
ออมทรัพย์ข้าราชการตำรวจ 

23,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน. 

12  งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา 
บริเวณซอยเจริญกรุง 32 

7,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน. 

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในถนนสายหลัก 
1  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองหลุมไผ่ - 

คลองโคกคราม (ครั้งที่ 2) 
75,000,000.- สพน.(ก.2) 

2  โครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำใต้ถนนพระรามที่ 6 
จากคลองสามเสนลงสู่อุโมงค์ใต้คลองบางซื่อ 

1,000,000.- สพน. 

3  โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการ
ก่อสร้างท่อขนส่งน้ำใต้ถนนพระรามท่ี 6 

800,000.- สพน. 

4  งานปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนพระรามที่ 4 ถนน
เกษมราษฎร์ ตอนลงคลองหัวลำโพง 

35,500,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กรท. 

5  งานปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนศรีบูรพา ช่วง
บริเวณบึงลำพังพวยถึงคลองแสนแสบ 

52,100,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กรท. 

6  งานปรับปรุงระบบระบายน้ำบ่อสูบน้ำคลองแยก
คลองบางตลาด ตอนศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ 

95,500,000.- 
 

กรท. 

7  งานปรับปรุงบ่อสูบน้ำสุขุมวิท 26 40,500,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กรท. 

8  งานปรับปรุงบ่อสูบน้ำสุขุมวิท 71 70,680,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กรท. 

9  งานปรับปรุงบ่อสูบน้ำสุขุมวิท 40 75,500,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กรท. 

10  งานปรับปรุงบ่อสูบน้ำใต้สะพานพระโขนง 47,430,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

 

กรท. 
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ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรมสำคัญ งบประมาณ ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

11  งานปรับปรุงบ่อสูบน้ำสุขุมวิท 21 40,500,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

 

กรท. 

12  งานปรับปรุงบ่อสูบน้ำสุขุมวิท 49 32,130,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กรท. 

13  งานปรับปรุงบ่อสูบน้ำสุขุมวิท 55 64,450,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กรท. 

14  งานปรับปรุงบ่อสูบน้ำถนนจันทน์ ตอนคลองช่อง
นนทรี 

65,500,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กรท. 

15  งานซ่อมแซมอาคารศูนย์ปฏิบัติการป้องกันน้ำท่วม
ฝั่งธนบุรี และโรงผลิตฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ 

11,120,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กรท. 

16  งานปรับปรุงระบบระบายน้ำคูน้ำประยูรวิทย์ ช่วง
ถนนเพชรเกษมถึงคลองภาษีเจริญ 

75,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.(ก.3) 

17  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคูนายกิมสาย 3 ตอน
คลองเปรมประชากร 

50,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.(ก.2) 

18  โครงการก่อสร้างระบระบายน้ำคลองวัดศรีบุญเรือง 49,770,000.- 
 

สพน.(ก.2) 

19  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองเปรมประชากร
พร้อมก่อสร้างท่อขนส่งน้ำบริเวณซอบปูนซีเมนต์
ไทยและถนนเทอดดำริ 

58,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.(ก.2) 

20  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนช่างอากาศ
อุทิศ ถนนประชาอุทิศและถนนโกสุมรวมใจ 

84,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.(ก.2) 

21  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองลาดเป็ด 72,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.(ก.2) 

22  โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำคูนายกิมสาย 2 
และคูนายกิมสาย 3 

120,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.(ก.2) 

23  โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมเครื่องสูบน้ำ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองบางบัว 
ตอนคลองหลุมไผ่ 

80,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.(ก.2) 

24  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองลำชะล่า ช่วง
จากซอยนวมินทร์ 78 ถึงคลองหนองแขม 

80,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.(ก.2) 

25  งานก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมเครื่องสูบน้ำเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองบางนา 

150,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.(ก.1) 

26  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองบ้านป่า จาก
ถนนพัฒนาการถึงคลองตันและคลองหัวหมาก 

283,650,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.(ก.1) 

27  งานก่อสร้างระบบระบายน้ำเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
ถนนสุขุมวิท 71 

154,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน. 
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ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรมสำคัญ งบประมาณ ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

28  โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนนราธิวาส 
ราชนครินทร์ ช่วงถนนสาทรถึงแม่น้ำเจ้าพระยา 
(ระยะที่ 1) 

454,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กรท. 

29  โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนนราธิวาส 
ราชนครินทร์ ช่วงถนนสาทรถึงแม่น้ำเจ้าพระยา 
(ระยะที่ 2) 

257,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กรท. 

โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ 
1  โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอน

ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา 
1,432,531,291.- สพน. 

2  โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการ
ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่
แม่น้ำเจ้าพระยา 

6,215,406.- สพน. 

3  โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรม
ประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา 

187,100,000.- สพน.(ก.2) 

4  โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการ
ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรจาก
คลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา 

11,400,000.- สพน.(ก.2) 

5  โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนา
บริเวณคอขวด 
 

139,000,000.- สพน.(ก.3) 

6  โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการ
ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนาบริเวณคอ
ขวด 

5,000,000.- สพน.(ก.3) 

7  โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบ
จากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลอง
ลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130 
 

139,000,000.- สพน.(ก.1) 

8  โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการ
ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบจากอุโมงค์
ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวถึง
บริเวณซอยลาดพร้าว 130 

10,000,000.- สพน.(ก.1) 

9  โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองพระยาราช
มนตรีจากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย 
*** “แผนงานบูรณาการเพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนาย่าน
จากคลองเขตเมืองสู่ชายทะเลบางขุนเทียน” 

60,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.(ก.3) 

10  โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง โครงการ
ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองพระยาราชมนตรี 

5,100,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.(ก.3) 
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ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรมสำคัญ งบประมาณ ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

จากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย 
*** “แผนงานบูรณาการเพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนาย่าน
จากคลองเขตเมืองสู่ชายทะเลบางขุนเทียน” 

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ บ่อสูบน้ำ 
1  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองวัดหลักสี่ ถนน

วิภาวดีรังสิต ฝั่งขาออก 
3,528,000.- 

 
สคน. 

2  โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำ
คลองเตย 

1,000,000.- สคน. 

3  โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมเครื่องสูบน้ำ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองเกรียง  
ตอนคลองจั่น 

64,500,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.(ก.2) 

4  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำสามเสน 94,800,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

5  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองเจ๊ก 12,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

6  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำพระโขนง 71,200,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

7  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ 80,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

8  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองสวนหลวง 6,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

9  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบ้านใหม่ 6,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

10  โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำท่าวาสุกรี 6,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

11  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำขรัวตาแก่น 65,000,000.- 
 

สคน. 

12  โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำวัดราชาธิวาส 6,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

13  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองตาอูฐ 10,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

14  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองลาดยาว 8,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

15  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางเขนขาออก 
(ฝั่งเหนือ) 

16,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

16  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางเขนขาออก 
(ฝั่งใต้)  

16,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

17  ปรับปรุงสถานีสูบน้ำรัชดาวิภาวดี 5,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 



70 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรมสำคัญ งบประมาณ ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

18  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำสุทธิสารขาออก 8,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

 

สคน. 

19  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำสุทธิสารขาเข้า 8,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

20  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำดินแดงขาเข้า 12,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

21  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองตาป่วน 27,900,000.- 
 

สคน. 

22  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำลำรางกระบือ 6,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

23  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำลำรางสาธารณะ ซ.
ลาดพร้าว ๑๓๐ 

8,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

24  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองยายเผื่อน 5,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

25  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองตาหนัง 5,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

26  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำรามคำแหง ๓๙ 20,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

27  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคูน้ำข้างวัดมักกะสัน 10,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

28  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองศาลเจ้า 8,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

29  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองขุนสกล 10,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

30  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองหนองบอน 12,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

31  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองศาลาลอยล่าง 10,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

32  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองศาลาลอยบน 8,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

33  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำปากคลองตลาด 50,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

34  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำโอ่งอ่าง 10,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

35  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำเทเวศร์ 40,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

36  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำบางลำพู 10,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 
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37  โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองหลอดราช
นัดดาและคลองหลอดวัดราชบพิธ 

18,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

 

สคน. 

38  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำโบสถ์แม่พระฟาติมา 9,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

39  โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำสถานีสูบน้ำคลอง
ลาดโตนด 

38,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

40  โครงการจัดทำแผนพัฒนาระบบอาคารบังคับน้ำ
เพ่ือบริหารจัดการน้ำ 

10,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

41  โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองทวีวัฒนา 1,900,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

42  โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองวัดใหม่
ภาวนาและก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองแกลบ 
(ตอนคลองวัดยาง) 

37,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

43  โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองบางขุนนนท์ 37,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

44  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองผักหนาม 22,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

45  โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองน้ำตาล 1,900,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

46  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองวัดดุสิต 21,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

47  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำ 
คลองบปุผาราม 

70,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

48  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำและประตูเรือสัญจร
ทางน้ำ บริเวณสถานีสูบน้ำคลองภาษีเจริญ (วัด
ปากน้ำ) 

200,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

49  โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองภาษีเจริญ  
(วัดหนองแขม) 

98,700,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

50  โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองสาน 60,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

51  โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองวัดทองเพลง 1,900,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

52  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางไส้ไก่ (เจริญ
นคร 5) และสถานีสูบน้ำคลองสำเหร่ (เจริญนคร 
6) 

10,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

53  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำและประตูเรือสัญจร
ทางน้ำบริเวณสถานีสูบน้ำคลองดาวคะนอง 

650,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 
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*** “แผนงานบูรณาการเพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนาย่าน
จากคลองเขตเมืองสู่ชายทะเลบางขุนเทียน” 
 

54  โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองบางค้อ 40,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

55  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองแจงร้อน 5,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

56  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองสี่บาท 73,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

57  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองน้ำแก้ว 6,550,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

58  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองพญาเวิก 7,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

59  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองขรัวตาแก่น 65,000,000.- 
 

สคน. 

60  โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและระบบลำเลียงน้ำ
บริเวณใต้ทางด่วนขั้นที่ 1 จากถนนดินแดงถึงบึง
มักกะสัน 

274,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

61  โครงการปรับปรุงระบบขนส่งน้ำจากสถานีสูบน้ำหอ
วังถึงคลองเปรมประชากร 

150,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

62  โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองสามเสน 47,400,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สคน. 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในถนนสายหลักด้วยเครื่องผลักดันน้ำ เครื่องสูบน้ำและยานพาหนะ 
1  เพ่ิมประสิทธิภาพจัดหารถน้ำมันเชื้อเพลิง ขนาดไม่

น้อยกว่า 3,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ 2 คัน 
9,000,000.- 

*ไม่ได้รับงบประมาณ 
กคจ. 

2  เพ่ิมประสิทธิภาพจัดหารถยกไฮดรอลิค แบบราท
เทอร์เรน (Rough Terrain Crane) ขนาดไม่น้อย
กว่า 30 ตัน พร้อมอุปกรณ์ 2 คัน 

90,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กคจ. 

3  เพ่ิมประสิทธิภาพจัดหาเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่
ระบบไฮดรอลิค ขนาด 16 นิ้ว แบบหัวสูบ
อเนกประสงค์ ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 
125 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ 28 เครื่อง 

189,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กคจ. 

4  เพ่ิมประสิทธิภาพจัดหารถสูบน้ำเคลื่อนที่  
(โมบายยูนิต) พร้อมอุปกรณ์ 5 คัน 

75,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กคจ. 

5  เพ่ิมประสิทธิภาพจัดหาเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่
ระบบไฮดรอลิค ขนาด 30 นิ้ว ขับด้วยเครื่องยนต์
ดีเซลไม่น้อยกว่า 250 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ 13 
เครื่อง 

188,500,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กคจ. 
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6  เพ่ิมประสิทธิภาพจัดหาเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่ม
แบบ SUBMERSIBLE PROPELLER ขนาด
ความสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 60 ลบ.ม./นาที 
ที่ระยะสูบส่ง (HEAD) ไม่น้อยกว่า 4 เมตร พร้อม
อุปกรณ์ จำนวน 10 เครื่อง 

28,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กคจ. 

7  เพ่ิมประสิทธิภาพจัดหาเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่ม 
SUBMERSIBLE PROPELLER ขนาดความสามารถ
สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 30 ลบ.ม./นาที ที่ระยะสูบส่ง 
(HEAD) ไม่น้อยกว่า 4 เมตร พร้อมอุปกรณ์ 12 
เครื่อง 

27,600,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กคจ. 

8  เพ่ิมประสิทธิภาพจัดหาเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่ม
แบบหอยโข่ง (FREE STANDING) ขนาด
ความสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 7.8 ลบ.ม./นาที 
ที่ระยะสูบส่ง (HEAD) ไม่น้อยกว่า 10 เมตร พร้อม
อุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง 

1,900,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กคจ. 

9  เพ่ิมประสิทธิภาพจัดหาเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่ม
แบบหอยโข่ง (FREE STANDING) ขนาด
ความสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 4.8 ลบ.ม./นาที 
ที่ระยะสูบส่ง (HEAD) ไม่น้อยกว่า 10 เมตร พร้อม
อุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง 

1,700,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กคจ. 

10  เพ่ิมประสิทธิภาพจัดหาเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ชนิด
จุ่มระบบไฮดรอลิค ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อย
กว่า 250 แรงม้า ขนาดความสามารถสูบน้ำได้ไม่
น้อยกว่า 72 ลบ.ม.ต่อนาที ที่ระยะสูบส่ง(HEAD)ไม่
น้อยกว่า 5 เมตร มีชุดโรลพร้อมสายไฮดรอลิคยาว
ไม่น้อยกว่า 25 เมตร สำหรับใช้งานหัวจ่าย
ระยะไกล ติดตั้งบนเทรลเลอร์ลากจูง พร้อมอุปกรณ์ 
จำนวน 15 เครื่อง 

172,500,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กคจ. 

11  เพ่ิมประสิทธิภาพจัดหาชุดไฮดรอลิคบูสเตอร์ปั๊ม 
(Hydraulic Booster pump) ชนิดหัวสูบ
อเนกประสงค์ 2 ทาง อัตราการสูบน้ำรวมได้ไม่น้อย
กว่า 0.5 ลบ.ม./วินาที ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซลไม่
น้อยกว่า 125 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 24 
ชุด 

73,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กคจ. 

12  112. เพ่ิมประสิทธิภาพจัดหาเครื่องผลักดันน้ำ 
ความสามารถผลักดันน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1.67 ลบ.
ม./วินาที (100ลบ.ม./นาที) พร้อมชุดขับเคลื่อน 2 
ระบบ และอุปกรณ์ จำนวน 27 เครื่อง 

148,500,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กคจ. 
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ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรมสำคัญ งบประมาณ ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

โครงการจัดหาพ้ืนที่หน่วงน้ำและกักเก็บน้ำ (แก้มลิง) 
1  งานปรับปรุงแก้มลิงถนนเพชรเกษม บริเวณหน้า

ห้างเดอะมอลล์บางแค 
 

95,500,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.(ก.3) 

2  โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองรางอ้อ – 
รางแก้ว คูน้ำสนามกอล์ฟสโมสรทหารบกราม
อินทราและก่อสร้างแก้มลิงบึงสนามกอล์ฟสโมสร
ทหารบกรามอินทรา ระยะที่ 2 
 

124,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.(ก.2) 

3  โครงการปรับปรุงบึงมักกะสัน 212,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.(ก.2) 

4  โครงการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดินสนามกีฬาไทย-
ญี่ปุ่น ดินแดง พื้นที่เขตดินแดง 

93,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.(ก.วิชาการฯ) 

5  โครงการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดินสวนเบญจสิริ 
ถนนสุขุมวิท พื้นที่เขตคลองเตย 

96,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.(ก.วิชาการฯ) 

6  โครงการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดินสวนสันติภาพ 
ถนนราชวิถี พ้ืนที่เขตราชเทวี 

90,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.(ก.วิชาการฯ) 

7  งานก่อสร้างแก้มลิงฟิชชิ่งปาร์ค พ้ืนที่เขตหนองจอก 90,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.(ก.วิชาการฯ) 

8  งานปรับปรุงปรับแก้มลิงบึงสีกัน พื้นท่ีเขตหลักสี่ 15,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.(ก.วิชาการฯ) 

9  งานก่อสร้างแก้มลิงคลองพระยาสุเรนทร์ บริเวณ
ซอยหมู่บ้านภัสสร 19 พ้ืนที่เขตสายไหม 

29,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.(ก.วิชาการฯ) 

10  งานก่อสร้างแก้มลิงคลองรางไผ่ตัดคลองบางพราน 
พ้ืนที่เขตบางบอน 

22,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.(ก.วิชาการฯ) 

11  งานก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดินหมู่บ้านเศรษฐกิจ 182,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.(ก.วิชาการฯ) 

12  งานก่อสร้างแก้มลิงคลองบางซื่อ บริเวณอาคารรับ
น้ำอุโมงค์บางซื่อ จำนวน 3 แห่ง 

56,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน. 

13  งานก่อสร้างแก้มลิงคลองไผ่สิงโต ช่วงจากอาคารรับ
น้ำไผ่พิทักษ์ถึงถนนรัชดาภิเษก 

48,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน. 

14  งานก่อสร้างแก้มลิงโรงงานกำจัดมูลฝอยอ่อนนุช 
พ้ืนที่เขตประเวศ 

40,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน. 

15  งานก่อสร้างแก้มลิงคลองพุทราซอยนิคม
อุตสาหกรรมลาดกระบัง พื้นที่เขตลาดกระบัง 
 
 
 

22,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน. 
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ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรมสำคัญ งบประมาณ ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

โครงการก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล. 
1  โครงการก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล.คลองบ้านหลาย จาก

เขื่อนเดิมบริเวณคลองขวางล่างถึงเขื่อนเดิมบริเวณ
ซอยวชิรธรรมสาธิต 55 (ครั้งที่ 2) 

58,376,517.- กรบ 

2  โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.ลำรางสาธารณะ 17 
จากถนนลาดพร้าวถึงคลองตาหนัง (ครั้งที่ 2) 

43,342,251.- กรบ 

3  โครงการปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองน้ำแก้ว จาก
คลองพญาเวิกถึงคลองลาดพร้าว 

113,800,000.- กรบ 

4  โครงการก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล. และสถานีสูบน้ำ
คลองมหาศรจากบริเวณคลองบางไผ่ถึงบริเวณ
คลองภาษีเจริญ 

135,000,000.- กรบ 

5  โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลอง
โอ่งอ่างและคลองบางลำพูจากบริเวณสะพานดำรง
สถิตถงึบริเวณป้อมพระสุเมรุ 

29,100,000.- กรบ 

6  โครงการก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร 
ช่วงที่ 4 จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเทศบาล
สงเคราะห์ 

90,000,000.- กรบ 

7  โครงการก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร 
ช่วงที่ 2 จากสุดเขตกรุงเทพมหานครถึงคลองบ้าน
ใหม่และหมู่บ้านแกรนด์คาแนลถึงถนนสรงประภา 

80,750,000.- กรบ 

8  โครงการก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร 
ช่วงที่ 3 จากถนนสรงประภาถึงถนนแจ้งวัฒนะ 

90,000,000.- กรบ 

9  งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางจาก จาก
บริเวณทวีวัฒนา ถึงบริเวณคลองพระยาราชมนตรี 

161,380,000 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กรบ. 

10  งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดินคลองภาษี
เจริญ (ระยะที่ 1 ) จากบริเวณถนนราชพฤกษ์ถึง
บริเวณคลองพระราชมนตรี 

117,860,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กรบ. 

11  งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดินคลองภาษี
เจริญ (ระยะที่ 2 ) จากบริเวณคลองพระราชมนตรี
ถึงบริเวณซอยเพชรเกษม 63 (วัดทองเนียม) 

159,920,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กรบ. 

12  งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดินคลองภาษี
เจริญ (ระยะที่ 3 ) จากบริเวณวัดทองเนียมถึงสุด
เขตกทม. 

146,860,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กรบ. 

13  โครงการก่อสร้างบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา 
(คลองหนองบอน ช่วงจากสถานสูบน้ำบึงหนองบอน
ถึงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 7 แยก 4 

516,300,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.(ก.1) 
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ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรมสำคัญ งบประมาณ ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

14  โครงการก่อสร้างเข่ือนคลองมะขามเทศช่วงจาก
คลองหนองบอนถึงลำรางสาธารณะสุดเขตบึงหนอง
บอน 

157,550,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.(ก.1) 

15  โครงการก่อสร้างเข่ือน คลองสามประเวศ ช่วงซอย
ร่มเกล้า 25/7 ถึงคลองประเวศ 

160,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.(ก.1) 

16  โครงการก่อสร้างเข่ือนคลองสี่ประเวศช่วงทางหลวง
พิเศษหมายเลข 7 ถึงคลองประเวศ 

160,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

สพน.(ก.1) 

17  โครงการก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล. คลองบางไผ่จาก
บริเวณคลองทวีวัฒนาถึงบริเวณสุดเขต กทม. 

68,320,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กรบ. 

18  โครงการก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล. คลองบางขี้แก้ง จาก
บริเวณคลองทวีวัฒนาถึงบริเวณถนนพุทธมณฑล
สาย 2 

90,060,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กรบ 

19  โครงการก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล. คลองบางจาก จาก
บริเวณคลองทวีวัฒนาถึงบริเวณถนนพุทธมณฑล
สาย 2 

81,160,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กรบ 

20  โครงการปรับปรุงเขื่อนเดิมเป็นแบบกำแพงลายอิฐ 
คลองผดุงกรุงเกษมจากบริเวณถนนข้าวหลามถึง
บริเวณสถานีสูบน้ำกรุงเกษม 

56,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กรบ 

21  โครงการก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล. คลองสามเสน จาก
ถนนพระราม 6 ถึงถนนสามเสน 

160,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กรบ 

22  โครงการก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล. คลองสามเสน จาก
ถนนจตุรทิศ ช่วง ก ถึงคลองแสนแสบ 

241,900,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กรบ 

23  โครงการก่อเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางมด คลองบาง
ขุนเทียนจากบริเวณถนนพระราม 2 ถึงบริเวณ
คลองลัดขี้เหล็ก 

85,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

กรบ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 13,676,497,729  
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แผนปฏบิัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5 
(สำนักการระบายน้ำ) 

บัญชีรายการ/โครงการประจำพื้นฐาน 
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บัญชีรายการโครงการ/กิจกรรมประจำพื้นฐาน (มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ) 
 

ลำดับที่ ด้าน/แผนงาน รายการ/โครงการ งบประมาณ 
๔ แผนงาน: จัดการน้ำทิ้ง   
    ผลผลิต: บำบัดน้ำเสีย 1. โครงการจัดหาทดแทนเครื่องจักร

และอุปกรณ์โรงควบคุมคุณภาพน้ำช่อง
นนทรี 

90,000,000 

  2. งานการเดินระบบบำบัดน้ำเสียโรง
ควบคุมคุณภาพน้ำรัตนโกสินทร์ 

13,100,000 

  3. งานการเดินระบบบำบัดน้ำเสียโรง
ควบคุมคุณภาพน้ำสี่พระยา 

10,000,000 

  4. โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษา 
และบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ำ 
หนองแขม-ทุ่งครุ ระยะที่ 4 

26,000,000 

  5. โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษา
และบริหารจัดการศูนย์การศึกษาและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ ระยะท่ี 2 

21,000,000 

  6. โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษา  
และบริการจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ำ 
ช่องนนทรี ระยะที่ 4 

16,612,960 

  7. โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษา 
และบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ำ 
ดินแดง ระยะที่ 4 

24,000,000 

  8. โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษา 
และบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ำ 
จตุจักร ระยะที่ 4 

16,000,000 

  9. งานเดินระบบและบำรุงรักษาระบบ 
บำบัดน้ำเสียและระบบรวบรวมน้ำเสีย
ของโรงควบคุมคุณภาพน้ำขนาดเล็กที่
ได้รับโอนจากการเคหะแห่งชาติ จำนวน 
12 แห่ง คือ โรงควบคุมคุณภาพน้ำ
คลองจั่น ร่มเกล้า ทุ่งสองห้อง 1 ทุ่งสอง
ห้อง 2 หัวหมาก ท่าทราย บางนา 
คลองเตย รามอินทรา บ่อนไก่ ห้วยขวาง 
และบางบัว 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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ลำดับที่ ด้าน/แผนงาน รายการ/โครงการ งบประมาณ 
  10. งานเดินระบบบำบัดน้ำเสียแบบ

หมุนเวียนตามธรรมชาติและระบบการ
ใช้พืชน้ำของสวนลุมพินี 

ไม่ใช้งบประมาณ 

  11. งานเดินระบบบำบัดน้ำเสียของ 
โรงควบคุมคุณภาพน้ำพระราม 9 

ไม่ใช้งบประมาณ 

  12. งานเดินระบบบำบัดน้ำเสียของ 
โรงควบคุมคุณภาพน้ำบึงมักกะสัน 

ไม่ใช้งบประมาณ 

  13. กิจกรรมทำความสะอาดท่อ
รวบรวมน้ำเสียเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
รวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

  14. งานปรับปรุงโรงควบคุมคุณภาพน้ำ 
บางนา* 

*ไม่ได้รับงบประมาณ 

  15. งานปรับปรุงระบบรวบรวมน้ำเสีย  
โรงควบคุมคุณภาพน้ำรัตนโกสินทร์* 

*ไม่ได้รับงบประมาณ 

  16. โครงการปรับปรุงและดูแลระบบ
สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติใน
คลองเป้าหมาย* 

*ไม่ได้รับงบประมาณ 

  17. งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย
และระบบระบายน้ำถนนสวรรคโลก 
พ้ืนที่เขตดุสิต* 

*ไม่ได้รับงบประมาณ 

  18. งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย
และระบบระบายน้ำช่วงถนนศรีอยุธยา
ถึงถนนอู่ทองนอก พ้ืนที่เขตดุสิต* 

*ไม่ได้รับงบประมาณ 

  19. งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย 
บริเวณถนนพระรามที่ 5 และถนนราช
วิถี พ้ืนที่เขตดุสิต* 

*ไม่ได้รับงบประมาณ 

  20. งานปรับปรุงระบบรวมรวมน้ำเสีย
เดิมบริเวณถนนสวรรคโลก พื้นที่เขต
ดุสิต* 

*ไม่ได้รับงบประมาณ 

  21. งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย
หลักบริเวณถนนพระรามที่ 5 ถนนราช
วิถี ถนนสวรรคโลก และถนนศรีอยุธยา 
พ้ืนที่เขตดุสิต* 

*ไม่ได้รับงบประมาณ 

  22. งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย 
บริเวณซอยบรมราชชนนี 121 พ้ืนที่
เขตทวีวัฒนา* 

*ไม่ได้รับงบประมาณ 
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ลำดับที่ ด้าน/แผนงาน รายการ/โครงการ งบประมาณ 
  23. งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย  

ช่วงจากถนนพิษณุโลกถึงถนนศรีอยุธยา  
พ้ืนที่เขตดุสิต* 

*ไม่ได้รับงบประมาณ 

  24. งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย 
บริเวณถนนราชวิถี พ้ืนที่เขตดุสิต* 

*ไม่ได้รับงบประมาณ 

รวม 216,712,960 
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บัญชีรายการโครงการ/กิจกรรมประจำพื้นฐาน (มิติที่ 1.4 ปลอดภัยพิบัติ) 
 

ลำดับที่ ด้าน/แผนงาน รายการ/โครงการ งบประมาณ 
๔ แผนงาน: จัดการน้ำทิ้ง   
    ผลผลิต: พัฒนาระบบป้องกัน 

น้ำท่วม 
1. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำใน
แนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูง เชื่อมสาม
สนามบิน (โครงสร้างใต้ดิน) ช่วงจากถนน
พระรามที่ 6 ถึงซอยระนอง 1 

18,228,000.- 

  2. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำใน
แนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูง เชื่อมสาม
สนามบิน (โครงสร้างยกระดับ) ช่วงจาก
ซอยระนอง 1 ถึงสนามบินดอนเมือง 

9,261,000.- 

  3. งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้อง
คลอง) คลองกระท้อนแถวจากบริเวณ
เขื่อนเดิมถึงคลองบางขุนศรี (ครั้งที่ 2) 

26,100,000.- 

  4. งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้อง
คลอง) และสถานีสูบน้ำลำรางยายสุ่น  
จากถนนรัชดาภิเษกถึงคลองสามเสน  
(ครั้งที่ 2) 

21,000,000.- 

  5. งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้อง
คลอง) คลองยายทิม จากบริเวณคลอง
ภาษีเจริญถึงบริเวณคลองบางจาก (ครั้งที่
2) 

7,359,000.- 

  6. งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (สมอยึด
ด้านหลัง) คลองเคล็ด จากเขื่อนเดิม
บริเวณคลองตาช้างถึงคลองนา (ครั้งท่ี 2) 

44,000,000.- 

  7. โครงการเดินระบบบำรุงรักษา และ
บริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ำ ใต้คลอง
บางซื่อจากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำ
เจ้าพระยา 

63,000,000.- 

  8. โครงการเดินระบบบำรุงรักษาและ
บริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ำ จากบึง
มักกะสันลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (ระยะที่ 3) 

88,000,000.- 

  9. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนรัชดาภิเษก ช่วง
บริเวณหน้าธนาคารกรุงเทพถึงบริเวณหน้า
ศาลอาญารัชดา 

19,207,000.- 
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ลำดับที่ ด้าน/แผนงาน รายการ/โครงการ งบประมาณ 
  10. ขุดลอกคลองบางมะเขือ จากสถานี

สูบน้ำคลองบางมะเขือถึงสุดระยะที่
กำหนดให้ 

1,264,000.- 

  11. ขุดลอกคูน้ำข้างโรงพยาบาลบำรุง
ราษฎร์ จากคลองแสนแสบถึงถนนสุขุมวิท 

1,316,000.- 

  12. งานจ้างที่ปรึกษาสำรวจจัดทำแผน
หลักและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วม
และระบบระบายน้ำพ้ืนที่ฝั่งตะวันออก
ของกรุงเทพมหานครนอกแนวคันก้ันน้ำ
พระราชดำริ 

70,000,000.- 
*อยู่ระหว่างขอจัดสรร

งบประมาณ 

  13. งานจ้างที่ปรึกษาศึกษาทบทวนแผน
แม่บทการระบายน้ำพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร
ฝั่งตะวันออกในแนวคันก้ันน้ำพระราชดำริ 

70,000,000.- 
*อยู่ระหว่างขอจัดสรร

งบประมาณ 
  14. งานจ้างที่ปรึกษาศึกษาทบทวนแผน

แม่บทการระบายน้ำพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร
ฝั่งตะวันตก 

70,000,000.- 
*อยู่ระหว่างขอจัดสรร

งบประมาณ 
  15. งานก่อสร้างอุโมงค์เชื่อมคลองด่วน

กับอาคารรับน้ำอุโมงค์บางซื่อบริเวณถนน
รัชดาภิเษก 

96,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

  16. งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลอง
หัวหมาก ตอนคลองพระโขนง 

98,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

  17. งานปรับปรุงระบบระบายน้ำถนน
ช่างอากาศอุทิศ จากถนนประชาอุทิศถึง
คลองเปรมประชากร 

95,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

  18. งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำคูนาย
กิมสาย 2 ตอนคลองเปรมประชากร 

89,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

  19. งานก่อสร้างระบบระบายน้ำคูน้ำ
ประยูรวิศว์ ช่วงถนนเพชรเกษมถึงคลอง
บางแค 

60,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

  20. โครงการก่อสร้างเข่ือนกั้นน้ำเพ่ือ
รองรับการพัฒนาพ้ืนที่โรงพยาบาล
ผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

25,353,570.- 

  21. งานปรับปรุงบ่อสูบน้ำถนนประชาสุข 
ตอนคลองขวางนาซอง 

50,000,000.- 
 

  22. งานปรับปรุงบ่อสูบน้ำถนนพระราม 
ที่ 9 ตอนลำรางข้างแยก อ.ส.ม.ท. 

26,000,000.- 
 

  23. งานก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนเสนานิคม 
(ฝั่งตะวันออก) ช่วงคลองลาดพร้าว 

60,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 
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ลำดับที่ ด้าน/แผนงาน รายการ/โครงการ งบประมาณ 
  24. งานก่อสร้างท่อลอดระบายน้ำถนน

เพชรบุรี ช่วงบ่อสูบน้ำข้างสถานฑูต
อินโดนีเซีย (1 จุด) 

6,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

  25. งานก่อสร้างท่อลอดระบายน้ำถนน
ประเสริฐมนูกิจ ช่วงแยกเกษตรศาสตร์ถึง
คลองลาดพร้าว (2 จุด) 

12,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

  26. งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.
ถนนสวนพลู ช่วงซอยสวนพลู 6 ถึงแยก
เทคนิคกรุงเทพ (2 ฝั่ง) 

14,400,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

  27. งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.
ถนนพัฒนาการ ช่วงแยกพัฒนาการถึง
คลองลาว (2 ฝั่ง) 

40,800,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

  28. งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.
ถนนประชาสงเคราะห์ ถนนประชาราษฎร์
บำเพ็ญและถนนประชาสุข ช่วงคลองนา
ซองถึงคลองห้วยขวาง (2 ฝั่ง) 

35,000,000.- 
 

  29. งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.
ถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจ ช่วงคลองบางจาก
ถึงคลองบางข้ีแก้ง (2 ฝั่ง) 

14,400,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

  30. งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.
ถนนสุวินทวงศ์ ช่วงแยกสุวินทวงศ์ถึงแยก
ราษฎร์อุทิศ (2 ฝั่ง) 

28,800,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

  31. งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.
ถนนราชวิถี ช่วงแยกการเรือนถึงเชิง
สะพานกรุงธน (2 ฝั่ง) 

20,000,000.- 
*อยู่ระหว่างขอจัดสรร

งบประมาณ 
  32. งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.

ถนนอิสรภาพ ช่วงตลาดพรานนกถึงซอย
อิสรภาพ 44 (2 ฝั่ง) 

10,000,000.- 
 

  33. งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.
ถนนพญาไท (ขาเข้า) ช่วงแยกราชเทวีถึง
แยกพญาไท 

6,900,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

  34. งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.
ถนนเพชรบุรี ช่วงแยกมิตรสัมพันธ์ถึงแยก
อโศก (2 ฝั่ง) 

25,200,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

  35. งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.
ถนนจอมทอง ช่วงหน้าธนาคารกรุงไทยถึง
สวนสุวรรณานนท์ (2 ฝั่ง) 

12,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 
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ลำดับที่ ด้าน/แผนงาน รายการ/โครงการ งบประมาณ 
  36. โครงการปรับปรุงบ่อสูบน้ำสุขุมวิท 

14 
50,000,000.- 

*ไม่ได้รับงบประมาณ 
  37. โครงการปรับปรุงบ่อสูบน้ำถนนศรี

นครินทร์ ช่วงคลองกะจะ 
80,000,000.- 

*ไม่ได้รับงบประมาณ 
  38. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ

ถนนหอวัง ช่วงถนนพหลโยธินถึงถนน
วิภาวดีรังสิต 

85,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

  39. โครงการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดิน 
บริเวณลานกีฬาการเคหะแห่งชาติซอย
ประชาสงเคราะห์ 32 

85,000,000.- 
*อยู่ระหว่างขอจัดสรร

งบประมาณ 
  40. งานปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล.เดิม พร้อม

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง คลองแสนแสบ 
47,500,000.- 

*ไม่ได้รับงบประมาณ 
  41. งานปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. เดมิ คลอง

ผดุงกรุงเกษม ช่วงปากคลองเปรม-
ประชากรถึงคูน้ำทำเนียบรัฐบาล 

8,400,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

  42. งานปรับปรุงเขื่อนคลองนาซอง จาก
คลองห้วยขวาง ถึงคลองสามเสน 

53,000,000.- 
*อยู่ระหว่างขอจัดสรร

งบประมาณ 
  43. งานก่อสร้างสะพานคนเดินข้าม 

คลองแสนแสบ บริเวณสุเหร่าแดงและ
บริเวณตลาดมีนบุรี 

9,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

  44. งานก่อสร้างสะพานคนเดินข้าม 
คลองทวีวัฒนา บริเวณหมู่บ้านเก้าวัฒนา
วิลล่า 

3,500,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

  45. งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ดาดท้อง
คลอง) คลองลาดลำภูจากบริเวณถนน
พระราม 2 ถึงบริเวณสวนสมเด็จย่า 
กรุงเทพมหานคร 

23,500,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

  46. งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลอง
หัวหมาก จากซอยกรุงเทพกรีฑา 7 ถึง
บริเวณมัสยิดดารุลอิบาดะห์ (หัวหมาก
น้อย) 

96,500,000.- 
*อยู่ระหว่างขอจัดสรร

งบประมาณ 

  47. งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลอง
ราษฎร์บูรณะจากบริเวณถนนราษฎร์
บูรณะถึงบริเวณวัดประเสริฐสุทธาวาส 

16,700,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

  48. งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองโพธิ์
จากบริเวณทางรถไฟสายใต้ถึงบริเวณถนน
พุทธมณฑลสาย 2 

15,300,000 
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ลำดับที่ ด้าน/แผนงาน รายการ/โครงการ งบประมาณ 
  49. งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองตัน 

จากคลองแสนแสบถึงซอยปรีดีพนมยงค์ 
71 

80,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

  50. โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาทบทวน
แผนแม่บทการระบายน้ำ พื้นที่
กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก 

25,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

  51. โครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบระบบ
ป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำ พ้ืนที่
กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก 

25,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

  52. โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาทบทวน
แผนแม่บทการระบายน้ำ พื้นที่
กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตก 

25,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

  53. งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ตระพังแก้ว 
สวนหลวง ร.9 

82,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

  54. งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้อง
คลอง) คลองกระท้อนแถว จากบริเวณ
เขื่อนเดิมถึงคลองบางขุนศรี (ครั้งที่ 2)  

26,100,000.- 
 

  55. งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้อง
คลอง) คลองยายทิม จากบริเวณคลอง
ภาษีเจริญถึงบริเวณคลองบางจาก  
(ครั้งที่ 2) 

7,359,000.- 
 

  56. โครงการก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล.  
คลองบางไผ่ จากบริเวณคลองทวีวัฒนาถึง
บริเวณสุดเขต กทม. 

341,600,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

  57. โครงการก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล. คลอง
บางขี้แก้ง จากบริเวณคลองทวีวัฒนาถึง
บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 2 

450,300,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

  58. โครงการก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล. คลอง
บางจาก จากบริเวณคลองทวีวัฒนาถึง
บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 2 

405,800,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

  59. โครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนเดิม
เป็นแบบกำแพงลายอิฐ คลองผดุงกรุง
เกษม จากบริเวณถนนข้าวหลามถึงบริเวณ
สถานีสูบน้ำกรุงเกษม 

128,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

  60. โครงการก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล. พร้อม
ระบบรวบรวมน้ำเสียคลองแสนแสบ จาก
บริเวณประตูระบายน้ำมีนบุรีถึงบริเวณ
ประตูระบายน้ำหนองจอก 

899,950,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 
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  61. ขุดลอกคลองห้วยขวาง จากคลอง

บางซื่อถึงถนนเทียมร่วมมิตร 
4,357,000.- 

*ไม่ได้รับงบประมาณ 
  62. ขุดลอกคูน้ำในทำเนียบรัฐบาล 489,000.- 

*ไม่ได้รับงบประมาณ 
  63. ขุดลอกคลองสาทร จากสถานีสูบน้ำ

คลองสาทร ถึงถนนพระราม 4 
4,390,000.- 

*ไม่ได้รับงบประมาณ 
  64. ขุดลอกคลองบางขวด จากถนน

ประดิษฐ์มนูธรรม  ถึงคลองบางเตย 
2,880,000.- 

*ไม่ได้รับงบประมาณ 
  65. ขุดลอกคลองบางเตย  จากคลองบาง

ขวด  ถึงคลองแสนแสบ 
3,240,000.- 

*ไม่ได้รับงบประมาณ 
  66. ขุดลอกคลองลำเจียก 1, 2  จาก

คลองขี้เสือใหญ่  ถึงคลองบางเตย 
1,620,000.- 

*ไม่ได้รับงบประมาณ 
  67. ขุดลอกคลองหนองบอน จากคลอง

ประเวศบุรีรมย์ ถึงคลองปลัดเปรียง 
4,179,600.- 

*ไม่ได้รับงบประมาณ 
  68. ขุดลอกคลองมะขามเทศ จากคลอง

จรเข้ขบ ถึงคลองหนองบอน 
3,360,000.- 

 
  69. ขุดลอกคลองบางขุนนนท์ จากคลอง

บางกอกน้อยถึงคลองวัดทอง 
2,080,000.- 

 
  70. ขุดลอกคลองหัวกระบือ จากคลอง

เฉลิมชัยพัฒนา ถึงคลองนา 
2,130,000.- 

*ไม่ได้รับงบประมาณ 
  71. ขุดลอกคลองเฉลิมชัยพัฒนา จาก

คลองสนามชัย ถึงคลองหัวกระบือ 
3,696,000.- 

*ไม่ได้รับงบประมาณ 
  72. ขุดลอกคลองบางจาก(บางพลัด) จาก

แม่น้ำเจ้าพระยา ถึงถนนสิรินธร 
660,000.- 

*ไม่ได้รับงบประมาณ 
  73. ขุดลอกคลองพระราชดำริ 1 จาก

คลองสองตะวันออก ถึง คลองแสนแสบ 
2,933,100.- 

*ไม่ได้รับงบประมาณ 
  74. ขุดลอกคลองพระราชดำริ 2 จาก

คลองสี่ตะวันตก ถึง คลองแสนแสบ 
3,960,000.- 

*ไม่ได้รับงบประมาณ 
  75. ขุดลอกคลองปลัดเปรียง จากคลอง

มะขามเทศ ถึงคลองสาหร่าย 
2,900,000.- 

 
  76. ขุดลอกคลองลาดยาว จากถนน

วิภาวดีรังสิต ถึงถนนรัชดาภิเษก 
1,076,000.- 

*ไม่ได้รับงบประมาณ 
  77. ขุดลอกคลองบางตลาด จากคลอง

ประปาถึงสถานีสูบน้ำคลองบางตลาด 
2,798,000.00  

 
  78. ขุดลอกคลองบางเขน จากคลอง

ลาดพร้าวถึงสถานีสูบน้ำคลองบางเขนใหม่ 
10,420,000.- 

*ไม่ได้รับงบประมาณ 
  79. ขุดลอกคลองจิก จากคลองกะจะ  

ถึงถนนรามคำแหง 
720,000.- 

*ไม่ได้รับงบประมาณ 
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  80. ขุดลอกคลองบ้านม้า จากคลองแสน

แสบ ถึงคลองลำบึงบ้านม้า 
5,220,000.- 

*ไม่ได้รับงบประมาณ 
  81. ขุดลอกคลองลำบึงบ้านม้า จากคลอง

บ้านม้า ถึงคลองจวน 
5,690,000.- 

 
  82. ขุดลอกคลองยายเผื่อน จากคลอง 

ตาหนัง ถึงคลองแสนแสบ 
1,080,000.- 

*ไม่ได้รับงบประมาณ 
  83. ขุดลอกคลองระหัส  จากคลองแสน

แสบ  ถึงคลองหนองแขม 
2,520,000.- 

*ไม่ได้รับงบประมาณ 
  84. ขุดลอกคลองหนองแขม จากคลอง

หลวงวิจิตร  ถึงคลองระหัส 
2,040,000.- 

*ไม่ได้รับงบประมาณ 
  85. ขุดลอกคลองบางประทุน จากคลอง

สนามชัย ถึงคลองบางระแนะ 
2,178,000.- 

*ไม่ได้รับงบประมาณ 
  86. ขุดลอกคลองบางระแนะ จากคลอง

สนามชัย ถึงคลองภาษีเจริญ 
2,152,200.- 

*ไม่ได้รับงบประมาณ 
  87. ขุดลอกคลองบางเชือกหนัง จาก

คลองบางกอกใหญ่ ถึงคลองทวีวัฒนา 
3,702,000.- 

*ไม่ได้รับงบประมาณ 
  88. ขุดลอกคลองบางระมาด จากคลอง

ชักพระ ถึงคลองขุนศรีบุรีรักษ์ 
5,650,000.- 

 
  89. ขุดลอกคลองบางหว้า จากคลองด่าน 

ถึงคลองภาษีเจริญ 
769,200.- 

*ไม่ได้รับงบประมาณ 
  90. ขุดลอกคลองบางซื่อ จากทางรถไฟ

สายเหนือถึงอาคารรับน้ำถนนรัชดาภิเษก 
13,292,000.- 

 
  91. ขุดลอกคลองบางไส้ไก่ จากแม่น้ำ

เจ้าพระยาถึงคลองบางกอกใหญ่ 
2,301,000.- 

*ไม่ได้รับงบประมาณ 
  92. ขุดลอกคลองสำเหร่ จากแม่น้ำ

เจ้าพระยาถึงคลองบางกอกใหญ่ 
2,590,800.- 

*ไม่ได้รับงบประมาณ 
  93. ขุดลอกคลองบางน้ำชน จากแม่น้ำ

เจ้าพระยาถึงคลองบางกอกใหญ่ 
1,738,200.- 

*ไม่ได้รับงบประมาณ 
  94. ขุดลอกคลองบางสะแก จากคลอง

ดาวคะนองถึงคลองบางกอกใหญ่ 
2,542,800.- 

*ไม่ได้รับงบประมาณ 
  95. ขุดลอกคลองบางมะเขือ  

จากสถานีสูบน้ำคลองบางมะเขือถึงสุด
ระยะที่กำหนดให้ 

1,264,000.- 
 

  96. ขุดลอกคูน้ำข้างโรงพยาบาลบำรุง
ราษฎร์ จากคลองแสนแสบถึงถนนสุขุมวิท 

1,316,000.- 
 

  97. ขุดลอกคลองห้วยขวาง  
จากคลองบางซื่อถึงถนนเทียมร่วมมิตร 

2,460,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

  98. ขุดลอกคูน้ำในทำเนียบรัฐบาล 489,000.- 
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 *ไม่ได้รับงบประมาณ 

  99. ขุดลอกคลองสาทร จากสถานีสูบน้ำ
คลองสาทร ถึงถนนพระรราม 4 

4,390,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

  100. ขุดลอกคลองบางขวดจากถนน
ประดิษฐ์มนูธรรม ถึงคลองบางเตย 

2,018,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

  101. ขุดลอกคลองลำเจียก จากคลองขี้
เสือใหญ่ ถึงถนนนวมินทร์ 

2,300,000.- 
 

  102. ขุดลอกคลองหนองบอน จากปตร.
คลองหนองบอน ถึงคลองปลัดเปรียง 

5,290,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

  103. ขุดลอกคลองมะขามเทศ  
จากคลองจระเข้ขบ ถึงคลองหนองบอน 

3,360,000.- 
 

  104. ขุดลอกคลองบางขุนนนท์  
จากคลองบางกอกน้อย ถึงคลองวัดทอง 

2,080,000.- 
 

  105. ขุดลอกคลองหัวกระบือ  
จากคลองเฉลิมชัยพัฒนา ถึงคลองนา 
*** “แผนงานบูรณาการเพ่ือฟ้ืนฟูและ
พัฒนาย่านจากคลองเขตเมืองสู่ชายทะเล
บางขุนเทียน” 

12,130,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

  106. ขุดลอกคลองเฉลิมพัฒนา  
จากคลองสนามชัย ถึงคลองหัวกระบือ 
*** “แผนงานบูรณาการเพ่ือฟ้ืนฟูและ
พัฒนาย่านจากคลองเขตเมืองสู่ชายทะเล
บางขุนเทียน” 

3,696,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

  107. ขุดลอกคลองบางจาก(บางพลัด)  
จากแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงถนนสิรินธร 

660,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

  108. ขุดลอกคลองพระราชดำริ 1  
จากคลองสองตะวันออก  
ถึงคลองแสนแสบ 

2,930,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

  109. ขุดลอกคลองพระราชดำริ 2  
จากคลองสี่ตะวันออก ถึงคลองแสนแสบ 

3,960,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

  110. ขุดลอกคลองจิก จากถนน
รามคำแหง ถึงคลองกะจะ 

907,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

  111. ขุดลอกคลองบ้านม้า จากคลอง
แสนแสบถึงคลองประเวศบุรีรมย์ 

4,193,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

  112. ขุดลอกคลองยายเผื่อน จากคลอง
แสนแสบถึงลำรางสาธารณะ 17 

3,099,000.- 
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  113. ขุดลอกคลองหนองแขม จากซอย

รามอินทรา 58 ถึงคลองระหัส 
1,013,000.- 

*ไม่ได้รับงบประมาณ 
  114. ขุดลอกคลองบางไส้ไก่ จากแม่น้ำ

เจ้าพระยาถึงคลองบางกอกใหญ่ 
2,301,000.- 

*ไม่ได้รับงบประมาณ 
  115. ขุดลอกคลองสำเหร่ จากแม่น้ำ

เจ้าพระยาถึงคลองบางกอกใหญ่ 
2,590,800.- 

*ไม่ได้รับงบประมาณ 
  116. ขุดลอกคลองบางน้ำชน จากแม่น้ำ

เจ้าพระยาถึงคลองบางกอกใหญ่ 
1,738,000.- 

*ไม่ได้รับงบประมาณ 
  117. ขุดลอกคลองบางสะแก จากคลอง

ดาวคะนองถึงคลองบางกอกใหญ่ 
2,542,800.- 

*ไม่ได้รับงบประมาณ 
  118. ขุดลอกคลองลายาว จากถนน

วิภาวดีรังสิต ถึงถนนรัชดาภิเษก 
1,076,000.- 

*ไม่ได้รับงบประมาณ 
  119. ขุดลอกคลองบางตลาด จากคลอง

ประปา ถึงสถานีสูบน้ำคลองบางตลาด 
2,798,000.- 

 
  120. ขุดลอกคลองบางเขน จากสถานี 

สูบน้ำคลองบางเขนใหม่ถึงคลองลาดพร้าว 
10,420,000.- 

*ไม่ได้รับงบประมาณ 
  121. ขุดลอกคลองบางประทุน  

จากคลองสนามชัย ถึงคลองบางระแนะ 
2,178,000.- 

*ไม่ได้รับงบประมาณ 
  122. ขุดลอกคลองบางระแนะ  

จากคลองสนามชัย ถึงคลองภาษีเจริญ 
2,152,200.- 

*ไม่ได้รับงบประมาณ 
  123. ขุดลอกคลองบางเชือกหนัง  

จากคลองบางกอกใหญ่ ถึงคลองทวีวัฒนา 
3,702,000.- 

*ไม่ได้รับงบประมาณ 
  124. ขุดลอกคลองบางหว้า  

จากคลองด่าน ถึงคลองภาษีเจริญ 
769,200.- 

*ไม่ได้รับงบประมาณ 
  125. ขุดลอกคลองหลอแหล  

จากคลองบางชัน ถึงคลองแสนแสบ 
2,428,000.- 

*ไม่ได้รับงบประมาณ 
  126. งานก่อสร้างระบบระบายน้ำเพ่ือ

แก้ไขปัญหาน้ำท่วม พ้ืนที่ระหว่างถนนศรี
อยุธยาและถนนราชวิถี 

155,890,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

  127. งานก่อสร้างระบบระบายน้ำและ
ระบบน้ำเสียบริเวณถนนนครไชยศรี ช่วง
ท่าเรือพายัพ พ้ืนที่เขตดุสิต 

105,590,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

  128. งานก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน ค.
ส.ล. ป้องกันน้ำท่วมริมน้ำเจ้าพระยา
บริเวณท่าเรือพายัพ พื้นที่เขตดุสิต 

24,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

  129. งานก่อสร้างระบบระบายน้ำเพ่ือ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วม พื้นที่ระหว่างถนน

65,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 
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อำนวยสงครามและถนนพระรามที่ 5 
พ้ืนที่เขตดุสิต 

  130. งานก่อสร้างระบบระบายน้ำเพ่ือ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนอู่ทองใน พ้ืนที่เขต
ดุสิต 

125,753,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

  131. งานก่อสร้างระบบระบายน้ำเพ่ือ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วม บริเวณซอยดาวข่าง
และถนนสุโขทัย พ้ืนที่เขตดุสิต 

56,250,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

  132. งานก่อสร้างเขื่อนคูน้ำริมถนน
พระรามที่ 5 และปรับปรุงเขื่อนคลอง
เปรมประชากรจากถนนศรีอยุธยาถึงคลอง
ผดุงกรุงเกษม พร้อมก่อสร้างประตูระบาย
น้ำ พื้นที่เขตดุสิต 

178,000,000.- 
 

  133. งานก่อสร้างเขื่อนคูน้ำริมถนน
สวรรคโลก จากถนนศรีอยุธยาถึงจุดที่
กำหนดให้ บริเวณถนนพิษณุโลก พ้ืนที่เขต
ดุสิต 

83,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

  134. งานปรับปรุงเขื่อนคูน้ำซอย
องครักษ์ จากบริเวณชุมชนวัดประชา
ระบือธรรม 4 ถึงคลองเปรมประชากร 
พ้ืนที่เขตดุสิต 

89,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

  135. งานก่อสร้างเขื่อนคลองเปรม
ประชากรจากซอยวัดประชาระบือธรรมถึง
คลองสามเสน พ้ืนที่เขตดุสิต 

200,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

  136. งานก่อสร้างระบบระบายน้ำเพ่ือ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วม พื้นที่ระหว่างถนน
พระรามที่ 5 และถนนสวรรคโลก พื้นที่
เขตดุสิต 

250,000,000.- 
 

  137. งานก่อสร้างระบบระบายน้ำเพ่ือ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมคลองรางเงิน และ
พ้ืนที่ระหว่างถนนอู่ทองใน ถนนราชวิถี 
และถนนสุโขทัย พ้ืนที่เขตดุสิต 

198,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

  138. งานก่อสร้างระบบระบายน้ำเพ่ือ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นท่ีระหว่างถนน
มหาราช ถนนมหาไชย และถนนหน้าพระ
ลาน พื้นที่เขตพระนคร 

199,500,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 
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  139. งานก่อสร้างระบบระบายน้ำเพ่ือ

แก้ไขปัญหาน้ำท่วม พื้นที่ระหว่างถนนราช
วิถี และถนนสุโขทัย พ้ืนที่เขตดุสิต 

99,850,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

  140. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ
เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนรัชดาภิเษก  
ช่วงบริเวณหน้าธนาคารกรุงเทพถึงบริเวณ
หน้าศาลอาญารัชดา 

380,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

  141. งานปรับปรุงบ่อสูบน้ำซอยอาภา
ภิรมย์ ตอนคลองลาดพร้าว 

65,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

  142. งานปรับปรุงบ่อสูบน้ำถนนประชา
สุข 

50,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

  143. งานปรับปรุงบ่อสูบน้ำ อ.ส.ม.ท. 
ถนนพระรามที่ 9 

26,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

  144. โครงการซ่อมแซมโครงสร้างอุโมงค์
ระบายน้ำถนนพระราม 4 ช่วงจากคลอง
ผดุงกรุงเกษมถึงถนนเชื้อเพลิง 

400,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

  145. โครงการซ่อมแซมโครงสร้างอุโมงค์
ระบายน้ำถนนวิทยุ ช่วงจากถนนเพลินจิต
ถึงถนนพระรามที่ 4 

200,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

  146. โครงการงานซ่อมแซมโครงสร้าง
อุโมงค์ระบายน้ำถนนอังรีดูนัง ช่วงจาก
ถนนพระราม 1 ถึงถนนพระรามท่ี 4 

200,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

  147. งานปรับปรุงบ่อดักน้ำเสียในพ้ืนที่
โรงควบคุมคุณภาพน้ำช่องนนทรี 
*** “แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่
สาธารณะคลองช่องนนทรี” 

42,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

  148. งานปรับปรุงบ่อดักน้ำเสียในพ้ืนที่
โรงควบคุมคุณภาพน้ำช่องนนทรี 
*** “แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่
สาธารณะคลองช่องนนทรี” 

42,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

  149. งานก่อสร้างท่อส่งน้ำที่ผ่านการ
บำบัดแล้วของโรงควบคุมคุณภาพน้ำช่อง
นนทรีไปลงคลองช่องนนทรี 
*** “แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่
สาธารณะคลองช่องนนทรี” 

27,500,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

  150. งานปรับปรุงระบบควบคุมการ
ไหลเวียนน้ำสถานีสูบน้ำคลองช่องนนทรี 
*** “แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่
สาธารณะคลองช่องนนทรี” 

10,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 
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  151. งานก่อสร้างประตูบังคับน้ำระบบ

ไหลเวียนน้ำคลองช่องนนทรี 
***“แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่
สาธารณะคลองช่องนนทรี” 

9,500,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

  152. งานก่อสร้างสถานีส่งน้ำคลองสาทร
บริเวณแยกวิทยุ 
*** “แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่
สาธารณะคลองช่องนนทรี” 

64,790,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

  153. งานปรับปรุงระบบระบายน้ำคลอง
ไผ่สิงโต ช่วงถนนวิทยุถึงถนนรัชดาภิเษก 
*** “แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่
สาธารณะคลองช่องนนทรี” 

22,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

  154. งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองวัด
ยานนาวา 

15,500,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

  155. งานปรับปรุงประตูระบายน้ำคลอง
บางขนุน 

26,100,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

  156. งานปรับปรุงประตูเรือสัญจร
บริเวณสถานีสูบน้ำคลองบางกอกใหญ่ 

25,000,000.- 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 

  157. ขุดลอกคลองบางไส้ไก่ จากแม่น้ำ
เจ้าพระยาถึงคลองบางกอกใหญ่ 

4,290,000.- 
*อยู่ระหว่างขอจัดสรร

งบประมาณ 
  158. ขุดลอกคลองสมเด็จเจ้าพระยา 

จากคลองสานถึงคลองบางไส้ไก่ 
3,650,000.- 

*อยู่ระหว่างขอจัดสรร
งบประมาณ 

  159. งานปรับปรุงประตูระบายน้ำ 
คลองห้าเจดีย์พร้อมประตูระบายน้ำคลอง
วัดใหมย่ายนุ้ย 1 และ 2 

40,000,000 
 

  160. งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำ 
คลองบางสะแก ตอนถนนตากสิน 

39,000,000 
 

  161. งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำ 
คลองบางค้อ ตอนถนนวุฒากาศ 

42,000,000 
 

  162. งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริม
แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณร้านอาหารขนาบ
น้ำและร้านอาหารริเวอร์บาร์ 

35,000,000 
*อยู่ระหว่างขอจัดสรร

งบประมาณ 
  163. งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริม

แม่น้ำเจ้าพระยาช่วงสะพานพระราม 6 
ถึงวัดวิมุตยาราม 

40,000,000 
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  164. งานก่อสร้างและปรับปรุงแนว

ป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อย ช่วง
วัดสุวรรณารามถึงสะพานอรุณอมรินทร์ 

127,000,000 
 

  165. งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริม
แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณองค์การ
คลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ ธนบุรีช่วง
จากโกดังนำฟ้าถึงวัดกลางพริกป่น 

40,000,000 
*อยู่ระหว่างขอจัดสรร

งบประมาณ 

  166. งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริม
แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณโกดังบริษัท แสง
ทองค้าข้าว จำกัด 

110,000,000 
 

  167. งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริม
คลองบางกอกน้อย ช่วงคลองบางบำหรุถึง
คลองพริกป่น 

45,000,000 
 

  168. งานปรังปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริม
แม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงคลองบางพลัดถึง
คลองบางพระครู 

40,500,000 
 

  169. งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริม
แม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงคลองเตาอิฐถึงคลอง
บางรัก 

28,000,000 
 

  170. งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริม
แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณปลายซอยราษฎร์
บูรณะ 11 

14,600,000 
*อยู่ระหว่างขอจัดสรร

งบประมาณ 
  171. งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ริมคลอง

พระยาราชมนตรี บริเวณชุมชนราชมนตรี
ร่วมใจ 

27,500,000 
 

  172. งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้อง
คลอง) คลองวัดหลักสี่ จากคูน้ำวิภาวดี
รังสิตถึงคลองเปรมประชากร 

36,000,000  
*อยู่ระหว่างขอจัดสรร

งบประมาณ 
  173. งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วม 

ริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนทรงวาด
ช่วงจากบริษัท ธัญทิพย์พัฒนา จำกัด ถึง
บริษัท ฟาร์มเจริญสิน จำกัด 

57,000,000 
*อยู่ระหว่างขอจัดสรร

งบประมาณ 

  174. งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. 
ถนนเพชรเกษม ช่วงหน้าเดอะมอลล์ 
บางแคถึงคลองราชมนตรี (2 ฝั่ง) 

50,000,000 
 

  175. งานก่อสร้างท่อลอดระบายน้ำถนน
เพชรบุรี ช่วงบ่อสูบน้ำข้างสถานทูต
อินโดนีเซีย 

6,000,000 
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  176. งานปรับปรุงท่อระบายน้ำถนน

รัชดาภิเษกเชื่อมคลองด่วน บริเวณหน้า
ศาลอาญารัชดา 

2,500,000 
*อยู่ระหว่างขอจัดสรร

งบประมาณ 
  177. ปรับปรุงบ่อสูบน้ำถนนเพชรเกษม 

บริเวณสะพานกลับรถเนาวจำเนียร ตอน
ลงคลองบางกอกใหญ่ 

9,500,000 
 

  178. ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริม
แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณประชาราษฎร์สาย 
1 ซอย 1 ถึงซอย 11 

56,000,000 
 

  179. ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริม
แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดราชาธิวาสถึง
ท้ายซอยสามเสน 13 

21,000,000 
 

  180. ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริม
แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณซอยสามเสน 21 

26,000,000 
 

  181. ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริม
แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณปลายซอยราษฎร์
บูรณะ 11 

14,600,000 
 

  182. ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริม
แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

5,000,000 
*อยู่ระหว่างขอจัดสรร

งบประมาณ 
  183. ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริม

แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณองค์การสะพาน
ปลากรุงเทพถนนเจริญกรุง 

65,000,000 
 

  184. ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริม
แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณศาลเจ้าโรงเกือก 

15,000,000 
 
 

  185. ก่อสร้างผนังกั้นน้ำริมแม่น้ำ
เจ้าพระยาบริเวณท่าเรือเทเวศร์ 

8,000,000 
*อยู่ระหว่างขอจัดสรร

งบประมาณ 
  186. งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าควบคุม

เครื่องสูบน้ำ ขนาด 6.6 KV. ที่สถานีสูบ
น้ำพระราม 4 จำนวน 2 เครื่อง 

86,000,000 
*อยู่ระหว่างขอจัดสรร

งบประมาณ 
  187. ค่าซ่อมแซมอาคารสูบน้ำ เครื่องสูบ

น้ำและตู้ควบคุม จำนวน 10 รายการ 
46,468,598 

*อยู่ระหว่างขอจัดสรร
งบประมาณ 

  188. ค่าซ่อมบำรุงระบบระบายน้ำ สถานี
สูบน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ จำนวน 4 
รายการ 

21,244,700 
*อยู่ระหว่างขอจัดสรร

งบประมาณ 
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ลำดับที่ ด้าน/แผนงาน รายการ/โครงการ งบประมาณ 
  189. งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลอง

กรวย 
97,000,000 

 
  190. งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองลำ

รางสาธารณะซอยลาดพร้าว 130 
51,600,000 

 
  191. เครื่องดูดตะกอนดินและเครื่องแยก

ตะกอนดินเลนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 
ชุด 

322,800,000 
*อยู่ระหว่างขอจัดสรร

งบประมาณ 
  192. ขุดลอกคลองผดุงกรุงเกษม จาก

สถานีสูบน้ำเทเวศร์ถึงสถานีสูบน้ำกรุง
เกษม 

19,710,000 
 

  193. ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองพิทยา
ลงกรณ์ ช่วงบริเวณหลังโรงเรียนพิทยาลง
กรณ์พิทยาคม 

25,500,000 
 

  194. ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองด่าน 
บริเวณวัดอัปสรสวรรค์วรวิหาร 

10,700,000 
 

  195. งานปรับปรุงโรงควบคุมคุณภาพน้ำ
บางนา 

23,000,000 
*อยู่ระหว่างขอจัดสรร

งบประมาณ 
  196. งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วม 

ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณบริษัทเจแฟค 
ซอยเจริญกรุง 80 

12,000,000 
 

  197. งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วม 
ริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าเรือเทเวศน์ 

8,000,000 
 
 

  198. งานก่อสร้างผนังก้ันน้ำริมแม่น้ำ
เจ้าพระยา ช่วงจากบริเวณ บริษัทเหรียญ
ค้าข้าว (1979) จำกัด ถึงบริเวณฟาร์ม
เจริญสิน จำกัด 

60,000,000 
*อยู่ระหว่างขอจัดสรร

งบประมาณ 

  199. งานก่อสร้างผนังก้ันน้ำริมแม่น้ำ
เจ้าพระยาบริเวณวัดปทุมคงคาราช
วรวิหาร 

25,000,000 
 

  200. งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริม
แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณองค์การ
คลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ธนบุรี 
ช่วงจากโกดังนำฟ้าถึงวัดกลางดาวคะนอง 

40,000,000 
 

  201. งานก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดิน 
(Water Bank) บริเวณถนนพระรามท่ี 5 
และถนนพิษณุโลกพ้ืนที่เขตดุสิต 

180,000,000 
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ลำดับที่ ด้าน/แผนงาน รายการ/โครงการ งบประมาณ 
  รวม 298,735,000 
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การนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
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แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 

ตาราง ก. แสดงตัวช้ีวัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดำเนินภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร 
ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย 
มิติที่ 1.4 ปลอดภัยพิบัติ 
เป้าประสงค์ที่ 1.4.1.1 กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยท้ังจากน้ำฝน น้ำหนุน และน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากร 
และเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัย 

ลำดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 
1 ร้อยละความสำเร็จในการระบายน้ำท่วมขังจากถนนสายหลัก ร้อยละ 100 สำนักการระบายน้ำ 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการ
ระบายน้ำ ทั้งระบบอย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมขังพ้ืนผิวถนน 
เนื่องจากน้ำฝนและน้ำหลาก 
(ม. 1.4.1.1.3) 
 
  

ความสามารถในการระบายน้ำ
จากถนนสายหลักท่ีมีปัญหาน้ำ
ท่วมขังเนื่องจากฝนตกและน้ำ
หลาก (ผลลัพธ์) 

นิยาม  

ถนนสายหลัก หมายถึง ถนนทั้งหมดในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครที่สำนักการระบายน้ำรับผิดชอบดูแลใน
การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพ้ืนผิวถนนที่มีจุดติดตั้งสถานี
ตรวจวัดระดับน้ำบนผิวถนน 

ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก 
หมายถึง ความสามารถในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังรอการ
ระบายบนพื้นผิวถนนสายหลักท่ีส่งผลกระทบต่อการ
เดินทางสัญจรของประชาชนเนือ่งจากฝนตก บริเวณ

1. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในถนน
สายหลัก 

1) โครงการเพิม่ประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ
ซอยพหลโยธิน 58 (ซอยแอนเน็กซ์)  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (กรท.) 

2) โครงการแกไ้ขปัญหานำ้ท่วมสามแยกเตาปูน
และบรเิวณใกล้เคียง 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สพน. (ก.2)) 



 

 
 
 
 

100 มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

เส้นทางถนนสายหลักทัว่ไปรวมถึงการเตรียมการเพ่ือแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมพ้ืนที่จุดเสี่ยงน้ำท่วมขังของกรุงเทพมหานคร 
ให้สามารถระบายน้ำออกจากพ้ืนผิวถนน เข้าสู่สภาวะ
ปกติได้ในเวลาที่กำหนด โดยใช้มาตรการหลักในการ
ป้องกันน้ำท่วม 2 มาตรการ คือ  
     1. มาตรการใช้การก่อสรา้ง (Structural Measures) 
ได้แก่ ระบบระบายนำ้ในถนนสายหลัก ท่อระบายน้ำ สถานี
สูบน้ำ ประตูระบายนำ้ อุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ การ
เชื่อมท่อระบายน้ำเดิมและท่อส่งน้ำเข้าด้วยกันโดยวิธีดันท่อ
ลอดถนน (pipe jacking) และจัดหาพ้ืนที่หน่วงนำ้และกัก
เก็บน้ำ (แก้มลิง)  
     2. มาตรการไม่ใช้การก่อสรา้ง (Non-Structural 
Measures) ได้แก่ จัดหน่วยปฏบิัติการเร่งด่วนแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือ ระบบพยากรณ์และแจ้ง
เตือนภัยน้ำท่วม  

น้ำท่วมขังรอการระบาย หมายถึง น้ำท่วมขังบนพื้นผิว
ถนนที่มีผลกระทบต่อการเดินทางสัญจรของประชาชน ซึ่งมี
ระดับความสูงและความกว้างของน้ำบนพ้ืนผิวถนนตามที่สำนัก
การระบายน้ำกำหนด 

 

3) โครงการก่อสร้างสถานสีูบน้ำคลองครก ตอน
คลองหลุมไผ ่
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สพน. (ก.2)) 

2. โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซม
สถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ บ่อสูบน้ำ 

1) โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำและประตูเรือ
สัญจรคลองแสนแสบตอนคลองบางชัน (ครั้งที่ 2) 
งบประมาณ 80,000,000.- บาท (ลงทุน)  
(สพน. (ก.2)) 

2) โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อม 
เครื่องสูบน้ำ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ำ
คลองบางเขน ตอนถนนประชาช่ืน 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สพน. (ก.2)) 

3) โครงการปรับปรุงสถานสีูบน้ำและประตเูรือ
สัญจรทางน้ำบริเวณสถานสีูบน้ำคลองชักพระ 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 

4) โครงการปรับปรุงสถานสีูบน้ำและประตเูรือ
สัญจรทางน้ำ บริเวณสถานสีูบน้ำ คลองมอญ 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จุดเสี่ยงน้ำท่วมของ
กรุงเทพมหานคร หมายถึง การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
เนื่องจากน้ำฝนและน้ำหลากเข้าในบริเวณพ้ืนที่จุดเสี่ยงน้ำ
ท่วมขังของกรุงเทพมหานคร จำนวน 12 จุด ให้สามารถ
ลดระยะเวลาการระบายน้ำท่วมขังได้เร็วขึ้น ลด
ผลกระทบที่จะเกิดแก่ประชาชนให้น้อยลง โดยจัดทำ
แผนเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในบริเวณพ้ืนที่จุด
เสี่ยงน้ำท่วมขังของกรุงเทพมหานคร จำนวน 12 จุด 
และจัดหน่วยปฏิบัติการเร่งด่วนแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ ติดตั้งเครื่อง
ผลักดันน้ำบริเวณพ้ืนที่จุดเสี่ยงทั้ง 12 จุด เพื่อเร่งระบาย
น้ำออกจากผิวถนนให้เข้าสู่สภาวะปกติภายในระยะเวลา 
120 นาที 

พื้นที่บริเวณจุดเสี่ยงน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร หมายถึง 
พ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อน้ำท่วมเมื่อฝนตกปานกลางถึงหนัก (รับ
ความเข้มฝนได้ไม่เกิน 60 มิลลิเมตร/ชั่วโมง) จำนวน 
12 จุด ได้แก่ 
   1. ถนนแจ้งวัฒนะ จากคลองประปาถึงคลองเปรม
ประชากร  
   2. ถนนรัชดาภิเษก บริเวณหน้าธนาคารกรุงเทพ    
   3. ถนนประชาราษฎร์สาย 2 บริเวณแยกเตาปูน 

5) โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำและประตูเรือ
สัญจรทางน้ำ บริเวณสถานีสูบน้ำคลองบางกอกใหญ่ 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 

6) งานก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ซอยรัชดาภเิษก 32 
(อาภาภิรมย์) ตอนลงคลองลาดพรา้ว 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 

7) โครงการก่อสร้างสถานสีูบน้ำคลองขวาง 
บางปะแก้วและเพิม่ประสิทธิภาพประตรูะบายนำ้
คลองวัดนาคนิมติร 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 

8) โครงการปรับปรุงสถานสีูบน้ำคลองวัดสิงห์ 
ตอนคลองสนามชัย 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 

9) โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลอง
สะพานควาย 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 

10) โครงการก่อสร้างสถานสีูบน้ำคลองรางจาก 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 

3. โครงการจัดหาพ้ืนที่หน่วงน้ำและกักเก็บน้ำ 
(แก้มลิง) 

1) โครงการก่อสร้างแก้มลิงเสรีไทย ช่วงคลอง
รหัสถึงคลองครุ (ครั้งท่ี 2) 



 

 
 
 
 

102 มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

   4. ถนนราชวิถี บริเวณหน้าราชภัฏสวนดุสิตและเชิงสะพาน
กรุงธน 
   5. ถนนพญาไท บริเวณหน้ากรมปศุสัตว์ 
   6. ถนนศรีอยุธยา บริเวณหน้า สน.พญาไท  
   7. ถนนจันทร์ ชว่งจากซอยบำเพ็ญกุศลถึงที่ทำการ
ไปรษณีย์ยานนาวา 
   8. ถนนสวนพลู ช่วงจากถนนสาทรใต้ถึงถนนนางลิ้นจี่ 
   9. ถนนสาธุประดิษฐ์ บริเวณแยกถนนจันทน์ 
   10. ถนนเพชรเกษม ชว่งจากคลองทวีวัฒนาถึงคลองราช
มนตรี 
   11. ซอยถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจ จากถนนเพชรเกษมถึงวง
เวียนกาญจนาภิเษก 
   12. ถนนบางขุนเทียนชายทะเล ช่วงจากถนนพระราม
ที่ 2 ถึงคลองสะแกงาม 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 

วิธีคำนวณ 
นับจากผลรวมคะแนนของระยะเวลาที่ใช้ในการแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายจุดที่สูงที่สุด บริเวณ
เส้นทางถนนสายหลักท่ัวไปที่ปริมาณความเข้มของฝนไม่
เกิน 100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง และบริเวณจุดเสี่ยงน้ำ

งบประมาณ 28,000,000.- บาท (ลงทุน)  
(สพน. (ก.2)) 

2) โครงการก่อสร้างแก้มลิงสวนน้ำเสรีไทย ช่วง
คลองครุถึงคลองหลอแหล 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สพน. (ก.วิชาการฯ)) 

3) โครงการก่อสร้างแก้มลิงวงเวียนบางเขน 
พื้นที่เขตบางเขน 
งบประมาณ 35,000,000 บาท (สพน. (ก.
วิชาการฯ)) 

4) งานก่อสร้างแก้มลิงฟิชช่ิงปาร์ค พื้นที่เขต
หนองจอก 
งบประมาณ 90,000,000.- บาท  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สพน. (ก.วิชาการฯ)) 

5) โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองราง
อ้อ – รางแก้ว คูน้ำสนามกอล์ฟสโมสรทหารบกราม
อินทราและก่อสร้างแก้มลิงบึงสนามกอล์ฟสโมสร
ทหารบกรามอินทรา ระยะที่ 1 
งบประมาณ 86,600,000.- บาท  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สพน. (ก.3)) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

ท่วมขังของกรุงเทพมหานคร จำนวน 12 จุด ที่ปริมาณ
ความเข้มของฝนไม่เกิน 60 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง  
     ยกเว้น บริเวณพ้ืนที่ที่มีการก่อสร้างกีดขวางทางระบาย
น้ำและยกเวน้ไม่นำมาคำนวณกรณีเกินค่าเป้าหมาย (90 
นาที) จำนวน 5 ครั้ง 

วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน 
ข้อมูลสถิติการระบายน้ำ โดยใช้ค่าข้อมูลจากระบบโทร
มาตรแสดงผลแบบเรียลไทม์ (Real-Time) และรายงาน
สถานการณ์น้ำท่วมภาคสนาม จากกองสารสนเทศ
ระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 64 ถึง 
30 ก.ย. 65 

  



 

 
 
 
 

104 เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัด “ร้อยละความสำเร็จในการระบายน้ำท่วมขังจากถนนสายหลัก” แบ่งเป็น 2 พื้นที่ ได้แก่ 

1. พื้นที่ถนนสายหลักทั่วไป ที่ปริมาณความเข้มของฝนไม่เกิน 100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง จำนวน 15 คะแนน “ไม่เกนิ 90 นาที” 

ระดับความสำเร็จ การดำเนินงาน เกณฑ์ร้อยละความสำเร็จ คะแนนที่ได้รับ 
5 ร้อยละ 100  

ของค่าเป้าหมาย 
สามารถระบายน้ำจากถนนสายหลัก ในเวลาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 90 นาที  
(ช่วงเวลาน้ำท่วมนับจากฝนหยุดตก) กรณีความเข้มของฝนไม่เกิน 100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง 
 

ร้อยละ 100  
ของน้ำหนักคะแนน 

4 ร้อยละ 80 
ของค่าเป้าหมาย 

สามารถระบายน้ำจากถนนสายหลัก ในเวลา 91 - 130นาที  
(ช่วงเวลาน้ำท่วมนับจากฝนหยุดตก) กรณีความเข้มของฝนไม่เกิน 100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง 
 

ร้อยละ 80 
ของน้ำหนักคะแนน 

3 ร้อยละ 60 
ของค่าเป้าหมาย 

สามารถระบายน้ำจากถนนสายหลัก ในเวลา 131 - 170 นาที  
(ช่วงเวลาน้ำท่วมนับจากฝนหยุดตก) กรณีความเข้มของฝนไม่เกิน 100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง 
 

ร้อยละ 60 
ของน้ำหนักคะแนน 

2 ร้อยละ 40 
ของค่าเป้าหมาย 

สามารถระบายน้ำจากถนนสายหลัก ในเวลา 171 - 210 นาที  
(ช่วงเวลาน้ำท่วมนับจากฝนหยุดตก) กรณีความเข้มของฝนไม่เกิน 100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง 
 

ร้อยละ 40 
ของน้ำหนักคะแนน 

1 ร้อยละ 20 
ของค่าเป้าหมาย 

สามารถระบายน้ำจากถนนสายหลัก ในเวลา 210 นาที ขึ้นไป  
(ช่วงเวลาน้ำท่วมนับจากฝนหยุดตก) กรณีความเข้มของฝนไม่เกิน 100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง 
 

ร้อยละ 20 
ของน้ำหนักคะแนน 
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2. พื้นที่จุดเสี่ยงน้ำท่วมขังของกรุงเทพมหานคร จำนวน 12 จุด ที่ปริมาณความเข้มของฝนไม่เกิน 60 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง  จำนวน 10 คะแนน “ไม่เกิน 120 นาที” 
 

ระดับความสำเร็จ การดำเนินงาน เกณฑ์ร้อยละความสำเร็จ คะแนนที่ได้รับ 
5 ร้อยละ 100 

ของค่าเป้าหมาย 
มีแผนการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในบริเวณพ้ืนที่จุดเสี่ยงน้ำท่วมขังฯ 
และสามารถเร่งระบายน้ำออกจากผิวถนนสายหลักบริเวณจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังได้ 
ในเวลาน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑๒๐ นาที (ช่วงเวลาน้ำท่วมนับจากฝนหยุดตก)  
ที่ความเข้มของฝนไม่เกิน 60 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง 

ร้อยละ 100 
ของน้ำหนักคะแนน 

4 ร้อยละ 80 
ของค่าเป้าหมาย 

มีแผนการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในบริเวณพ้ืนที่จุดเสี่ยงน้ำท่วมขังฯ 
และสามารถเร่งระบายน้ำออกจากผิวถนนสายหลักบริเวณจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังได้ 
ในเวลา ๑๒๑ - ๑4๐นาที (ช่วงเวลาน้ำท่วมนับจากฝนหยุดตก)  
ที่ความเข้มของฝนไม่เกิน 60 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง 

ร้อยละ 80 
ของน้ำหนักคะแนน 

3 ร้อยละ 60 
ของค่าเป้าหมาย 

มีแผนการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในบริเวณพ้ืนที่จุดเสี่ยงน้ำท่วมขังฯ 
และสามารถเร่งระบายน้ำออกจากผิวถนนสายหลักบริเวณจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังได้ 
ในเวลา ๑4๑ - 160 นาที (ช่วงเวลาน้ำท่วมนับจากฝนหยุดตก)  
ที่ความเข้มของฝนไม่เกิน 60 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง 

ร้อยละ 60 
ของน้ำหนักคะแนน 

2 ร้อยละ 40 
ของค่าเป้าหมาย 

มีแผนการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในบริเวณพ้ืนที่จุดเสี่ยงน้ำท่วมขังฯ 
และสามารถเร่งระบายน้ำออกจากผิวถนนสายหลักบริเวณจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังได้ 
ในเวลา ๑61 - 180 นาที (ช่วงเวลาน้ำท่วมนับจากฝนหยุดตก)  
ที่ความเข้มของฝนไม่เกิน 60 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง 

ร้อยละ 40 
ของน้ำหนักคะแนน 

1 ร้อยละ 20 
ของค่าเป้าหมาย 

มีแผนการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในบริเวณพ้ืนที่จุดเสี่ยงน้ำท่วมขังฯ 
และสามารถเร่งระบายน้ำออกจากผิวถนนสายหลักบริเวณจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังได้ 
ในเวลา 181 นาที ขึ้นไป (ช่วงเวลาน้ำท่วมนับจากฝนหยุดตก)  
ที่ความเข้มของฝนไม่เกิน 60 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง 

ร้อยละ 20 
ของน้ำหนักคะแนน 

 



 

 
 
 
 

106 ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย 
มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ 
เป้าประสงค์ที่ 1.1.1.2 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียรวม 
ประเด็นมุ่งเน้นการพัฒนากรุงเทพมหานคร คุณภาพน้ำ : แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่าง ๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำ  
1) คุณภาพน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

ลำดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 
2 (เจรจาตกลง) ร้อยละความสำเร็จของการก่อสร้างโครงการ

บำบัดน้ำเสียตามแผนงาน 
ร้อยละ 100 (5 คะแนนเต็ม) สำนักการระบายน้ำ 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

ม.ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย
และระบบรวบรวมน้ำเสีย 
รวมถึงระบบสนับสนุนอ่ืน ๆ  

2. ร้อยละความสำเร็จของการ
ก่อสร้างโครงการบำบัดน้ำเสียตาม
แผนงาน (ผลผลิต) 

นิยาม  
ความสำเร็จในการก่อสร้างโครงการบำบัดน้ำเสียตาม
แผนงาน พิจารณาจากความก้าวหน้าของการก่อสร้าง
โครงการบำบัดน้ำเสียที่ได้รับงบประมาณเทียบกับ
แผนงานทั้งโครงการ จำนวน 5 โครงการ/รายการ 
โครงการบำบัดน้ำเสีย หมายถึง โครงการก่อสร้าง
ระบบบำบัดน้ำเสียและระบบรวบรวมน้ำเสียที่อยู่ใน
ขั้นตอนการก่อสร้างและได้รับงบประมาณ 
แผนงาน หมายถึง แผนงานก่อสร้างทั้งโครงการ 
(Construction Planning and Schedule) ที่กำหนด
ขั้นตอนวิธีการก่อสร้าง หรือแผนในการปฏิบัติงาน การ
กำหนดระยะเวลาการดำเนินงานก่อสร้างและการ

1. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวม 
น้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี  
สัญญาที่ 1 งานก่อสร้างระบบบำบัด 
น้ำเสียธนบุรีและสวนสาธารณะ 
งบประมาณ 252,230,000 บาท 
(ลงทุน) 
(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) 
2. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวม 
น้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรีสัญญาที่ 
2 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วน
เหนือ (เขตบางพลัด และบางส่วนของเขตตลิ่ง
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

จัดลำดับความสำคัญของงานก่อสร้างทั้งโครงการที่จะ
ดำเนินการก่อนหรือหลังให้มีความสอดคล้องและ
สัมพนัธ์กัน หรือสอดคล้องกับงวดงาน/งวดเงินตาม
สัญญา เพ่ือให้โครงการก่อสร้าง 
แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่สัญญากำหนด 

ภารกิจของสำนักการระบายน้ำ 
1. บริหารจัดการโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย
ของกรุงเทพมหานคร 
2. พิจารณาตรวจสอบและอนุมัติเครื่องจักรวัสดุ
อุปกรณ์ 
ที่เก่ียวกับโครงการฯ ตามที่บริษัทท่ีปรึกษาและควบคุม
งานได้ตรวจสอบและให้ความเห็น 
3. ติดต่อประสานงานกับผู้รับจ้าง ที่ปรึกษาและ
ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจการจ้าง และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพ่ือดำเนินโครงการ 
4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
5. กำกับ เร่งรัด และติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการ 
6. ควบคุมงานให้ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ 

ชันและเขตบางกอกน้อย) 
งบประมาณ 293,400,000 บาท 
(ลงทุน) 
(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) 
3. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวม 
น้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 
3 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วน
ใต้ (เขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่) 
งบประมาณ 225,920,000 บาท 
(ลงทุน) 
(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) 
4. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวม 
น้ำเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่เขตห้วยขวาง เข้าโรง
ควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง 
งบประมาณ 60,000,000 บาท 
(ลงทุน) 
(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) 
5. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวม 
น้ำเสียเพิ่มเติมริมคลองแสนแสบช่วงถนน
วิทยุ-คลองตัน เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดิน
แดง 
งบประมาณ 60,000,000 บาท 



 

 
 
 
 

108 มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
7. ตรวจรับงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา 

ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 100 (5 คะแนนเต็ม) 

วิธีคำนวณ 
คะแนน =  (ค่าคะแนนที่ได้แต่ละโครงการ  
น้ำหนักแต่ละโครงการ* ÷ 100) 
หมายเหตุ *วัดแยกรายโครงการ โดยถ่วงน้ำหนักตาม
เงินงบประมาณ 
ที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วิธีการเก็บข้อมูล/หลักฐาน 
1. แผนงานก่อสร้าง (Construction Planning and 
Schedule) 
2. สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง 
3. รายงานการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มงาน  
หมายเหตุ เพ่ือแนะนำผู้ที่เก่ียวข้องกับงานสัญญา และ
มอบนโยบายในการทำงานให้ผู้รับจ้างได้รับทราบ
แนวทาง และกำหนดแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่จะใช้บริหาร
สัญญา เพ่ือขจัดปัญหาที่อาจเกิดข้ึน  

(ลงทุน) 
(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

4. รายงานแผนการปฏิบัติงานขั้นต้น (Inception 
Report) 
5. รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน (Monthly 
Progress Report) 
6. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี (Annual 
Report) 
7. รายงานผลการดำเนินงานในระบบการบริหาร
จัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital 
Plan) 

 
 
 
 



 

 

110 รายการโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้รับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ลำดับ
ที ่

รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
น้ำหนัก 

ค่าคะแนน (ร้อยละ) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

 รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ 891,550,000 100      

1 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบ
บำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 1 งานก่อสร้างระบบ
บำบัดน้ำเสียธนบุรีและสวนสาธารณะ  
(โครงการต่อเนื่อง 6 ปี พ.ศ. 2565 – 2571) 

252,230,000 28.29 20 
(มี

แผนงาน) 

40 
(ลงนาม 

สัญญาจ้าง) 

60 
(จัดประชุม

ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายก่อนเริ่ม

งาน) 

80 
(กำกับเร่งรัด 
ให้ได้ผลงาน

สะสม 
ทั้งโครงการ 

5%) 

100 
(สรุปผล
รายงาน
ผู้บริหาร) 

2 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบ
บำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 2 งานก่อสร้างระบบ
รวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนเหนือ  
(โครงการต่อเนื่อง 6 ปี พ.ศ. 2564 – 2570) 

293,400,000 32.91 20 
(มี

แผนงาน) 

40 
(ลงนาม 

สัญญาจ้าง) 

60 
(จัดประชุม

ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายก่อนเริ่ม

งาน) 

80 
(กำกับเร่งรัด 
ให้ได้ผลงาน

สะสม 
ทั้งโครงการ

15%) 

100 
(สรุปผล
รายงาน
ผู้บริหาร) 

3 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบ
บำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 3 งานก่อสร้างระบบ
รวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนใต้  
(โครงการต่อเนื่อง 6 ปี พ.ศ. 2564 – 2570) 

225,920,000 25.34 20 
(มี

แผนงาน) 

40 
(ลงนาม 

สัญญาจ้าง) 

60 
(จัดประชุม

ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายก่อนเริ่ม

งาน) 

80 
(กำกับ เร่งรัด 
ให้ได้ผลงาน

สะสม 
ทั้งโครงการ

15%) 

100 
(สรุปผล
รายงาน
ผู้บริหาร) 
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รายการโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้รับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ลำดับ
ที ่

รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
น้ำหนัก 

ค่าคะแนน (ร้อยละ) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

4 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพ่ิมเติม)
พ้ืนที่เขตห้วยขวางเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง 
(โครงการต่อเนื่อง 1,080 วนั พ.ศ. 2564 – 
2567) 

60,000,000 6.73 20 
(มี

แผนงาน) 

40 
(ลงนาม 

สัญญาจ้าง) 

60 
(จัดประชุม

ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายก่อนเริ่ม

งาน) 

80 
(กำกับ เร่งรัด 
ให้ได้ผลงาน

สะสม 
ทั้งโครงการ 

10%) 

100 
(สรุปผล
รายงาน
ผู้บริหาร) 

5 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติม 
ริมคลองแสนแสบช่วงถนนวิทยุ-คลองตัน เข้า 
โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง  
(โครงการต่อเนื่อง 720 วัน พ.ศ. 2564 – 2566) 

60,000,000 6.73 20 
(มี

แผนงาน) 

40 
(ลงนาม 

สัญญาจ้าง) 

60 
(จัดประชุม

ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายก่อนเริ่ม

งาน) 

80 
(กำกับ เร่งรัด 
ให้ได้ผลงาน

สะสม 
ทั้งโครงการ

25%) 

100 
(สรุปผล
รายงาน
ผู้บริหาร) 
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เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัด “ร้อยละความสำเร็จของการก่อสร้างโครงการบำบัดน้ำเสียตามแผนงาน” 
สำนักการระบายน้ำ 

ระดับความสำเร็จ เกณฑ์ร้อยละความสำเร็จ การดำเนินงาน คะแนนที่ได้รับ 

5 ร้อยละ 100 
ค่าคะแนนรวมที่ได้เท่ากับ 5 คะแนน 
(การก่อสร้างโครงการบำบัดน้ำเสียมีการสรุปผลรายงานผู้บริหารทราบ) 

ร้อยละ 100 ของน้ำหนักคะแนน 

4 ร้อยละ 80 
ค่าคะแนนรวมที่ได้เท่ากับ 4 คะแนน 
(การก่อสร้างโครงการบำบัดน้ำเสียมีการดำเนินงานก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน) 

ร้อยละ 90 ของน้ำหนักคะแนน 

3 ร้อยละ 60 
ค่าคะแนนรวมที่ได้เท่ากับ 3 คะแนน 
(การก่อสร้างโครงการบำบัดน้ำเสียมีการเตรียมความพร้อมก่อนดำเนินการ)  

ร้อยละ 80 ของน้ำหนักคะแนน 

2 ร้อยละ 40 
ค่าคะแนนรวมที่ได้เท่ากับ 2 คะแนน 
(การก่อสร้างโครงการบำบัดน้ำเสียมีผู้รับจ้างดำเนินการ) 

ร้อยละ 70 ของน้ำหนักคะแนน 

1 ร้อยละ 20 
ค่าคะแนนรวมที่ได้เท่ากับ 1 คะแนน 
(การก่อสร้างโครงการบำบัดน้ำเสียมีแผนงานดำเนินการ) 

ร้อยละ 60 ของน้ำหนักคะแนน 

 
หมายเหตุ  กรณีท่ีหน่วยงานมีผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดต่ำกว่าค่าเป้าหมายระดับ 1 จะได้คะแนนเท่ากับค่าเป้าหมายในระดับที่ 1 
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องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานภารกิจตามนโยบายของผู้บริหารหรือภารกิจพิเศษ 

ด้านที่ 2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย 
มิติที่ 2.1 ภูมิทัศน์สวยงาม 
เป้าประสงค์ที่ 2.1.1.1 ถนนทางเท้า และคลองสายหลักของกรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม 

ลำดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 
1 ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพ้ืนที่ 
ระดับ 5 

(39 คลอง และคลองสาขาท่ีเกี่ยวข้อง) 
สำนักการระบายน้ำ 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

บูรณาการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน  
ในการสำรวจ ออกแบบวาง
แผนพัฒนาพื้นที่และดำเนินการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน ทางเท้า
และคลองสายหลัก 
ในย่านสำคัญของ
กรุงเทพมหานคร 
ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ
มาตรฐานสากลและสอดคล้องกับ
เอกลักษณ์ของแต่ละพ้ืนที่ 
(ม. 2.1.1.1.1) 

จำนวนคลองสายหลักท่ีได้รับ 
การปรับปรุงภูมิทัศน์ 
(ผลผลิต) 

นิยาม 
     คลอง หมายถึง ทางนํ้าหรือลํานํ้าที่เกิดขึ้นโดย
ธรรมชาติหรือขุดข้ึนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ตาม
บัญชีคลอง ลำราง ลำกระโดงในความรับผิดชอบของ
กรุงเทพมหานคร  
     คลองเป้าหมาย หมายถึง คลองซึ่งมีการ
กำหนดให้เป็นเป้าหมายตามตัวชี้วัด “ระดับ
ความสำเร็จของคลองในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครได้รับ
การปรับภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกบัเอกลักษณข์องพื้นที่” 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เอกสารแนบ 1)  
ซึ่งอยู่ในความรับผดิชอบโดยสำนักการระบายน้ำ 
ครอบคลุมพ้ืนที่ 50 เขต รวมจำนวน 39 คลอง และ

1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสายหลัก
ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
งบประมาณ     -     บาท (ดำเนินการ) 
(บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

คลองสาขาที่เก่ียวข้องซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่ 
     การปรับภูมิทัศน์คลอง หมายถึง การปรับภูมิทัศน์
ของพ้ืนที่ตลอดแนวคลองเป้าหมายให้มีความสวยงาม 
สะอาด ปลอดภัยสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพ้ืนที่และ
มีความโดดเด่นเป็นอัตลักษณ ์ทั้งภูมิทัศน์ที่เป็นแหล่ง
ธรรมชาติและสถานที่ที่ถูกสร้างขึ้น และเกิดความยั่งยืน 
รวมถึงพัฒนาต่อยอดเชิงพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวตามแนวคลอง 
     เอกลักษณ์ หมายถึง ลักษณะเด่นของท้องถิ่น/
พ้ืนที่ที่แสดงให้เห็นความแตกต่างจากท้องถิ่นอ่ืน 
ขึ้นอยู่กับสภาพตามธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี เศรษฐกิจ และสังคม (เป็น
สิ่งตายตัวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้) เช่น สภาพ
ภูมิศาสตร์ พืชพันธุ์ไม้ สัตว์ ภาษาถ่ิน ประเพณีท้องถิ่น
ศิลปะหัตถกรรม อาหารการกิน เทคโนโลยี แฟชั่น 
ฯลฯ 
     อัตลักษณ์ หมายถึง ผลรวมของลักษณะเฉพาะ
ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่โดดเด่น ซึ่งทําให้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่รู้จัก
หรือจําได้ (สามารถเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาให้ดีขึ้นได้) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

เช่น การประดับ ตกแต่งต่าง ๆ สร้างพ้ืนที่ย่านให้เกิด
ความเป็นเอกลักษณ์สอดคล้องกับแต่ละพ้ืนที่โดยใช้
แนวทางการพัฒนาในรูปแบบ Tactical Urbanism 
,Urban Renewal เป็นต้น  
     Tactical Urbanism หมายถึง การพัฒนาเมือง
หรือชุมชนโดยการเปลี่ยนแปลงบริเวณรกร้างหรือมี
บรรยากาศแห้งแล้ง เช่น ถนน ทางเท้า กำแพง สนาม
เด็กเล่น แหล่งเสื่อมโทรม ให้กลายเป็นพ้ืนที่หรือย่าน
สร้างสรรค์ มีชวีิตชีวา และน่าอยู่มากขึ้นโดยการตกแต่ง
หรือก่อสร้างในต้นทุนต่ำ เน้นการมีส่วนร่วมและใช้
แรงงานสองมืองของคนในชุมชนเป็นหลัก 
     การฟื้นฟูเมือง (Urban Renewal) เป็นการปรับปรุง
ฟ้ืนฟูเมืองหรือส่วนของเมืองที่เสื่อมโทรมด้วยกาลเวลา
หรือปัจจัยอ่ืนให้มีชีวิตชีวาขึ้นใหม่โดยดำเนินการด้าน
กายภาพ เศรษฐกิจ สังคมให้สอดคล้องกัน ซึ่งการ
ดำเนินการมีผลต่อการสร้างงานและทำให้
สภาพแวดล้อมของเมืองดีขึ้น 
 
     ทั้งนี้ขอบเขตการดำเนินการของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องประกอบด้วย 
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ภารกิจส่วนที่ 1 (ร้อยละ 40) 
๑. สำนักการระบายน้ำ (หน่วยงานหลัก) 
    1.1 บริหารจัดการภาพรวมกระบวนการ
ขับเคลื่อนตัวชี้วัดโดยจัดประชุมหารือร่วมกับทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เป็นไปตามนิยามที่กำหนด 
     1.2 บริหารจัดการภารกิจการดำเนินการในกลุ่มคลอง
เป้าหมาย ประเภทที่ 1, ๒ และ 3 (ตามเอกสารแนบท้าย) 
ดังนี้ 
      1.2.1 ประเภทที่ 1 จัดทำแผน และพัฒนาย่าน
ริมคลองที่เหมาะสมต่อการพัฒนาไม่น้อยกว่า 1 
พ้ืนที่/คลอง เป็นพ้ืนที่เป้าหมายการพัฒนาตามนิยามที่
กำหนด โดยทุกหน่วยงานร่วมหารือ กำหนดพ้ืนที่เป้าหมาย 
และดำเนินการร่วมกันพัฒนาต่อยอดเชิงพ้ืนที่ 
      1.2.2 ประเภทที่ 2 สำนักการระบายน้ำ  
               - พิจารณาจัดทำข้อเสนอแนะจากการ
ดำเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ตามตัวชี้วัด “ระดับ
ความสำเร็จของคลองในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครได้รับ
การปรับภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ 
ในปีงบประมาณ 2564” สรุปภารกิจที่ต้องดำเนินการ
ต่อเนื่องในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะที่ 3 
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(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
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นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

(พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ือให้บรรลุตามนิยามที่
กำหนดไว้ นำเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 
               - จัดทำแผนปฏิบตัิการฟ้ืนฟูและ
บำรุงรักษาคลองให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานในการรองรับ
การบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานคร 
      1.2.3 ประเภทที่ 3 สำนักการระบายน้ำ จัดทำ
แผนปฏิบัติการ ฟื้นฟูและบำรุงรักษาคลองให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานในการรองรับการบริหารจัดการน้ำของ
กรุงเทพมหานคร 
     1.3 สำรวจและจัดทำแผนที่แสดงจุดปล่อยน้ำเสีย
ลงคลอง และบริเวณท่ีมีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำตามแนว
เขตคลองสาธารณะ 
กรณีมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณให้หน่วยงานจัดทำ
รายละเอียดรูปแบบและแบบประมาณราคาเตรียมขอ
จัดสรรงบประมาณต่อไป 
     1.4 พิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์การประเมินผลและให้
คะแนน 
ผลในภาพรวมตามตัวชี้วัดที่กำหนด และประมวลผล 
การดำเนินการภาพรวมของการดำเนินการตาม
ตัวชี้วัด สรุปผลการดำเนินงานส่งสำนักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล และรายงาน 
นำเรียนผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบต่อไป 
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๒. สำนักสิ่งแวดล้อม 
ดำเนินการในพ้ืนที่เป้าหมาย ตามข้อ 1.2.1    
     2.1 ร่วมดำเนินการตามข้อ 1.1  
     2.2 บริหารจัดการการพัฒนาพื้นที่สีเขียวตาม
แนวคลอง 
ในพ้ืนที่เป้าหมายในภาพรวม โดยสนับสนุนด้านการ
วางแผนภาพรวม องค์ความรู้ การออกแบบ เครื่องมือ 
วัสดุและอุปกรณ์ให้ 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือดำเนินการปลูกต้นไม้หรือ
ตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ และกำหนดแผนการ
บำรุงรักษาเพ่ือความยั่งยืน 
     2.3 บริหารจัดการขยะในภาพรวม โดยสนับสนุน
ด้านการวางแผนภาพรวม องค์ความรู้ การออกแบบ 
เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ เครื่องจักรกลและ
ยานพาหนะสำหรับการเก็บขนมูลฝอย  
สิ่งปฏิกูลและไขมัน ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     2.4 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนกับสำนักงาน
เขต ด้านการสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่สีเขียวและการ
จัดการขยะ ตามข้อ 2.2 และ 2.3  
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     2.5 สรุปคะแนนส่งให้สำนักการระบายน้ำตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 
  
3. สำนักการโยธา  
     3.1 ร่วมดำเนินการตามข้อ 1.1  
     3.2 บริหารจัดการภาพรวมดำเนินการในพ้ืนที่
เป้าหมาย ตามข้อ 1.2.1 ในการสำรวจ และออกแบบ
ตามหลักอารยสถาปัตย์ (Universal Design) ในการ
จัดสิ่งอำนวยความสะดวกสะพานบริเวณแนวคลอง 
กรณีใช้งบประมาณให้ระบุโครงการ/กิจกรรมพร้อม
รายละเอียดรูปแบบและแบบประมาณราคาเตรียมขอ
จัดสรรงบประมาณ 
     3.3 บริหารจัดการภาพรวมดำเนินการจัดทำแผน
ดำเนินการรักษาสภาพโดยการตรวจสอบและ
บำรุงรักษาอุปกรณ์บริเวณสะพานข้ามคลองให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน 
     3.4 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนกับสำนักงาน
เขตในส่วนที่รับผิดชอบ 
      3.5 สรุปคะแนนส่งให้สำนักการระบายน้ำตาม
ระยะเวลาที่กำหนด  
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4. สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 
ดำเนินการในพ้ืนที่เป้าหมาย ตามข้อ 1.2.1    
     4.1 ร่วมดำเนินการตามข้อ 1.1  
     4.2 ศึกษา พิจารณาคัดเลือกย่านที่มีความสำคัญ
ตามแนวคลอง ประเภทที่ 1, 2 กำหนดเป็นพ้ืนที่
เป้าหมาย เพ่ือการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนที่ที่มี
ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ หรือพ้ืนที่อนุรักษ์
ชนบทและเกษตรกรรม ไม่น้อยกว่า ๓ ย่าน 
     4.3 จัดทำรายละเอียดแผนที่มรดกทางวัฒนธรรม
ในย่านที่สำคัญที่ได้รับการศึกษาตามข้อ 4.1 เพ่ือให้
สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลสำคัญต่อยอดในการจัด
กิจกรรมการพัฒนาเมืองในแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐) ต่อไป  
 
5. สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
ดำเนินการในพ้ืนที่เป้าหมาย ตามข้อ 1.2.1    
     5.1 รว่มดำเนนิการตามข้อ 1.1 
     5.2 ศึกษา พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว และจัดทำ
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ให้สอดคล้องกับวิถี
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ชีวิตคลองไม่น้อยกว่า 1 พ้ืนที่ แล้วเสร็จภายในปี 
2565 โดยกำหนดรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับการใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เพ่ือ
อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมเชิงพ้ืนที่ (ย่าน) พิจารณา
คัดเลือกพ้ืนที่ตามข้อ 1.2.1 
 
6. สำนักการจราจรและขนส่ง  
    ดำเนินการในพ้ืนที่เป้าหมาย ตามข้อ 1.2.1 
     6.1 ร่วมดำเนินการตามข้อ 1.1  
     6.2 จัดทำแผนพัฒนาเส้นทางการสัญจร และจุด
เชื่อมต่อ 
การเดินทางที่เหมาะสมเพ่ิมเติม กรณีใช้งบประมาณ
ให้ระบุโครงการ/กิจกรรมพร้อมรายละเอียดรูปแบบ
และแบบประมาณราคาเตรียมขอจัดสรรงบประมาณ 
          6.2.1 จัดทำแผน และพัฒนากล้อง CCTV 
ป้ายบอกทาง 
          6.2.2 ตรวจสอบ และบำรุงรักษาอุปกรณ์ใน
ความรับผิดชอบ (สายสาธารณูปโภค กล้อง CCTV 
และป้ายบอกทาง) บริเวณท่าเทียบเทียบเรือ ทาง
จักรยานและทางเดินริมคลองให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งาน 
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7. สำนักเทศกิจ 
    ดำเนินการในพ้ืนที่เป้าหมาย ตามข้อ 1.2.1 
     7.1 ร่วมดำเนินการตามข้อ 1.1  
     7.2 บริหารจัดการด้านความปลอดภัยและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยในภาพรวมร่วมกับสำนักงานเขต 
โดยสนับสนุน       ด้านวางแผนภาพรวม องค์ความรู้ 
การออกแบบ เครื่องมือ      วสัดุและอุปกรณ์ให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริเวณเสน้ทางสัญจร  ริมคลอง
และท่าเทียบเรือ  
     7.3 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนกับสำนักงานเขต 
ด้านการสนนัสนนุการรักษาความปลอดภัยและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  
     7.4 สรุปคะแนนส่งให้สำนักการระบายน้ำตาม
ระยะเวลาที่กำหนด  
 
8. สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด
กรุงเทพมหานคร       
    ดำเนินการในพ้ืนที่เป้าหมาย ตามข้อ 1.2.1 
     8.1 รว่มดำเนนิการตามข้อ 1.1 
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     8.2 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น YouTube, Facebook เป็นต้น เพ่ือ
เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการปรับภูมิทัศน์คลอง
ให้ประชาชนรับรู้การดำเนินกิจกรรมของกรุงเทพมหานคร
เป็นรายคลองในพ้ืนที่เป้าหมาย 
      8.3 ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อ
ผลของกิจกรรมในพ้ืนที่เป้าหมายในรูปแบบออนไลน์ 
และสรุปผลส่งให้สำนักการระบายน้ำภายในระยะเวลา
ที่กำหนด 
 
9. สำนักงานเขต  
จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ส่งสำนักการ
ระบายน้ำ ประกอบด้วยดำเนินการในพ้ืนที่เป้าหมาย 
ตามข้อ 1.2.1    
     9.1 ร่วมดำเนินการตามข้อ 1.1 
     ๙.2 บำรุง รักษาอุปกรณ์ในความรับผิดชอบ
บริเวณสถานที่พักผ่อนริมคลอง จุดชมวิวทิวทัศน์/จุด
เช็คอิน (Check in)      ป้ายอำนวยความสะดวก ป้าย
ประดับต่าง ๆ สะพานข้ามคลอง ไฟฟ้าส่องสว่างและ
ราวกันตกริมคลองให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
     9.3 คัดเลือกพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสร้างอัตลักษณ์
ให้โดดเด่นโดยการตกแต่งประดบัสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็น
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

เอกลักษณ์ของพ้ืนที่ บริเวณที่สาธารณะริมคลอง สะพาน
ข้ามคลอง หรือพัฒนาในรูปแบบที่เหมาะสม เช่น 
Tactical Urbanism เป็นต้น 
     9.4 จัดทำแผนการบริหารจัดเก็บขยะอย่างเป็น
ระบบในพ้ืนที่ตามแนวคลองเพ่ือไม่ให้ประชาชนทิ้ง
ขยะลงคลอง เช่น การกำหนดจุดทิ้งขยะ นัดทิ้ง-นัด
เก็บขยะชิ้นใหญ่  
และการเก็บขนขยะ เป็นต้น 
     9.5 รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอย การเพ่ิมมูลค่าและ
การจัดการขยะมูลฝอย การจัดการน้ำเสียและการ
เตรียมการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย ให้กับประชาชน
และสถานประกอบการ เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ 
ถึงความสำคัญและให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาน้ำเสีย 
     9.6 จัดทำตะแกรงดักขยะบริเวณคลองสาขาที่
เกี่ยวข้อง (คลองในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต) 
เพ่ือลดปริมาณขยะในคลอง “ตัวอย่าง โครงการต่อยอด
อดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณค่าคลองบางกอกใหญ่ผ่าน
เส้นทาง ล้อ ราง เรือ Best Service ปี 2563” 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

9.7 ให้การสนับสนุนงานภาพรวมในด้านต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่เป้าหมาย ตามข้อ 1.2.1 
 
ภารกิจส่วนที่ 2 (ร้อยละ 1๐) 
    ทุกหน่วยงานจัดทำข้อเสนอแนะการพัฒนา
เพ่ิมเติมจากกรณีปัญหาที่ตรวจพบในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 - 2565 ที่ชดัเจนเป็นรปูธรรมในส่วนภารกิจที่
รับผิดชอบ และจัดทำโครงการ/กิจกรรม เสนอเข้า
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. 
2566 - 2570) ต่อไป ส่งให้สำนักการระบายน้ำ 
 
ภารกิจส่วนที่ 3 (ร้อยละ 50) 
    สำนักการระบายน้ำประเมินผลภาพรวม 
ประกอบด้วย 
- ผลการประเมินตามหลักเกณฑ์ภาพรวมการปรับภูมิ
ทัศน์คลองของกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 20) ตาม
องค์ประกอบ    การประเมินผลภาพรวม (เอกสาร
แนบ 2)  
- ผลคะแนนจากแบบสอบถามออนไลน์ ซึ่งจัดทำโดย
สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ 30) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

วิธีคำนวณ  
สำนักการระบายน้ำรวบรวมผลการดำเนินงาน ภารกิจ
ที่ 1 - 3 โดยแบ่งเป็น     
    1. ภารกิจส่วนที่ 1 ร้อยละ 40  
    2. ภารกิจส่วนที่ 2 ร้อยละ 10 
    3. ภารกิจส่วนที่ 3 ร้อยละ 50 
                     รวม  ร้อยละ 100 
ส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ภายในวันที่ 
15 กันยายนของปีที่ตรวจประเมิน 
 
วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน 
1. สำนักการระบายนำ้ (หน่วยงานหลัก) 
     - รายงานการประชุมและมติ ตามข้อ 1.1  
     - แผน และผลการพัฒนาย่านริมคลองภาพรวม 
ตามข้อ 1.2.1 
     - รายงานสรุปข้อเสนอแนะ ตามข้อ 1.2.2  
     - แผนปฏิบัติการ ฟื้นฟู และบำรุง ดูแล และรักษา
คลองประเภท 1 - 3 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

     - สรุปข้อมูลการสำรวจและจัดทำแผนที่แสดงจุด
ปล่อยน้ำเสียลงคลอง และบริเวณท่ีมีสิ่งปลูกสร้างรุก
ล้ำตามแนวเขตคลองสาธารณะ 
     - หนังสือสรุปรายงานการดำเนินงานความสำเร็จ
ของการปรับภูมิทัศน์คลองในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร
ตามตัวชี้วัดกำหนดพร้อมเอกสารประกอบทั้งหมด  
 
2. หน่วยงานรอง 
2.1 สำนักที่เกี่ยวข้อง (ยกเว้น สวพ. สวท. สจส. และ
สปส.สนป.) 
     - รายงานการประชุมบูรณาการการทำงานร่วมกับ
หน่วยงาน และมติการประชุมการบริหารจัดการ
ภาพรวมด้านที่รับผิดชอบ  
     - แผนการบริหารจัดการภาพรวมด้านที่รับผิดชอบ
จากการประชุมฯ และผลการดำเนินการตามแผนฯ  
     - รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนและผลการ
ประเมินความสำเร็จในด้านที่รับผิดชอบ 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

2.2 สำนักวางผังและพัฒนาเมือง สำนักการจราจร
และขนส่ง 
และสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว 
     - รายงานผลการศึกษา หรือรายงานผลการ
ดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
 
2.3 สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด
กรุงเทพมหานคร       
     - สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปรับภูมิทัศน์คลอง
ให้ประชาชนรับรู้การดำเนินกิจกรรมของ กทม. เป็นราย
คลองในพ้ืนที่เป้าหมาย 
     - ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลของ
กิจกรรมในพ้ืนที่เป้าหมายในรูปแบบออนไลน์ และ
สรุปผลส่งให้สำนักการระบายน้ำ  
 
2.4 สำนักงานเขต 
  - แผนปฏิบัติการตามภารกิจ  
  - รายงานผลการดำเนินการตามภารกิจ 
หมายเหตุ : 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

     - หน่วยงานจัดส่งผลการดำเนินการในส่วนที่
รับผิดชอบ 
ตามกรอบระยะเวลาที่สำนักการระบายน้ำกำหนด 
     - สำนักที่จัดทำผลคะแนน สรุปผลคะแนนด้านที่
รับผิดชอบส่งสำนักการระบายน้ำภายในวันที่ 10 
กันยายนของปีที่ตรวจประเมิน 
     - สำนักการระบายน้ำรวบรวมผลคะแนนตาม
ภารกิจส่วนที่ 1 - 3 ส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล ภายในวันที่ 15 กันยายนของปีที่ตรวจ
ประเมินนับจากผลรวมของความสำเร็จการดำเนินงาน
ตามภารกิจ ของทุกหน่วยงานตามภารกิจที่ 1 - 3 
โดยแบ่งเป็น  
1. ภารกิจส่วนที่ 1 ร้อยละ 40  
2. ภารกิจส่วนที่ 2 ร้อยละ 10  
3. ภารกิจส่วนที่ 3 ร้อยละ 50  
รวม ร้อยละ 100  
 
วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน 
วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน  
1. แผนการปรับภูมิทัศน์คลองของกรุงเทพมหานคร  
๒. แผนปฏิบัติการปรับภูมิทัศน์คลองของแต่ละ
หน่วยงาน  
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

๓. รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
๔. รายงานผลการดำเนินงานปรับภูมิทัศน์คลองของ
กรุงเทพมหานคร  
๕. ผลสรุปคะแนนรายด้านและคะแนนภาพรวม  
6. รายละเอียดและข้อเสนอการพัฒนาเพ่ิมเติมของแต่
ละหน่วยงานจากกรณีปัญหาที่ตรวจพบใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.  
2564 - 2565  
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เกณฑ์การให้คะแนน  “ระดบัความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่” 
 

ระดับความสำเร็จ เกณฑ์ร้อยละความสำเร็จ การดำเนินงาน คะแนนที่ได้รับ 
5 - - สรุปผลการดำเนินงานการปรับภูมิทัศน์คลองและรายงานให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครรับทราบ 

(สำนักการระบายน้ำ) 
- หน่วยงานดำเนินการตามภารกิจที่กำหนด ครบถ้วนร้อยละ 100 และส่งรายละเอียดข้อมูล
ให้กับสำนักการระบายน้ำครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนด (ทุกหน่วยงาน) 

ร้อยละ 100  
ของน้ำหนักคะแนน 

4 - - หนว่ยงานดำเนินการตามภารกิจที่กำหนด ครบถ้วนร้อยละ 100 และส่งรายละเอียดข้อมูลให้กับ
สำนักการระบายน้ำครบถ้วน แต่ล่าช้าไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด (ทุกหน่วยงาน) 

ร้อยละ 80 
ของน้ำหนักคะแนน 

3 - - หน่วยงานดำเนินการตามภารกิจที่กำหนดไม่ครบถ้วนตามแผนที่กำหนดไว้ หรือ ส่งรายละเอียดข้อมูล
ให้กับสำนักการระบายน้ำไม่ครบถ้วน (ทุกหนว่ยงาน) 

ร้อยละ 60 
ของน้ำหนักคะแนน 

2 - - ทบทวนและปรับแผนการปรับภูมิทัศน์คลองของทุกหน่วยงานที่จัดทำขึ้นเมื่อปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 และส่งแผนและโครงการ/กิจกรรมตามภารกิจในส่วนที่รับผิดชอบ ซึ่งได้รับการ
ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วให้กับสำนักการระบายน้ำเพ่ือจัดทำแผนการปรับภูมิทัศน์คลองในภาพรวม 
(ทุกหน่วยงาน) 

รอ้ยละ 40 
ของน้ำหนักคะแนน 

1 - - มีการจัดประชุมหารือร่วมระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กำหนดแผนการรักษาสภาพ
คลองเพ่ือความยั่งยืน และคัดเลือกคลองพัฒนาต่อยอดเชิงพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวตาม
แนวคลอง และทบทวนแผนการปรับภูมิทัศน์คลองของกรุงเทพมหานคร (สำนักการระบายน้ำ) 
- ร่วมประชุมหารือกำหนดแผนการรักษาสภาพคลองเพ่ือความยั่งยืน และคัดเลือกคลองพัฒนาต่อยอด
เชิงพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแนวคลอง ครบทุกครั้งตามที่กำหนด (ทุกหน่วยงาน) 
   หมายเหตุ กรณีหน่วยงานไม่เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 1 จะถือว่าไม่รับพิจารณาในเกณฑ์นี้ทั้งหมด 
 

ร้อยละ 20 
ของน้ำหนักคะแนน 
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เอกสารแนบ 1  
 
 

ประเภทท่ี 1 คลองมีพื้นที่เหมาะสมต่อการปรับภูมิทัศน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของความยาวคลอง 
ลำดับที่ รายช่ือคลอง ความยาว (เมตร) พื้นที่เขต 
1 คลองคูเมืองเดิม 2,400 พระนคร 
2 คลองรอบกรุง (โอ่งอ่าง - บางลำภู) 3,450 พระนคร, สัมพันธวงศ,์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย 
3 คลองผดุงกรุงเกษม 5,400 พระนคร, ดุสิต, ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์, บางรัก, ปทุมวัน 
4 คลองสามเสน 6,772 ห้วยขวาง, ดุสิต, พญาไท, ราชเทวี 
5 คลองลาดพร้าว 12,500 สายไหม, ดอนเมือ,งหลักสี,่ บางเขน, จตุจักร, ลาดพร้าว, หว้ยขวาง, วังทองหลาง 
6 คลองมหานาค 1,250 ป้อมปราบศัตรูพ่าย 
7 คลองสวนหลวง 1,850 ปทุมวัน 
8 คลองพระโขนง 9,850 คลองเตย, วัฒนา, สวนหลวง 
9 คลองเคล็ด 6,350 ประเวศ, บางนา, พระโขนง, สวนหลวง 
10 คลองประเวศบุรีรมย์ 26,470 ประเวศ, ลาดกระบัง 
11 คลองสามวา 11,800 คลองสามวา 
12 คลองสองต้นนุ่น 9,800 มีนบุรี, ลาดกระบัง 
13 คลองบางหลวง (คลองบางกอกใหญ่) 3,940 บางกอกใหญ,่ ภาษีเจริญ 
14 คลองชักพระ 5,180 ตลิ่งชัน, บางกอกน้อย 
15 คลองสมเด็จเจ้าพระยา 2,510 คลองสาน, ธนบุรี 
16 คลองบางพระครู 1,300 บางพลัด 

บัญชีคลองเป้าหมาย จำนวน 39 คลอง 
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ลำดับที่ รายช่ือคลอง ความยาว (เมตร) พื้นที่เขต 
17 คลองบางพรม 12,040 ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา 
18 คลองมอญ 4,035 บางกอกใหญ่ 
19 คลองบางเชือกหนัง 12,540 บางแค, ภาษีเจริญ 
20 คลองภาษีเจริญ 15,390 บางแค, ภาษีเจริญ, หนองแขม 
21 คลองด่าน 2,100 จอมทอง 
22 คลองสนามชัย 19,790 จอมทอง, บางขุนเทียน 
23 คลองหัวกระบือ 2,130 บางขุนเทียน 
24 คลองพิทยาลงกรณ์ 5,000 บางขุนเทียน 
25 คลองสวนหลวง 2 626 บางคอแหลม 
26 คลองราษฎร์บูรณะ 4,200 ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ 

 
ประเภทท่ี 2 คลองมีพื้นที่เหมาะสมต่อการปรับภูมิทัศน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของความยาวคลอง 

ลำดับที่ รายช่ือคลอง ความยาว พื้นที่เขต 
1 คลองเปรมประชากร 22,843 ดุสิต,บางซื่อ,จตุจักร,หลักสี่,ดอนเมือง 
2 คลองบางซี่อ 7,696 ห้วยขวาง,ดินแดง, ดุสิต, พญาไท 
3 คลองแสนแสบ 45,450 ดุสิต,ราชเทวี,ปทุมวัน,วัฒนา,ห้วยขวาง,สวนหลวง,วังทองหลาง,บางกะปิ,บึงกุ่ม,สะพานสูง,คัน

นายาว,มีนบุรี,คลองสามวา,หนองจอก 
4 คลองตัน 3,700 วัฒนา, สวนหลวง 
5 คลองช่องนนทรี 4,535 บางรัก, ยานนาวา, สาทร 
6 คลองบางระมาด 9,400 ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา 
7 คลองบางแวก 10,600 บางแค, ภาษีเจริญ 
8 คลองดาวคะนอง 2,580 จอมทอง, ราษฎร์บูรณะ 
9 คลองบางมด 11,250 จอมทอง, บางขุนเทียน,ทุ่งครุ 
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ประเภทท่ี 3 คลองมีพื้นที่เหมาะสมต่อการปรับภูมิทัศน์ น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของความยาวคลอง 

ลำดับที่ รายช่ือคลอง ความยาว พื้นที่เขต 
1 คลองบางยี่ขัน 2,500 บางพลัด 
2 คลองขุนราชพินิจใจ 12,370 บางขุนเทียน 
3 คลองบางปะแก้ว 2,830 จอมทอง, ราษฎร์บูรณะ 
4 คลองวัดสิงห์ 1,700 เขตบางบอน 
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เอกสารแนบ 2  
- ร่าง - องค์ประกอบการประเมินผลภาพรวม 

การปรับภูมิทัศน์คลองของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ คือ 1. ด้านความยั่งยืน 2. ด้านการพัฒนาต่อยอดเชิงพื้นที่  
 

กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

คลองประเภทที่ 
1 2 3 

องค์ประกอบที่ 1 ด้านความยั่งยืน ประกอบด้วย    
 1.1 อุปกรณ์ สถานที่พักผ่อนริมคลอง จุดชมวิวทิวทัศน์/จุดเช็คอิน (Check in) ป้ายอำนวยความสะดวก (ชื่อแหล่งน้ำ,

ประวัติศาสตร์พ้ืนที่ ฯลฯ) ป้ายประดับต่าง ๆ สะพานข้ามคลอง ไฟฟ้าส่องสว่าง สายสาธารณูปโภค กล้อง CCTV ท่าเทียบเรือ 
ทางจักรยานริมคลอง และราวกันตกริมคลอง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

สนน., สนย., 
สจส., สนข. 

  - 

 1.2 สร้างความเป็นอัตลักษณ์ให้โดดเด่น     
 - ปลูกพรรณไม้ที่เหมาะสมให้เกิดความร่มรื่นสวยงาม สสล., สนข.  - - 
 - สร้างเอกลักษณ์ของพ้ืนทีบ่ริเวณสถานที่สาธารณะริมคลอง สะพานข้ามคลอง โดยการประดับตกแต่ง 

  หรือ พัฒนาตกแต่งพ้ืนที่ริมคลองในรูปแบบ Tactical Urbanism, Urban Renewal 
สนข.  - - 

 1.3 บริหารจัดการขยะในบริเวณคลอง ทางเดินริมคลอง และชุมชนริมคลอง     
 - ไม่มีขยะปรากฎให้เห็นในบริเวณคลองและทางเดินริมคลอง  สนน., สนข.    
 - มีแผนการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบในพ้ืนที่ตามแนวคลอง เช่น การกำหนดจุดทิ้งขยะ นัดทิ้ง-นัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ 

  การเก็บขนขยะ เป็นต้น 
สสล., สนข.   - 

 - มีการจัดทำตะแกรงดักขยะบริเวณคลองสาขาท่ีรับผิดชอบ  
 “ตัวอย่าง โครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณค่าคลองบางกอกใหญ่ผ่านเส้นทาง ล้อ ราง เรือ Best Service ปี 2563” 

สนข.    

 - มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอย การจัดการขยะมูลฝอย 
  และการเพ่ิมมูลค่า การจัดการน้ำเสียและการเตรียมการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย ให้กับประชาชนและสถานประกอบการ  
  เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญและให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย 

สนข.   - 

 1.4 มีเครือข่ายร่วมพัฒนาคลองที่ชัดเจน      
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กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

คลองประเภทที่ 
1 2 3 

 - มีการสร้างช่องทางสังคมออนไลน์ สปส.สนป.    
 - มีกิจกรรมการดูแลคลองโดยความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ  สนน.    
 1.5 ผลักดันมาตรการทางกฎหมายเพื่อจัดระเบียบ      
 ฐานข้อมูลพร้อมแผนที่บริเวณจุดปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำ สนน., สนข.    
 ฐานข้อมูลพร้อมแผนที่บริเวณจุดที่มีสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำแหล่งน้ำ สนน., สนข.    
 ตรวจและใช้มาตรการต่าง ๆ เพ่ือจัดระเบียบบริเวณทางเดินสาธารณะและท่าเทียบเรือ สนท., สนข.   - 
องค์ประกอบที่ 2 ด้านการพัฒนาต่อยอดเชิงพื้นที่ ประกอบด้วย 5  
 2.1 เตรียมการพัฒนาเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแนวคลอง     
 - มีรายละเอียดพร้อมแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมเชิงพ้ืนที่ (ย่าน) ที่สำคัญตามแนวคลอง สวพ.  - - 
 - มีแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตคลอง โดยกำหนดรูปแบบกิจกรรม 

  ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เพ่ืออนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมเชิงพ้ืนที่ (ย่าน)  
สวท.  - - 

 2.2 จัดสิ่งอำนวยความสะดวกตามแนวคลอง     
 - มีแผนการออกแบบตามหลักอารยสถาปัตย์ (Universal Design) เพ่ือจัดสิ่งอำนวยความสะดวกตามแนวคลอง 

  โดยมีรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมพร้อมรายละเอียดรูปแบบและแบบประมาณราคาเตรียมขอจัดสรรงบประมาณ 
สนย.   - 

 - มีแผนพัฒนาเส้นทางการสัญจรและจุดเชื่อมต่อการเดินทางที่เหมาะสมเพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
  พร้อมรายละเอียดรูปแบบและแบบประมาณราคาเตรียมขอจัดสรรงบประมาณ 

สจส.   - 

 2.3 มีสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์รูปแบบต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปรับภูมิทัศน์คลองให้แก่ประชาชนรับรู้
และเข้าชมข้อมูลและภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ  

สปส.สนป.  - - 
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ตาราง ข แสดงตัวชี้วัดยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร (ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565) (มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ) 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

เป้าประสงค์ที่ 1.1.1.1 
ม.1 ฟื้นฟูแหล่งน้ำให้สะอาด
ปราศจากสิ่งปฏิกูล 
ม.2 พัฒนาทัศนียภาพริมน้ำให้
สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย 
ม.3 เพิ่มประสิทธิภาพการ
หมุนเวียนถ่ายเทน้ำ 
ม.4 สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน
ช่วยกันอนุรักษ์รักษาแหล่งน้ำ 
ม.5 เฝ้าระวังและติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน้ำ 
 

1. คุณภาพน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยา
ที่อยู่ในเกณฑ มาตรฐานเพ่ิมข้ึน (ผลลัพธ์) 
ภายใต้เงื่อนไข  การตรวจวัดคุณภาพน้ำ
ทั้ง 3 พารามิเตอร์ จากจุดเดียวกัน 
    1) ร้อยละของจุดตรวจวัดน้ำคลอง 
และแม่น้ำเจ้าพระยามีคาเฉลี่ยของ 
คาออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ไม่น้อยกว่า 
2.0 มิลลิกรัมตอลิตร    
     2) ร้อยละของจุดตรวจวัดน้ำคลอง 
และแม่น้ำเจ้าพระยา มีคาเฉลี่ยของ 
คาปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย 
(BOD) ไม่เกิน 4 มิลลิกรัมตอลิตร    
     3) ร้อยละของจุดตรวจวัดน้ำคลอง
และแม่น้ำเจ้าพระยามีคาเฉลี่ยของ 
คาแอมโมเนียไนโตรเจน (NH๓N) ไม่เกิน 
0.5 มิลลิกรัมตอลิตร   
 

นิยาม 
   1. จุดตรวจวัด หมายถึง จุดที่กำหนดให้เฝ้าระวัง
สถานการณ์คุณภาพน้ำในคลองและแม่น้ำเจ้าพระยา 
โดยทำการเก็บตัวอย่างน้ำเพ่ือวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
ประจำทุกเดือน 
   2. ค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) หมายถึง 
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ ถ้าค่า DO ต่ำแสดง
ว่าแหล่งน้ำนั้นมีความสกปรกสูง โดยน้ำที่มีความ
เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้ำ
จะต้องมีค่า DO  
ไม่น้อยกว่า 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 4 
   3. ค่าปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ 
(BOD) หมายถึง ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ใน
การย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำ ถ้าค่า BOD สูงแสดง
ว่าแหล่งน้ำนั้นมีความสกปรกสูง โดยน้ำควรมีค่า 
BOD ไม่เกิน 4 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 4 
   4. ค่าแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3N) หมายถึง 
ไนโตรเจนทั้งหมดที่อยู่ในรูปอันอิออนไนซ์แอมโมเนีย
และอิออนไนซ์แอมโมเนีย ถ้าค่าอันอิออนไนซ์

1. กิจกรรมเฝ้าระวังและติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน้ำ จำนวน  
320 จุดตรวจวัด 
ไม่ใช้งบประมาณ 
(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) 
2. โครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ
วิเคราะห์คุณภาพน้ำกรุงเทพมหานคร 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 
(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

แอมโมเนียในน้ำเกินมาตรฐานจะมีผลต่อปลาและ 
NH3N  ยังเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรไนโตรเจน 
ซึ่งสามารถเปลี่ยนรูปเป็น NO3N ได้ง่าย หากปริมาณ 
NO3N ในน้ำสูงจะส่งผลกระตุ้นการเติบโตของ
สาหร่ายจนเกิดภาวะ Algae bloom ทำให้เกิด
ปัญหาน้ำเขียวมีกลิ่นเหม็น โดยน้ำที่มีความเหมาะสม
ต่อการใช้ประโยชน์จะต้องมีค่า NH3N ไม่เกิน 0.5 
มิลลิกรัม 
ต่อลิตร ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน
ประเภทที่ 4 
 
ค่าเป้าหมาย 
   1) ร้อยละ 30 (96 จุด) ของจุดตรวจวัดของน้ำ
คลองและแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ย องค่าออกซิเจน
ละลายน้ำ (DO) ไม่น้อยกว่า 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร  
   2) ร้อยละ 3.5 (12 จุด) ของจุดตรวจวัดของน้ำ
คลองและแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าปริมาณ
ความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์ (BOD) ไม่เกิน
กว่า 4 มิลลิกรัมต่อลิตร 
   3) ร้อยละ 3 (10 จุด) ของจุดตรวจวัดของน้ำ 
คลองและแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่า
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

แอมโมเนียไนโตรเจน (NH3N) ไม่เกินกว่า 0.5 
มิลลิกรัมต่อลิตร 

วิธีคำนวณ 
   1) จำนวนจุดตรวจวัดที่มีผลการตรวจวัดคุณภาพ
น้ำมีค่าเฉลี่ยรายปีผ่านเกณฑ์มาตรฐานในรูปของค่า 
DO ≥ 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร คูณ 100 หารด้วย
จำนวนจุดตรวจวัดทั้งหมด (จำนวน 320 จุด) 
   2) จำนวนจุดตรวจวัดที่มีผลการตรวจวัดคุณภาพ
น้ำมีค่าเฉลี่ยรายปีผ่านเกณฑ์มาตรฐานในรูปของค่า 
BOD ≤ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร คูณ 100 หารด้วย
จำนวนจุดตรวจวัดทั้งหมด (จำนวน 320 จุด) 
   3) จำนวนจุดตรวจวัดที่มีผลการตรวจวัดคุณภาพ
น้ำมีค่าเฉลี่ยรายปีผ่านเกณฑ์มาตรฐานในรูปของค่า 
NH3N ≤ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร คูณ 100 หารด้วย
จำนวนจุดตรวจวัดทั้งหมด (จำนวน 320 จุด) 
 

เป้าประสงค์ที่ 1.1.1.2 
ม.1 ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย
และระบบรวบรวมน้ำเสีย รวมถึง
ระบบสนับสนุนอื่น ๆ   

2. ร้อยละของปริมาณน้ำเสียชุมชน 
ที่ระบบบำบัดน้ำเสียสามารถรองรับได้ 
(ผลลัพธ์) 

นิยาม 

ปริมาณน้ำเสียชุมชนที่ระบบบำบัดน้ำเสียสามารถ
รองรับได้ หมายถึง ปริมาณน้ำเสียชุมชนในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครที่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของ
กรุงเทพมหานครสามารถรองรับได้ 

 

1. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวม 
น้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี 
ระยะที่ 1 
งบประมาณ 254,356,384 บาท 
(ลงทุน) 
(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ 46 

วิธีคำนวณ 

ปริมาณการบำบัดนำ้เสียตามทีอ่อกแบบ (ลบ.ม./วนั)  
คูณ 100 หารด้วยปริมาณน้ำเสียชุมชนในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร (ปริมาณการใช้น้ำประปา)  
(ลบ.ม./วัน) 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและ
ควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบ
รวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย
มีนบุรี ระยะที่ 1 
งบประมาณ 7,557,880 บาท 
(ลงทุน) 
(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) 
3. โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและ
ควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบ
รวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย
ธนบุรี สัญญาที่ 1 งานก่อสร้างระบบ
บำบัดน้ำเสียธนบุรี และสวนสาธารณะ 
งบประมาณ 14,360,000 บาท 
(ลงทุน) 
(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) 
4. โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและ
ควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบ
รวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย
ธนบุรี สัญญาที่ 2 งานก่อสร้างระบบ
รวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนเหนือ (เขต
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บางพลัด และบางส่วนของเขตตลิ่งชัน
และเขตบางกอกน้อย) 
งบประมาณ 23,708,000 บาท 
(ลงทุน) 
(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) 
5. โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและ
ควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบ
รวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย
ธนบุรี สัญญาที่ 3 งานก่อสร้างระบบ
รวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนใต้ (เขต
บางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่) 
งบประมาณ 19,135,000 บาท 
(ลงทุน) 
(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) 
6. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวม 
น้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี 
ระยะที่ 2 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 
(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) 
7. โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและ
ควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบ
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

รวบรวมน้ำเสียและระบบบัดน้ำเสีย 
มีนบุรี ระยะที่ 2 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 
(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) 
8. โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความ
เป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุน
และดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสีย
คลองเตย 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 
(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) 
9. โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความ
เป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุน 
และดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสีย 
บึงหนองบอน 
* ไม่ได้รับงบประมาณ 
(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) 
10. โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษา 
ความเหมาะสม สำรวจและออกแบบ
รายละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสียและ
ระบบบำบัดน้ำเสียบางเขน 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

*ไม่ได้รับงบประมาณ 
(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) 
11. โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษา 
ความเหมาะสม สำรวจและออกแบบ
รายละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสียและ
ระบบบำบัดน้ำเสียดอนเมือง 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 
(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) 
12. โครงการก่อสร้างบ่อดักน้ำเสีย 
เพ่ือป้องกันน้ำไหลย้อนกลับเข้าระบบ
ท่อรวบรวมน้ำเสียในพื้นที่โรงควบคุม
คุณภาพน้ำทุ่งครุ 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 
(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) 
13. โครงการก่อสร้างบ่อดักน้ำเสีย 
เพ่ือป้องกันน้ำไหลย้อนกลับเข้าระบบ
ท่อรวบรวมน้ำเสียในพื้นที่โรงควบคุม
คุณภาพน้ำหนองแขม 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 
(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) 
14. งานปรับปรุงบ่อดักน้ำเสียในพื้นท่ี
โรงควบคุมคุณภาพน้ำช่องนนทรี*** 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 42,000,000 บาท 
(ลงทุน) 
(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) 
หมายเหตุ ***แผนงานบูรณาการเพ่ือ
พัฒนาพื้นที่สาธารณะคลองช่องนนทรี 

เป้าประสงค์ที่ 1.1.1.2 
ม.2 ขยายโครงข่ายระบบท่อ
รวบรวมน้ำเสียให้ครอบคลุม 
พ้ืนที่บริการ   

3. ร้อยละของพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
ที่อยู่ในพ้ืนที่บริการบำบัดน้ำเสีย (ผลลัพธ์) 

นิยาม 
พื้นที่บริการบำบัดน้ำเสีย หมายถึง พ้ืนที่ของ
กรุงเทพมหานครที่อยู่ในพ้ืนที่บริการบำบัดน้ำเสีย 
ของโรงควบคุมคุณภาพน้ำของกรุงเทพมหานคร  

ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ 14 

วิธีคำนวณ 

ขนาดพ้ืนที่บริการบำบัดน้ำเสีย (ตารางกิโลเมตร) 
คูณ 100 หารด้วยขนาดพ้ืนที่ทั้งหมดของ
กรุงเทพมหานคร (ตารางกิโลเมตร) 
 
 
 

1. โครงการปรับปรุงระบบรวบรวม 
น้ำเสียโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดงที่
ได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟ
เชื่อมสามสนามบิน  
งบ กทม. 81,600,000 บาท 
งบอุดหนุนฯ 69,000,000 บาท 
(ลงทุน) 
(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) 
2. โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษา
ทบทวนพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสียของ
กรุงเทพมหานคร 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 
(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวม 
น้ำเสีย จากพ้ืนที่รับน้ำซอยลาดพร้าว 
41 เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 
(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) 
4. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวม 
น้ำเสีย จากพ้ืนที่รับน้ำสามเสนเข้า 
โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 
(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) 
5. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวม 
น้ำเสีย จากพ้ืนที่รับน้ำคลองช่อง
นนทรีเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำช่อง
นนทรี 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 
(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) 

เป้าประสงค์ที่ 1.1.1.3 
ม.1 นำน้ำและผลผลิตที่ผ่าน
กระบวนการบำบัดแล้วกลับมา 
ใช้ประโยชน์   
 
 

4. ร้อยละของปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัด
ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ (ผลลัพธ์) 
 
 
 
 

นิยาม 
   1. การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ หรือ Treated 
Waste water Reuse เป็นแนวคิดของการนำน้ำที่
ผ่านการบำบัดจนได้น้ำทิ้งที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ที่กฎหมายกำหนด มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าง
เหมาะสมกับคุณลักษณะของน้ำ เพ่ือช่วยแก้ปัญหาการ

1. โครงการนำน้ำที่ผ่านการบำบัด
กลับมาใช้ประโยชน์ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) 
2. โครงการผลิตปุ๋ยหมักจากตะกอน
น้ำเสียเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขาดแคลนน้ำ และลดการใช้น้ำประปา อีกทั้งช่วยลด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซี่งนำ้ที่ผ่านการบำบดัของ
โรงควบคมุคุณภาพน้ำขนาดใหญ่ของกรุงเทพมหานคร 
สามารถนำมาใช้ในกิจกรรมบางประเภทที่ไม่มีการ
สัมผัสโดยตรง เช่น  
ล้างถนน ล้างเครื่องจักร รดน้ำต้นไม้ และเจือจางน้ำ 
ในคลอง เป็นต้น 
   2. ปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัดถูกนำกลับมาใช้
ประโยชน์ หมายถึง ปริมาณน้ำ ที่ผ่านการบำบัดจาก
โรงควบคุมคุณภาพน้ำขนาดใหญ่ของ
กรุงเทพมหานคร ที่เปิดดำเนินการ จำนวน ๘ แห่ง  
และมีการนำกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น นำไปล้างท่อ 
ล้างถนน รดน้ำต้นไม้ เป็นต้น 

ค่าเป้าหมาย 
      ร้อยละ 6.6 

วิธีคำนวณ 
ปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัดและนำกลับมาใช้
ประโยชน์ (เฉลี่ย ลบ.ม./วัน) คูณด้วย 100 หารด้วย
ปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วทั้งหมดของโรง

ไม่ใช้งบประมาณ 
(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) 
3. โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำที่ผ่าน
การบำบัดจากโรงควบคุมคุณภาพน้ำ
จตุจักรไปยังคลองบางซื่อ คลองน้ำ
แก้ว และคลองพญาเวิก 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 
(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) 
4. งานก่อสร้างท่อส่งน้ำที่ผ่านการ
บำบัดแล้วของโรงควบคุมคุณภาพน้ำ
ช่องนนทรีไปคลองช่องนนทรี 
งบประมาณ  27,500,000 บาท 
(ลงทุน) 
(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

 
 

ควบคุมคุณภาพน้ำขนาดใหญ่ 8 แห่ง (เฉลี่ย ลบ.ม./
วัน) 

เป้าประสงค์ที่ 1.1.1.4 
ม.1 เตรียมการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย 
ม.2 ส่งเสริมบทบาทการมี 
ส่วนร่วมของภาคเอกชนและ 
ภาคประชาชนในการจัดการ 
น้ำเสีย 
ม.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
กฎหมายให้เอื้อต่อการจัดการ
คุณภาพน้ำของเมือง 
 

5. อัตราการเพ่ิมข้ึนของปริมาณ 
น้ำเสียต่อปี (ผลลัพธ์) 
 

นิยาม 
ปริมาณน้ำเสีย หมายถึง ปริมาณน้ำเสียชุมชนจาก 
การใช้น้ำประปาในเขตพ้ืนที่ กทม.กรุงเทพมหานคร 
ปีฐานที่ใช้เทียบ คือ อัตราการเพิ่มขึ้นของปริมาณน้ำ 
เสีย/การใช้น้ำประปาในปี 2556 จำนวน
2,485,771 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เมื่อเทียบกับในปี 
2555 จำนวน 2,419,981 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  
ซึ่งเป็นช่วงที่มีอัตราปริมาณน้ำเสียเพ่ิมข้ึนสูงสุดใน
รอบ  
5 ปี ระหว่างปี 2556-2560 โดยเพิ่มขึ้นในอัตรา
ร้อยละ 2.72 

ค่าเป้าหมาย  
     ไม่เกินร้อยละ 2.72 
วิธีคำนวณ 
ปริมาณน้ำเสียหรือปริมาณการใช้น้ำประปาในเขต 
กทม. ปีปัจจุบัน ลบด้วยปริมาณน้ำเสียหรือปริมาณ
การใช้น้ำประปาในเขต กทม.ปีที่ผ่านมาคูณ 100  
หารด้วยปริมาณน้ำเสียหรือปริมาณการใช้น้ำประปา 
ในเขต กทม.ที่ผ่านมา 

1. โครงการจ้างทำระบบงานเพ่ือการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย 
งบประมาณ 21,200,000 บาท 
(งบดำเนินการ) 
(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) 
2. โครงการสร้างภาคีเครือข่ายภาค
ประชาสังคมในการดูแลรักษาคลอง 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 
(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) 
3. โครงการจ้างบริหารจัดการเพ่ือการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 
(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) 
4. โครงการคลังความรู้ออนไลน์
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ 
น้ำเสียในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 
1. (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการ
ป้องกันน้ำท่วมทั้งระบบเพ่ือ
รองรับปริมาณน้ำหลากและน้ำ
หนุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(ม.1.4.1.1.1) 

ความสามารถรองรับปริมาณน้ำหลากและ
น้ำหนุนได้ดีข้ึน ที่ความสูง +3.00 ม.รทก.
(ผลลัพธ์) 

นิยาม  
ปริมาณน้ำหลาก หมายถึง ปริมาณน้ำทุ่งและน้ำ
เหนือที่ไหลบ่าผ่านกรุงเทพมหานครส่งผลกระทบให้
แม่น้ำเจ้าพระยามีระดับสูง ซึ่งขนาดของแม่น้ำ
เจ้าพระยาบริเวณกรุงเทพมหานคร สามารถรองรับ
ได้ประมาณ 2,500 - 3,000 ลบ.ม.ต่อวินาที โดย
ไม่มี 
น้ำล้นตลิ่ง  

ปริมาณน้ำหนุน หมายถึง ระดับน้ำทะเลเคลื่อนไหว
ขึ้นและลงโดยธรรมชาติจะ ส่งผลกระทบให้ระดับน้ำ
ในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกรุงเทพมหานครมีการข้ึน 
- ลง คล้อยตามกัน  

ความสามารถรองรับปริมาณน้ำหลากและน้ำ 
หนุนที่ความสูง +3.00 ม.รทก 
หมายถึง การวัดความสามารถของระบบป้องกันน้ำ
ท่วม โดยการสร้างคันกั้นน้ำปิดล้อมพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครเพ่ือป้องกันน้ำท่วมจากน้ำหลาก
และน้ำทะเลหนุนที่ระดับความสูง +3.00 ม.รทก. 
แบ่งเป็น 2 พื้นที่ ดังนี้  

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงแนวป้องกัน
น้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา 
1. งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมรมิ
แม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงซอยราษฎรบ์ูรณะ 1 
ถึงซอยราษฎร์บรูณะ 3 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สพน. (ก.3)) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

1. พื้นที่ปิดล้อมด้านตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา
พ้ืนที่ภายในคันพระราชดำริ  
พ้ืนที่ประมาณ 650 ตารางกิโลเมตร  
2. พื้นที่ปิดล้อมด้านตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา 
(ฝั่งธนบุรี) พื้นที่ประมาณ 450 ตารางกิโลเมตร  

วิธีการคำนวณ:  
ร้อยละ 100 ของพ้ืนที่=  
(พ้ืนที่ที่สามารถป้องกันน้ำท่วมที่ความสูง +3.00 ม.
รทก. / พื้นที่ปิดล้อมกรุงเทพมหานคร) x 100  

คำอธิบาย  การเพ่ิมประสิทธิภาพความสามารถใน
การรองรับปริมาณน้ำหลาก  และน้ำหนุนที่ความสูง 
+3.00 ม.รทก. พิจารณาในระดับผลผลิตจากการ
ดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง แนวป้องกันน้ำ
ท่วมในพ้ืนที่ปิดล้อมกรุงเทพมหานครทั้ง 2 พ้ืนที่ 
ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. 2562 

เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการ
ระบายน้ำทั้งระบบอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขังพ้ืนผิวถนนเนื่องจากน้ำฝน
และน้ำหลาก 
(ม.1.4.1.1.2) 

ความสามารถในการระบายน้ำจากถนน
สายหลักท่ีมีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝน
ตก (ผลลัพธ์) 

นิยาม : 
ความสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง หมายถึง 
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพ้ืนผิว
ถนนที่ปริมาณฝนตก 80 - 100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง 
ให้สามารถระบายน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติได้ใน
เวลาที่กำหนด      

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในถนน
สายหลัก 
1. โครงการเพิม่ประสิทธิภาพระบบระบาย
น้ำซอยพหลโยธิน 58 (ซอยแอนเน็กซ์)  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (กรท.) 
2. โครงการแกไ้ขปัญหานำ้ท่วมสามแยก
เตาปูนและบรเิวณใกลเ้คียง 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สพน. (ก.2)) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

    ยกเว้น พ้ืนที่ที่มีการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบต่อ
ระบบระบายน้ำและปัญหา 
ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการควบคุม 
วิธีการดำเนินงาน  
   เพ่ิมความสามารถในการระบายน้ำท่วมขังจากถนน
สายหลัก โดยการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพสถานีสูบ
น้ำ ปรับปรุงระบบระบายน้ำและท่อระบายน้ำในถนน
สายหลักและก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ 
วิธีการคำนวณ : 
   จำนวนนาที ที่สามารถระบายน้ำท่วมขังจากถนน
สายหลัก (วัดจากช่วงเวลาน้ำท่วมนับจากฝนหยุดตก) 
กรณีฝนตก 80 - 100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง โดยใช้
ข้อมูลสถิติ 
ที่บันทึกไว้จากกองสารสนเทศระบายน้ำ 

คำอธิบาย การเพ่ิมประสิทธิภาพความสามารถ
ระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลัก กรณีฝนตก 80 - 
100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง พิจารณาในระดับผลผลิต
จากการดำเนินงานโครงการก่อสร้างและปรับปรุง

3. โครงการก่อสร้างสถานสีูบน้ำคลองครก 
ตอนคลองหลมุไผ ่
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สพน. (ก.2)) 
โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซม
สถานสีูบน้ำ ประตูระบายน้ำ บ่อสูบน้ำ 
4. โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำและ
ประตูเรือสัญจรคลองแสนแสบตอนคลองบาง
ชัน (ครั้งที่ 2) 
งบประมาณ 80,000,000.- บาท (ลงทุน)  
(สพน. (ก.2)) 
5. โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อม 
เครื่องสูบน้ำ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ระบายน้ำคลองบางเขน ตอนถนนประชา
ช่ืน 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สพน. (ก.2)) 
6. โครงการปรับปรุงสถานสีูบน้ำและประตู
เรือสญัจรทางน้ำบรเิวณสถานีสบูน้ำคลอง
ชักพระ 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
7. โครงการปรับปรุงสถานสีูบน้ำและประตู
เรือสญัจรทางน้ำ บรเิวณสถานีสูบน้ำ คลอง
มอญ 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

ระบบระบายน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ เป็น
ต้น 

ระดับผลผลิต  

วิธีคำนวณ: แบ่งสัดส่วนการดำเนินการ ดังนี้ 
1. ออกแบบและรายการ ร้อยละ 20  
2. ขออนุมัติดำเนินการ ร้อยละ 10  
3 จัดทำ TOR ร้อยละ 10  
4. จัดหาผู้รับจ้าง ร้อยละ 5  
5. ขออนุมัติจ้าง ร้อยละ 5  
6. ดำเนินการก่อสร้าง ร้อยละ 50  

การวัดร้อยละความสำเรจ็ของโครงการก่อสร้างฯ  

ร้อยละความสำเร็จ =
ร้อยละความก้าวหน้า

ร้อยละค่าเป้าหมาย
×100 

 

ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ย =
∑ ร้อยละความสำเร็จ

∑ จำนวนโครงการ
 

 

8. โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำและประตู
เรือสัญจรทางน้ำ บริเวณสถานีสูบน้ำคลอง
บางกอกใหญ่ 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
9. งานก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ซอยรัชดาภเิษก 
32 (อาภาภิรมย์) ตอนลงคลองลาดพร้าว 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
10. โครงการก่อสร้างสถานสีูบน้ำคลอง
ขวางบางปะแก้วและเพิ่มประสิทธิภาพ
ประตรูะบายนำ้คลองวัดนาคนมิิตร 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
11. โครงการปรับปรุงสถานสีูบน้ำคลองวัด
สิงห์ ตอนคลองสนามชัย 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
12. โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลอง
สะพานควาย 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
13. โครงการก่อสร้างสถานสีูบน้ำคลองรางจาก 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
14. โครงการปรับปรุงสถานสีูบน้ำคลองวัด
หลักสี่ ถนนวิภาวดีรังสติ ฝั่งขาออก 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
15. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ
สถานีสูบน้ำคลองเตย 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

16. โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ
พร้อมเครื่องสบูน้ำ เพื่อเพ่ิมประสทิธิภาพ
การระบายน้ำคลองเกรียงตอนคลองจั่น 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สพน.(ก.2)) 
17. โครงการปรับปรุงสถานสีูบน้ำสามเสน 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
18. โครงการปรับปรุงสถานีสบูน้ำคลองเจ๊ก 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
19. โครงการปรับปรุงสถานีสบูน้ำพระโขนง 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
20. โครงการปรับปรุงสถานีสบูน้ำคลองบางซื่อ 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
21. โครงการปรบัปรุงสถานสีูบนำ้คลองสวนหลวง 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
22. โครงการปรบัปรุงสถานสีูบนำ้คลองบา้นใหม ่
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
23. โครงการปรบัปรุงประตรูะบายน้ำท่าวาสกุร ี
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
24. โครงการปรับปรุงสถานีสบูน้ำขรัวตาแก่น 
งบประมาณ 65,000,000 บาท (ลงทุน) 
(สคน.) 
25. โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำวัดราชาธิวาส 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 



 
 
 
 

 

153 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

26. โครงการปรับปรุงสถานีสบูน้ำคลองตาอูฐ 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
27. โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองลาดยาว 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
28. โครงการปรับปรุงสถานสีูบน้ำคลอง
บางเขนขาออก (ฝั่งเหนือ) 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
29. โครงการปรับปรุงสถานสีูบน้ำคลอง
บางเขนขาออก (ฝั่งใต้) 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
30. โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำรัชดาวิภาวดี 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
31. โครงการปรบัปรุงสถานสีูบนำ้สุทธสิารขาออก 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
32. โครงการปรบัปรุงสถานสีูบนำ้สุทธสิารขาเข้า 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
33. โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำดินแดงขาเข้า 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
34. โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองตาป่วน 
งบประมาณ 27,900,000 บาท (ลงทุน) (สคน.) 
35. โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำลำรางกระบือ 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
36. โครงการปรับปรุงสถานสีูบน้ำลำราง
สาธารณะซ.ลาดพร้าว ๑๓๐ 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

37. โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองยายเผื่อน 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
38. โครงการปรับปรุงสถานีสบูน้ำคลองตาหนัง 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
39. โครงการปรับปรุงสถานสีูบน้ำ
รามคำแหง ๓๙ 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
โครงการจัดหาพ้ืนที่หน่วงน้ำและกักเก็บน้ำ 
(แก้มลิง) 
40. โครงการก่อสร้างแก้มลิงเสรีไทย ช่วง
คลองรหัสถึงคลองครุ (ครั้งท่ี 2) 
งบประมาณ 28,000,000.- บาท (ลงทุน)  
(สพน. (ก.2))โครงการก่อสร้างแกม้ลิงสวน
น้ำเสรไีทย ช่วงคลองครุถึงคลองหลอแหล 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สพน. (ก.วิชาการฯ)) 
41. โครงการก่อสร้างแก้มลิงวงเวียน
บางเขน พื้นที่เขตบางเขน 
งบประมาณ 35,000,000 บาท (สพน. 
(ก.วิชาการฯ)) 
42. งานก่อสร้างแก้มลิงฟิชช่ิงปาร์ค พื้นที่
เขตหนองจอก 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สพน. (ก.วิชาการฯ)) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

43. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ
คลองรางอ้อ – รางแก้ว คูน้ำสนามกอล์ฟ
สโมสรทหารบกรามอินทราและกอ่สร้าง
แก้มลิงบึงสนามกอล์ฟสโมสรทหารบกราม
อินทรา ระยะที่ 1 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สพน. (ก.3)) 

ฟ้ืนฟู ปรับปรุง คืนสภาพคลอง
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการ
ระบายน้ำ 
(ม.1.4.1.1.3) 

จำนวนคลองท่ีได้รับการฟ้ืนฟูและปรับปรุง
สภาพให้มีระบบการระบายน้ำที่ดีข้ึน 

นิยาม 
คลองหลัก หมายถึง คู คลองระบายน้ำ ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ จำนวน 218 
คลอง ความยาวโดยรวมประมาณ 800 กโิลเมตร 
รุกล้ำคู คลอง หมายถึง ประชาชนที่ปลูกสร้าง
สิ่งก่อสร้างรุกล้ำแนวเขต ลำคลองสาธารณะ จนทำให้
คลองมีขนาดเล็กลง หรือไปกีดขวางทางน้ำไหลของน้ำ 
ทำให้การไหลของน้ำตามธรรมชาติช้าลง โดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าดูแลรักษาหรือ
ผู้ปกครองท้องที่ 
ปักแนวเขตลำคลองสาธารณะ หมายถึง การบ่งชี้ถึง
แนวหรือการกำหนดแนวของแม่น้ำลำคลอง ลำราง ลำ
กระโดง สาธารณะเพ่ือให้ประชาชนหรือผู้อยู่อาศัย
ตลอดแนวเขตริมลำคลองที่ได้ทราบถึงแนวเขตที่
ชัดเจนเพ่ือป้องกันการบุกรุก 

วิธีการคำนวณ : 

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. 
1. งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองแจงร้อน 
ช่วงสถานีสูบน้ำคลองแจงร้อนถึงถนน
ราษฎร์บรูณะ 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สพน. (ก.3)) 
2. งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ริมคลองพระ
ยาราชมนตรี บริเวณชุนชนราชมนตรีร่วมใจ 
งบประมาณ 27,500,000บาท (ลงทุน) 
(สพน. (ก.3)) 
3. งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ริมคลองพระ
ยาราชมนตรี ช่วงคลองบางบอนถึงคลอง
หนองใหญ ่
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สพน. (ก.3)) 
4. งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองทวี
วัฒนา ช่วงถนนเพชรเกษมถึงคลองภาษี
เจริญ 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สพน. (ก.3)) 
5. โครงการก่อสร้างเขื่อนคลองหนองบอน 
ช่วงจากคลองประเวศบรุีรมย์ถึงบึงหนอง
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

     นับจากจำนวนคลองที่ดำเนินการก่อสร้าง ปรับ
ปรุงฯ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ในปี พ.ศ. 2564 
คำอธิบาย : สำนักการระบายน้ำดำเนินการควบคู่ไป
กับโครงการก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลอง
ฯ ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ.2564 
กรณีพบการรุกล้ำคู คลองจะต้องดำเนินการประสาน
สำนักงานเขตที่รับผิดชอบพ้ืนที่ดำเนินการในส่วนที่
รับผิดชอบต่อไป 

บอน 
ไม่ได้รับงบประมาณ (สพน. (ก.3)) 
6. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลอง
รางสะแก ช่วงคลองหัวกระบือถึงคลองบาง
มด 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สพน. (ก.3)) 
7. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลอง
รางโพธิ์ ช่วงคลองหัวกระบือถึงคลองบางมด 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สพน. (ก.3)) 
8. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบาง
บอน ช่วงคลองพระยาราชมนตรีถึงคลอง
สะแกงาม 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สพน. (ก.3)) 
9. โครงการก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วม
โครงการแก้มลิง “คลองมหาชัย-คลองสนาม
ชัย”  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สพน. (ก.3)) 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการรับมือกับ
ภัยพิบัติจากอุทกภัยในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 
(ม.1.4.1.1.4) 

ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานคร 

นิยาม : 
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือการบริหารจัดการน้ำ 
หมายถึง ระบบที่ช่วยในการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล และประมวลผลข้อมูล เพ่ือช่วยในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานคร 

1. โครงการจดัทำและพัฒนาระบบการ
บริหารจดัการน้ำเชิงรุก  
งบประมาณ 67,955,000.- บาท  
(ลงทุน) (กสน.) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

วิธีการดำเนินงาน : 
1. จัดทำระบบรวบรวมข้อมูลระบบ 

ระบายน้ำในพ้ืนที่ และข้อมูลจากการตรวจวัดของศูนย์
ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม ได้แก่ ข้อมูลปริมาณฝนที่
ตรวจวัดบนพ้ืนดิน ข้อมูลระดับน้ำในคลองสายหลัก 
ข้อมูลท่อระบายน้ำ ข้อมูลทางกายภาพของคลอง ข้อมูล
สถานีสูบน้ำ ข้อมูลบ่อสูบน้ำ และค่าระดับของพ้ืนดิน 
ให้มีความสัมพันธ์ในเชิงการบริหารจัดการน้ำ 

2. จัดทำระบบวิเคราะห์และคาดการณ์ 
น้ำล่วงหน้าแบบทันทีทันใด (Real Time) ในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ 

วิธีการคำนวณ : 
     ร้อยละความสำเร็จของแต่ละขั้นตอน  
ในการจัดทำระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
เพ่ือการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานคร 
     โดยคำนวณจากความก้าวหน้าของโครงการใน
การจัดทำระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือการ
บริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานครที่ได้รับ
งบประมาณประจำปี 2563 ดำเนินการโดยแบ่ง
สัดส่วน ดังนี้ 

1. ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการดิจิทัล
กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 20 

2. โครงการพัฒนาระบบประเมินปรมิาณ
ฝนและพยากรณ์ฝนล่วงหน้าโดยใช้ข้อมูล
เรดาร์ตรวจอากาศ  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (กสน.) 
3. โครงการเพิม่ประสิทธิภาพศูนย์ควบคุม
ระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (กสน.) 
4. โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบและ
ควบคุมเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติพื้นที่จุดเสี่ยงน้ำ
ท่วม  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (กสน.) 



 

 
 
 
 

158 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

2. ขออนุมัติดำเนินการ  ร้อยละ 10 
3. จัดทำ TOR ร้อยละ 10 
4. จัดหาผู้รับจ้าง ร้อยละ 5 
5. ขออนุมัติจ้าง      ร้อยละ 5 
6. ดำเนินการจัดทำระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจ           ร้อยละ 50 

คำอธิบาย 
ระดับผลผลิต : 
     ระดับผลผลิต = ร้อยละ ๕0 ของความสำเร็จใน
การจัดทำระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือการบริหาร
จัดการน้ำของกรุงเทพมหานคร 

การวัดร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการน้ำของ
กรุงเทพมหานคร 

ร้อยละความสำเร็จ =
ร้อยละความก้าวหน้า

ร้อยละค่าเป้าหมาย
×100 

เอกสารหลักฐาน : 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำและ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบายน้ำเชิงรุก  
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

สร้างแนวป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่ง 
(ม.1.4.1.2.1) 

ความสำเร็จของการก่อสร้างแนวคันหิน
ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 

นิยาม/คำอธิบาย 
   ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนประสบปัญหาการกัด
เซาะอย่างรุนแรง ต่อมาได้มีการก่อสร้างแนวคันไม้ไผ่ 
ทำให้ลดการกัดเซาะไปได้พอสมควร ปัจจุบันแนว
ป้องกันชั่วคราวอยู่ในสภาพชำรุดไม่สามารถป้องกัน
การกัดเซาะได้ เมื่อมีการก่อสร้างแนวป้องกันถาวร
จะทำให้ลดการกัดเซาะชายฝั่งได้ ทำให้เกิดตะกอน
ดินเลนชายฝั่งทะเลเพิ่มข้ึน 
ค่าเป้าหมาย 
   ร้อยละ 10 

วิธีการคำนวณ : 
     ร้อยละความสำเร็จของแต่ละขั้นตอน  
ในการก่อสร้างแนวคันหิน (Groins)ป้องกันการกัด
เซาะชายฝั่งก่อสร้างเข่ือนคันหิน (Groins) ก่อสร้าง
ศูนย์สำรวจเฝ้าระวังการกัดเซาะชายฝั่ง 
   โดยคำนวณจากความก้าวหน้าของโครงการในการ
ของกรุงเทพมหานครที่ได้รับงบประมาณประจำปี 
2563 ดำเนินการโดยแบ่งสัดส่วน ดังนี้ 

1. ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ EIA 
                          ร้อยละ 10 

2. ขออนุมัติดำเนินการ  ร้อยละ 15 
3. จัดทำ TOR      ร้อยละ 15 

1. โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหาการกัด
เซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร และศูนยส์ำรวจและเฝ้า
ระวังชายฝั่ง (ต่อเนื่อง ปี 65 - 67) 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สพน.(ก.วิชาการ)) 
2. โครงการจ้างท่ีปรึกษาควบคุมงาน
ก่อสร้าง โครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทยีน
กรุงเทพมหานครและศูนย์สำรวจและเฝ้า
ระวังชายฝั่ง (ต่อเนื่อง ปี 65 - 71) 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สพน.(ก.วิชาการ)) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

4. จัดหาผู้รับจ้าง      ร้อยละ 5 
5. ขออนุมัติจ้าง      ร้อยละ 5 
6. ดำเนินการก่อสร้าง   ร้อยละ 50 
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ตาราง ค แสดงตัวชี้วัดตามภารกิจสำคัญของหน่วยงาน (ยุทธศาสตร์หน่วยงาน) 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการป้องกันน้ำ
ท่วมทั้งระบบเพื่อรองรับปริมาณน้ำ
หลากและน้ำหนุนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
(ม.1.4.1.1.1) 

ความสามารถรองรับปริมาณน้ำ
หลากและน้ำหนุนได้ดีขึ้น ที่ความ
สูง +3.00 ม.รทก.(ผลลัพธ์) 

นิยาม  
ปริมาณน้ำหลาก หมายถึง ปริมาณน้ำทุ่งและ
น้ำเหนือที่ไหลบ่าผ่านกรุงเทพมหานครส่งผล
กระทบให้แม่น้ำเจ้าพระยามีระดับสูง ซึ่งขนาด
ของแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกรุงเทพมหานคร 
สามารถรองรับได้ประมาณ 2,500 - 3,000 
ลบ.ม.ต่อวินาที โดยไม่มี 
น้ำล้นตลิ่ง  

ปริมาณน้ำหนุน หมายถึง ระดับน้ำทะเล
เคลื่อนไหวขึ้นและลงโดยธรรมชาติจะ ส่งผล
กระทบให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณ
กรุงเทพมหานครมีการขึ้น - ลง คล้อยตามกัน  

ความสามารถรองรับปริมาณน้ำหลากและน้ำ 
หนุนที่ความสูง +3.00 ม.รทก 
หมายถึง การวัดความสามารถของระบบ
ป้องกันน้ำท่วม โดยการสร้างคันก้ันน้ำปิดล้อม
พ้ืนที่กรุงเทพมหานครเพ่ือป้องกันน้ำท่วมจาก
น้ำหลากและน้ำทะเลหนุนที่ระดับความสูง 
+3.00 ม.รทก. แบ่งเป็น 2 พ้ืนที่ ดังนี้  
1. พื้นที่ปิดล้อมด้านตะวันออกของแม่น้ำ
เจ้าพระยาพ้ืนที่ภายในคันพระราชดำริ  

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงแนวป้องกัน
น้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา 
1. งานปรับปรุงระบบระบายน้ำ บริเวณวัดอรณุ
ราชวราราม 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สพน. (ก.3)) 
2. โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำ
เจ้าพระยาช่วงปากคลองสามเสนถึงสะพานกรุงธนบุรี  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สพน. (ก.2)) 
3. โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำ
เจ้าพระยาช่วงจากซอยปานสุขถึงโรงเรียนราชินี  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สพน. (ก.2)) 
4. โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้า
ช่วงจากสะพานกรุงธนบุรีถึงสุดซอยสามเสน 11  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สพน. (ก.2)) 
5. โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำ
เจ้าพระยาบริเวณถนนกรุงเกษม  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สพน. (ก.2)) 
6. โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำ
เจ้าพระยาช่วงจากคลองโอ่งอ่างถึงตรอกไกร  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สพน. (ก.2)) 
7. งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมคลองพระโขนง
ช่วงถนนทางรถไฟสายเก่าถึงทางพิเศษเฉลิมมหานคร  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สพน. (ก.1)) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

พ้ืนที่ประมาณ 650 ตารางกิโลเมตร  
2. พื้นที่ปิดล้อมด้านตะวันตกของแม่น้ำ
เจ้าพระยา (ฝั่งธนบุรี) พื้นที่ประมาณ 450 
ตารางกิโลเมตร  

วิธีการคำนวณ:  
ร้อยละ 100 ของพ้ืนที่=  
(พ้ืนที่ที่สามารถป้องกันน้ำท่วมที่ความสูง 
+3.00 ม.รทก. / พ้ืนที่ปิดล้อม
กรุงเทพมหานคร) x 100  

คำอธิบาย  การเพ่ิมประสิทธิภาพความสามารถ
ในการรองรับปริมาณน้ำหลาก  และน้ำหนุนที่
ความสูง +3.00 ม.รทก. พิจารณาในระดับ
ผลผลิตจากการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง 
ปรับปรุง แนวป้องกันน้ำท่วมในพ้ืนที่ปิดล้อม
กรุงเทพมหานครทั้ง 2 พ้ืนที่ ตามที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณในปี พ.ศ. 2562 
 

8. งานปรับปรุงแนวป้องกันท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา 
บริเวณสุสานโปรแตสแตนต์ซอยเจริญกรุง 72/5  
งบประมาณ 22,000,000 บาท (ลงทุน) (สพน. (ก.1)) 
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงแนวป้องกัน
น้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อยและคลองมหา
สวัสดิ์ 
1. งานปรับปรุงและก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริม
คลองบางกอกน้อย ช่วงถนนบรมราชชนนีถึงทาง
รถไฟสายใต้  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สพน. (ก.3)) 
2. งานปรับปรุงและก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริม
คลองบางกอกน้อย ช่วงคลองน้ำตาลถึงถนนจรัญ
สนิทวงศ์  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สพน. (ก.3)) 
3. งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมรมิคลองบางกอก
น้อย ช่วงถนนบรมราชชนนีถึงทางรถไฟสายใต้  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สพน. (ก.3)) 
4. งานปรับปรุงแนวป้องกนัน้ำท่วมรมิคลองบางกอก
น้อย ช่วงวัดสุวรรณารามถึงสะพานอรุณอมรินทร์  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สพน. (ก.3)) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

5. งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมรมิคลองบางกอก
น้อย ช่วงคลองบางบำหรุถึงคลองพริกป่น  
งบประมาณ 45,000,000.- (ลงทุน) (สพน. (ก.3)) 
6. งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมรมิแม่น้ำ
เจ้าพระยา บริเวณสำนักงานศลุกากรส่งออกท่าเรือ
กรุงเทพถึงท่าเรือคลองเตย  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สพน.) 
7. งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมรมิคลองเตย 
บริเวณชุมชนรมิคลองวัดสะพาน  
งบประมาณ  15,000,000.-  (ลงทุน)  
(สพน.) 
8. งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมรมิคลองพระ
โขนง บริเวณชุมชนรมิคลองพระโขนง  
งบประมาณ 41,000,000.- (ลงทุน) (สพน.) 
9. งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมรมิแม่น้ำ
เจ้าพระยา ช่วงสถานีสูบน้ำคลองขุดวัดช่องลมถึง
แม่น้ำเจ้าพระยา  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สพน.) 
10. งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมรมิคลองวัด
อรุณ จากประตรูะบายนำ้คลองวัดอรุณถึงแม่น้ำ
เจ้าพระยา  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สพน.) 
11. งานปรับปรุงแนวปอ้งกันน้ำท่วมรมิแม่น้ำ
เจ้าพระยาบริเวณถนนกรุงเกษมจากท่าเรือเทเวศน์
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

ถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการตำรวจ  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สพน.) 
12. งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมรมิคลองพระ
โขนง บริเวณหมู่บ้านเปรมฤทัย  
งบประมาณ 20,000,000 บาท (ลงทุน) (สพน.) 
13. งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมรมิแม่น้ำ
เจ้าพระยา บริเวณซอยเจริญกรุง 32  
งบประมาณ 7,000,000 บาท (ลงทุน) (สพน.) 

เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการระบายน้ำ
ทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมขังพ้ืนผิวถนนเนื่องจาก
น้ำฝนและน้ำหลาก 
(ม.1.4.1.1.2) 

ความสามารถในการระบายน้ำจาก
ถนนสายหลักท่ีมีปัญหาน้ำท่วมขัง
เนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 

นิยาม : 
ความสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง หมายถึง 
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังใน
พ้ืนผิวถนนที่ปริมาณฝนตก 80 - 100 
มิลลิเมตรต่อชั่วโมง ให้สามารถระบายน้ำท่วม
ขังเข้าสู่สภาวะปกติได้ในเวลาที่กำหนด      
    ยกเว้น พ้ืนที่ที่มีการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบ
ต่อระบบระบายน้ำและปัญหา 
ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการควบคุม 
วิธีการดำเนินงาน  
   เพ่ิมความสามารถในการระบายน้ำท่วมขัง
จากถนนสายหลัก โดยการปรับปรุงเพ่ิม
ประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำ ปรับปรุงระบบระบาย

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในถนนสาย
หลัก 
1. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองหลุมไผ่ - 
คลองโคกคราม (ครั้งที่ 2) 
งบประมาณ 75,000,000.- บาท (ลงทุน)  
(สพน.(ก.2)) 
2. โครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำใต้ถนนพระรามที่ 6 
จากคลองสามเสนลงสู่อุโมงค์ใต้คลองบางซื่อ 
งบประมาณ 1,000,000.- บาท (ลงทุน)  
(สพน.) 
3. โครงการจ้างท่ีปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำใต้ถนนพระรามที่ 6 
งบประมาณ 800,000.- บาท (ลงทุน)  
(สพน.) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

น้ำและท่อระบายน้ำในถนนสายหลักและ
ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ 
วิธีการคำนวณ : 
   จำนวนนาที ที่สามารถระบายน้ำท่วมขังจาก
ถนนสายหลัก (วัดจากช่วงเวลาน้ำท่วมนับจาก
ฝนหยุดตก) กรณีฝนตก 80 - 100 มิลลิเมตร
ต่อชั่วโมง โดยใช้ข้อมูลสถิติ 
ที่บันทึกไว้จากกองสารสนเทศระบายน้ำ 

คำอธิบาย การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ความสามารถระบายน้ำท่วมขังในถนนสาย
หลัก กรณีฝนตก 80 - 100 มิลลิเมตรต่อ
ชั่วโมง พิจารณาในระดับผลผลิตจากการ
ดำเนินงานโครงการก่อสร้างและปรับปรุง
ระบบระบายน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ 
เป็นต้น 

ระดับผลผลิต  

วิธีคำนวณ: แบ่งสัดส่วนการดำเนินการ ดังนี้ 
1. ออกแบบและรายการ ร้อยละ 20  
2. ขออนุมัติดำเนินการ ร้อยละ 10  
3 จัดทำ TOR ร้อยละ 10  
4. จัดหาผู้รับจ้าง ร้อยละ 5  

4. งานปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนพระรามที่ 4 
ถนนเกษมราษฎร์ ตอนลงคลองหัวลำโพง 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (กรท.) 
5. งานปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนศรีบูรพา ช่วง
บริเวณบึงลำพังพวยถึงคลองแสนแสบ 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (กรท.) 
6. งานปรับปรุงระบบระบายน้ำบ่อสบูน้ำคลองแยก
คลองบางตลาด ตอนศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ 
งบประมาณ 95,500,000 บาท (ลงทุน) (กรท.) 
7. งานปรับปรุงบ่อสูบน้ำสุขุมวิท 26 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (กรท.) 
8. งานปรับปรุงบ่อสูบน้ำสุขุมวิท 71 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (กรท.) 
9. งานปรับปรุงบ่อสูบน้ำสุขุมวิท 40 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (กรท.) 
10. งานปรับปรุงบ่อสูบน้ำใตส้ะพานพระโขนง 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (กรท.) 
11. งานปรับปรุงบ่อสูบน้ำสุขุมวิท 21 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (กรท.) 
12. งานปรับปรุงบ่อสูบน้ำสุขุมวิท 49 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (กรท.) 
13. งานปรับปรุงบ่อสูบน้ำสุขุมวิท 55 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (กรท.) 
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นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

5. ขออนุมัติจ้าง ร้อยละ 5  
6. ดำเนินการก่อสร้าง ร้อยละ 50  

การวัดร้อยละความสำเรจ็ของโครงการก่อสร้างฯ  

ร้อยละความสำเร็จ =
ร้อยละความก้าวหน้า

ร้อยละค่าเป้าหมาย
×100 

 

ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ย =
∑ ร้อยละความสำเร็จ

∑ จำนวนโครงการ
 

 

14. งานปรับปรุงบ่อสูบน้ำถนนจันทน์ ตอนคลอง
ช่องนนทรี 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (กรท.) 
15. งานซ่อมแซมอาคารศูนย์ปฏิบตัิการป้องกันน้ำ
ท่วมฝั่งธนบุรี และโรงผลิตฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (กรท.) 
16. งานปรับปรุงระบบระบายน้ำคูน้ำประยรูวิทย์ 
ช่วงถนนเพชรเกษมถึงคลองภาษีเจริญ 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สพน.(ก.3)) 
17. โครงการปรับปรุงสถานสีูบน้ำคูนายกิมสาย 3 
ตอนคลองเปรมประชากร 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สพน.(ก.2)) 
18. โครงการก่อสร้างระบระบายน้ำคลองวัดศรีบุญ
เรือง 
งบประมาณ 49,770,000 บาท (ลงทุน) (สพน.(ก.2)) 
19. โครงการปรับปรุงสถานสีูบน้ำคลองเปรม
ประชากรพร้อมก่อสร้างท่อขนส่งน้ำบริเวณซอบ
ปูนซีเมนตไ์ทยและถนนเทอดดำร ิ
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สพน.(ก.2)) 
20. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนช่าง
อากาศอุทิศ ถนนประชาอุทิศและถนนโกสุมรวมใจ 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สพน.(ก.2)) 
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21. โครงการก่อสรา้งระบบระบายนำ้คลองลาดเปด็ 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สพน.(ก.2)) 
22. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำคูนายกิมสาย 
2 และคูนายกิมสาย 3 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สพน.(ก.2)) 
23. โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมเครื่อง
สูบน้ำ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองบาง
บัว ตอนคลองหลุมไผ ่
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สพน.(ก.2)) 
24. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองลำชะลา่ 
ช่วงจากซอยนวมินทร์ 78 ถึงคลองหนองแขม 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สพน.(ก.2)) 
25. งานก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมเครื่องสูบน้ำ
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายนำ้คลองบางนา 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สพน.(ก.1)) 
26. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองบ้านป่า 
จากถนนพัฒนาการถึงคลองตันและคลองหัวหมาก 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สพน.(ก.1)) 
27. งานก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมถนนสุขุมวิท 71 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สพน.) 
28. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำถนน
นราธิวาสราชนครินทร์ ช่วงถนนสาทรถึงแม่น้ำ
เจ้าพระยา (ระยะที่ 1) 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สพน.) 
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29. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำถนน
นราธิวาสราชนครินทร์ ช่วงถนนสาทรถึงแม่น้ำ
เจ้าพระยา (ระยะที่ 2) 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สพน.) 
โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำของ
กรุงเทพมหานคร 
1. โครงการก่อสร้างอุโมงคร์ะบายน้ำจากบึงหนอง
บอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา  
งบประมาณ 1,432,531,291.- บาท (ลงทุน) 
(สพน.(ก.1)) 
2. โครงการจ้างท่ีปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างอุโมงคร์ะบายน้ำจากบึงหนองบอน
ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา  
งบประมาณ 6,215,406.- บาท (ลงทุน)  
(สพน.(ก.1)) 
3. โครงการก่อสร้างอุโมงคร์ะบายน้ำคลองเปรม
ประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แมน่้ำเจ้าพระยา  
งบประมาณ 187,100,000.- บาท (ลงทุน)  
(สพน.(ก.2)) 
4. โครงการจ้างท่ีปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างอุโมงคร์ะบายน้ำคลองเปรม
ประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แมน่้ำเจ้าพระยา  
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งบประมาณ 11,400,000.- บาท (ลงทุน)  
(สพน.(ก.2)) 
5. โครงการก่อสร้างอุโมงคร์ะบายน้ำคลองทวีวัฒนา
บริเวณคอขวด  
งบประมาณ 139,000,000.- บาท (ลงทุน)  
(สพน.(ก.3)) 
6. โครงการจ้างท่ีปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างอุโมงคร์ะบายน้ำคลองทวีวัฒนา
บริเวณคอขวด  
งบประมาณ 5,000,000.- บาท (ลงทุน)  
(สพน.(ก.3)) 
7. โครงการก่อสร้างอุโมงคร์ะบายน้ำคลองแสนแสบ
จากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลอง
ลาดพร้าวถึงบรเิวณซอยลาดพร้าว 130  
งบประมาณ 139,000,000.- บาท (ลงทุน)  
(สพน.(ก.1)) 
8. โครงการจ้างท่ีปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างอุโมงคร์ะบายน้ำคลองแสนแสบจาก
อุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพรา้ว
ถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130  
งบประมาณ 10,000,000.- บาท (ลงทุน)  
(สพน.(ก.1)) 
9. โครงการก่อสร้างอุโมงคร์ะบายน้ำคลองพระยา
ราชมนตรจีากคลองภาษเีจรญิถึงคลองสนามชัย  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สพน.(ก.3)) 
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10. โครงการจ้างท่ีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง 
โครงการก่อสร้างอุโมงคร์ะบายน้ำคลองพระยาราช
มนตรี จากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สพน.(ก.3)) 
โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซม
สถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ บ่อสูบน้ำ 
1. โครงการปรับปรุงสถานสีูบน้ำคลองวัดหลักสี่ 
ถนนวิภาวดีรังสติ ฝั่งขาออก 
งบประมาณ 3,528,000.- บาท (ลงทุน)  
(สคน.) 
2. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำ
คลองเตย 
งบประมาณ 1,000,000.- บาท (ลงทุน) 
(สคน.) 
3. โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมเครื่องสบู
น้ำ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองเกรยีง
ตอนคลองจั่น  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สพน.(ก.2)) 
4. โครงการปรับปรุงสถานสีูบน้ำสามเสน  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
5. โครงการปรับปรุงสถานสีูบน้ำคลองเจ๊ก  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
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6. โครงการปรับปรุงสถานสีูบน้ำพระโขนง  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
7. โครงการปรับปรุงสถานีสบูน้ำคลองบางซื่อ  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
8. โครงการปรับปรุงสถานสีูบน้ำคลองสวนหลวง  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
9. โครงการปรับปรุงสถานสีูบน้ำคลองบ้านใหม่  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
10. โครงการปรับปรุงประตรูะบายน้ำท่าวาสุกรี  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
11. โครงการปรับปรุงสถานสีูบน้ำขรัวตาแก่น  
งบประมาณ 65,000,000 บาท (ลงทุน) (สคน.) 
12. โครงการปรับปรุงประตรูะบายน้ำวัดราชาธิวาส  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
13. โครงการปรับปรุงสถานสีูบน้ำคลองตาอูฐ  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
14. โครงการปรับปรุงสถานสีูบน้ำคลองลาดยาว  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
15. โครงการปรับปรุงสถานสีูบน้ำคลองบางเขนขา
ออก (ฝั่งเหนือ)  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
16. โครงการปรับปรุงสถานสีูบน้ำคลองบางเขนขา
ออก (ฝั่งใต้)  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
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นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

17. ปรับปรุงสถานสีูบน้ำรัชดาวิภาวดี  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
18. โครงการปรับปรุงสถานีสบูน้ำสุทธสิารขาออก 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
19. โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำสุทธิสารขาเข้า  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
20. โครงการปรับปรุงสถานสีูบน้ำดินแดงขาเข้า  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
21. โครงการปรับปรุงสถานสีูบน้ำคลองตาป่วน  
งบประมาณ 27,900,000 บาท (ลงทุน) (สคน.) 
22. โครงการปรับปรุงสถานสีูบน้ำลำรางกระบือ  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
23. โครงการปรับปรุงสถานสีูบน้ำลำรางสาธารณะ 
ซ.ลาดพร้าว ๑๓๐  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
24. โครงการปรับปรุงสถานีสบูน้ำคลองยายเผื่อน 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
25. โครงการปรับปรุงสถานสีูบน้ำคลองตาหนัง 
งบประมาณ 51,500,000 บาท (ลงทุน) (สคน.) 
26. โครงการปรับปรุงสถานีสบูน้ำรามคำแหง ๓๙ 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
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(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
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27. โครงการปรับปรุงสถานสีูบน้ำคูน้ำข้างวัด
มักกะสัน 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
28. โครงการปรับปรุงสถานสีูบน้ำคลองศาลเจ้า 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
29. โครงการปรับปรุงสถานสีูบน้ำคลองขุนสกล 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
30. โครงการปรับปรุงสถานีสบูน้ำคลองหนองบอน 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
31. โครงการปรบัปรุงสถานสีูบนำ้คลองศาลาลอยลา่ง  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
32. โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองศาลาลอยบน  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
33. โครงการปรับปรุงสถานสีูบน้ำปากคลองตลาด  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
34. โครงการปรับปรุงสถานสีูบน้ำโอ่งอ่าง  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
35. โครงการปรับปรุงสถานสีูบน้ำเทเวศร์  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
36. โครงการปรับปรุงสถานสีูบน้ำบางลำพู  
(ไม่ได้รับงบประมาณ) (สคน.) 
37. โครงการปรับปรุงประตรูะบายน้ำคลองหลอด
ราชนัดดาและคลองหลอดวดัราชบพิธ  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
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(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
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นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

38. โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำโบสถ์แม่พระฟาติมา 
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
39. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำสถานีสูบน้ำ
คลองลาดโตนด  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
40. โครงการจดัทำแผนพัฒนาระบบอาคารบังคับ
น้ำเพื่อบริหารจัดการนำ้  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
41. โครงการปรับปรุงประตรูะบายน้ำคลองทวี
วัฒนา  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
42. โครงการปรับปรุงประตรูะบายน้ำคลองวัดใหม่
ภาวนาและก่อสร้างประตรูะบายนำ้คลองแกลบ 
(ตอนคลองวัดยาง)  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
43. โครงการปรับปรุงประตรูะบายน้ำ 
คลองบางขุนนนท์  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
44. โครงการปรับปรุงสถานสีูบน้ำคลองผักหนาม  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
45. โครงการปรับปรุงประตรูะบายน้ำคลองน้ำตาล  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
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(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
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นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

46. โครงการปรับปรุงสถานสีูบน้ำคลองวัดดุสิต  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
47. โครงการเพิม่ประสิทธิภาพสถานีสบูน้ำคลอง 
บุปผาราม  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
48. โครงการปรับปรุงสถานสีูบน้ำและประตเูรือ
สัญจรทางน้ำ บริเวณสถานสีูบน้ำคลองภาษีเจริญ 
(วัดปากน้ำ)  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
49. โครงการก่อสร้างสถานสีูบน้ำคลองภาษีเจรญิ 
(วัดหนองแขม)  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
50. โครงการก่อสร้างสถานสีูบน้ำคลองสาน  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
51. โครงการปรับปรุงประตรูะบายน้ำคลองวัดทอง
เพลง  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
52. โครงการปรับปรุงสถานสีูบน้ำคลองบางไส้ไก่ 
(เจริญนคร 5) และสถานสีูบน้ำคลองสำเหร่ (เจริญ
นคร 6)  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
53. โครงการปรับปรุงสถานสีูบน้ำและประตเูรือ
สัญจรทางน้ำบริเวณสถานสีูบน้ำคลองดาวคะนอง  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
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(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
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54. โครงการปรับปรุงประตรูะบายน้ำคลองบางค้อ  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
55. โครงการปรับปรุงสถานสีูบน้ำคลองแจงร้อน  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
56. โครงการปรับปรุงสถานสีูบน้ำคลองสี่บาท  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
57. โครงการปรับปรุงสถานสีูบน้ำคลองน้ำแก้ว  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
58. โครงการปรับปรุงสถานสีูบน้ำคลองพญาเวิก  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
59. โครงการปรับปรุงสถานสีูบน้ำคลองขรัวตาแก่น  
งบประมาณ 65,000,000 บาท (ลงทุน) (สคน.) 
60. โครงการก่อสร้างสถานสีูบน้ำและระบบลำเลยีง
น้ำบริเวณใต้ทางด่วนขั้นที่ 1 จากถนนดินแดงถึงบึง
มักกะสัน  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
61. โครงการปรับปรุงระบบขนส่งน้ำจากสถานีสูบ
น้ำหอวังถึงคลองเปรมประชากร  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
62. โครงการปรับปรุงสถานสีูบน้ำคลองสามเสน  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
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นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำใน
ถนนสายหลักด้วยเครื่องผลักดันน้ำ เครื่อง
สูบน้ำและยานพาหนะ 
63. เพิ่มประสิทธิภาพจดัหารถน้ำมันเช้ือเพลิง 
ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ 2 คัน  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (กคจ.) 
64. เพิ่มประสิทธิภาพจดัหารถยกไฮดรอลิค แบบ
ราทเทอร์เรน (Rough Terrain Crane) ขนาดไม่
น้อยกว่า 30 ตัน พร้อมอุปกรณ์ 2 คัน  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (กคจ.) 
65. เพิม่ประสิทธิภาพจดัหาเครื่องสูบน้ำแบบ
เคลื่อนที่ระบบไฮดรอลิค ขนาด 16 น้ิว แบบหัวสูบ
อเนกประสงค์ ขับด้วยเครื่องยนตด์ีเซลไม่น้อยกว่า 
125 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ 28 เครื่อง  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (กคจ.) 
66. เพิ่มประสิทธิภาพจดัหารถสูบน้ำเคลื่อนที่ (โม
บายยูนิต) พร้อมอุปกรณ์ 5 คัน  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (กคจ.) 
67. เพิ่มประสิทธิภาพจดัหาเครื่องสูบน้ำแบบ
เคลื่อนที่ระบบไฮดรอลิค ขนาด 30 น้ิว ขับด้วย
เครื่องยนต์ดเีซลไม่น้อยกว่า 250 แรงม้า พร้อม
อุปกรณ์ 13 เครื่อง  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (กคจ.) 
68. เพิ่มประสิทธิภาพจดัหาเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิด
จุ่มแบบ SUBMERSIBLE PROPELLER ขนาด
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
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นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

ความสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 60 ลบ.ม./นาที 
ที่ระยะสูบส่ง (HEAD) ไม่น้อยกว่า 4 เมตร พร้อม
อุปกรณ์ จำนวน 10 เครื่อง  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (กคจ.) 
69. เพิ่มประสิทธิภาพจดัหาเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิด
จุ่ม SUBMERSIBLE PROPELLER ขนาด
ความสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 30 ลบ.ม./นาที 
ที่ระยะสูบส่ง (HEAD) ไม่น้อยกว่า 4 เมตร พร้อม
อุปกรณ์ 12 เครื่อง  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (กคจ.) 
70. เพิ่มประสิทธิภาพจดัหาเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิด
จุ่มแบบหอยโข่ง (FREE STANDING) ขนาด
ความสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 7.8 ลบ.ม./นาที 
ที่ระยะสูบส่ง (HEAD) ไม่น้อยกว่า 10 เมตร พร้อม
อุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สคน.) 
71. เพิ่มประสิทธิภาพจดัหาเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิด
จุ่มแบบหอยโข่ง (FREE STANDING) ขนาด
ความสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 4.8 ลบ.ม./นาที 
ที่ระยะสูบส่ง (HEAD) ไม่น้อยกว่า 10 เมตร พร้อม
อุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (กคจ.) 
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(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
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72. เพิ่มประสิทธิภาพจดัหาเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่
ชนิดจุ่มระบบไฮดรอลิค ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซลไม่
น้อยกว่า 250 แรงม้า ขนาดความสามารถสูบนำ้ได้
ไม่น้อยกว่า 72 ลบ.ม.ต่อนาที ที่ระยะสบูส่ง
(HEAD)ไม่น้อยกว่า 5 เมตร มีชุดโรลพร้อมสายไฮ
ดรอลิคยาวไม่น้อยกว่า 25 เมตร สำหรับใช้งานหัว
จ่ายระยะไกล ตดิตั้งบนเทรลเลอรล์ากจูง พร้อม
อุปกรณ์ จำนวน 15 เครื่อง  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (กคจ.) 
73. เพิ่มประสิทธิภาพจัดหาชุดไฮดรอลิค 
บูสเตอร์ปั๊ม (Hydraulic Booster pump) ชนิดหัวสูบ
อเนกประสงค์ 2 ทาง อัตราการสูบน้ำรวมได้ไม่น้อย
กว่า 0.5 ลบ.ม./วินาที ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อย
กว่า 125 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 24 ชุด  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (กคจ.) 
74. เพิ่มประสิทธิภาพจดัหาเครื่องผลักดันน้ำ 
ความสามารถผลักดันนำ้ไดไ้ม่น้อยกว่า 1.67 ลบ.ม./
วินาที (100ลบ.ม./นาที) พร้อมชุดขับเคลื่อน 2 
ระบบ และอุปกรณ์ จำนวน 27 เครื่อง  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (กคจ.) 
 
 
โครงการจัดหาพื้นที่หน่วงน้ำและกักเก็บน้ำ 
(แก้มลิง) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

75. งานปรับปรุงแก้มลิงถนนเพชรเกษม บริเวณ
หน้าห้างเดอะมอลลบ์างแค  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สพน.(ก.3)) 
76. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองรางอ้อ 
– รางแก้ว คูน้ำสนามกอล์ฟสโมสรทหารบกราม
อินทราและก่อสร้างแก้มลิงบึงสนามกอล์ฟสโมสร
ทหารบกรามอินทรา ระยะที่ 2  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สพน.(ก.2)) 
77. โครงการปรับปรุงบึงมักกะสัน  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สพน.(ก.2)) 
78. โครงการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดนิสนามกีฬา
ไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง พ้ืนท่ีเขตดินแดง  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สพน.(ก.2)) 
79. โครงการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดนิสวนเบญจสิริ 
ถนนสุขุมวิท พื้นที่เขตคลองเตย  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สพน.(ก.วิชาการฯ) 
80. โครงการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดนิสวน
สนัติภาพ ถนนราชวิถี พ้ืนท่ีเขตราชเทวี  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สพน.(ก.วิชาการฯ) 
81. งานก่อสร้างแก้มลิงฟิชช่ิงปาร์ค พื้นที่เขตหนองจอก  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สพน.(ก.วิชาการฯ) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

82. งานปรับปรุงปรับแก้มลิงบึงสีกัน พื้นที่เขตหลัก
สี่  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สพน.(ก.วิชาการฯ) 
83. งานก่อสร้างแก้มลิงคลองพระยาสเุรนทร์ 
บริเวณซอยหมู่บ้านภัสสร 19 พื้นที่เขตสายไหม  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สพน.(ก.วิชาการฯ) 
84. งานก่อสร้างแก้มลิงคลองรางไผ่ตัดคลองบาง
พราน พื้นที่เขตบางบอน  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สพน.(ก.วิชาการฯ) 
85. งานก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดินหมูบ่้านเศรษฐกิจ  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สพน.(ก.วิชาการฯ) 
86. งานก่อสร้างแก้มลิงคลองบางซื่อ บริเวณอาคาร
รับน้ำอุโมงค์บางซื่อ จำนวน 3 แหง่  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สพน.) 
87. งานก่อสร้างแก้มลิงคลองไผส่ิงโต ช่วงจาก
อาคารรับน้ำไผ่พิทักษ์ถึงถนนรัชดาภิเษก  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สพน.) 
88. งานก่อสร้างแก้มลิงโรงงานกำจัดมลูฝอยอ่อน
นุช พ้ืนท่ีเขตประเวศ  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สพน.) 
89. งานก่อสร้างแก้มลิงคลองพุทราซอยนิคม
อุตสาหกรรมลาดกระบัง พ้ืนท่ีเขตลาดกระบัง  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สพน.) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

ฟ้ืนฟู ปรับปรุง คืนสภาพคลองเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบการระบายน้ำ 
(ม.1.4.1.1.3) 

จำนวนคลองท่ีได้รับการฟ้ืนฟูและ
ปรับปรุงสภาพให้มีระบบการ
ระบายน้ำที่ดีขึ้น 

นิยาม 
คลองหลัก หมายถึง คู คลองระบายน้ำ ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ 
จำนวน 218 คลอง ความยาวโดยรวมประมาณ 
800 กิโลเมตร 
รุกล้ำคู คลอง หมายถึง ประชาชนที่ปลูกสร้าง
สิ่งก่อสร้างรุกล้ำแนวเขต ลำคลองสาธารณะ จน
ทำให้คลองมีขนาดเล็กลง หรือไปกีดขวางทางน้ำ
ไหลของน้ำ ทำให้การไหลของน้ำตามธรรมชาติช้า
ลง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มี
หน้าดูแลรักษาหรือผู้ปกครองท้องที่ 
ปักแนวเขตลำคลองสาธารณะ หมายถึง การ
บ่งชี้ถึงแนวหรือการกำหนดแนวของแม่น้ำลำ
คลอง ลำราง ลำกระโดง สาธารณะเพ่ือให้
ประชาชนหรือผู้อยู่อาศัยตลอดแนวเขตริมลำ
คลองที่ได้ทราบถึงแนวเขตที่ชัดเจนเพ่ือป้องกัน
การบุกรุก 

วิธีการคำนวณ : 

1. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองบ้านหลาย 
จากเขื่อนเดิมบริเวณคลองขวางล่างถึงเขื่อนเดิม
บริเวณซอยวชิรธรรมสาธติ 55  
(ครั้งท่ี 2) 
งบประมาณ 58,376,517.- บาท 
(ลงทุน) (กรบ.) 
2. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.ลำรางสาธารณะ 
17 จากถนนลาดพร้าวถึงคลองตาหนัง (ครั้งท่ี 2)  
งบประมาณ 43,342,251.- บาท 
(ลงทุน) (กรบ.) 
3. โครงการปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองน้ำแก้ว จาก
คลองพญาเวิกถึงคลองลาดพร้าว  
งบประมาณ 113,800,000.- บาท 
(ลงทุน) (กรบ.) 
4. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และสถานีสบูน้ำ
คลองมหาศรจากบรเิวณคลองบางไผ่ถึงบริเวณคลอง
ภาษีเจรญิ 
งบประมาณ 135,000,000.- บาท 
(ลงทุน) (กรบ.) 
5. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลอง
โอ่งอ่างและคลองบางลำพูจากบริเวณสะพานดำรง
สถิตถงึบริเวณป้อมพระสเุมรุ  
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

     นับจากจำนวนคลองที่ดำเนินการก่อสร้าง 
ปรับปรุงฯ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ในปี 
พ.ศ. 2564 
คำอธิบาย : สำนักการระบายน้ำดำเนินการ
ควบคู่ไปกับโครงการก่อสร้างและปรับปรุง
เขื่อน ค.ส.ล. คลองฯ ตามที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณในปี พ.ศ.2564 กรณีพบการรุก
ล้ำคู คลองจะต้องดำเนินการประสาน
สำนักงานเขตที่รับผิดชอบพ้ืนที่ดำเนินการใน
ส่วนที่รับผิดชอบต่อไป 

งบประมาณ 29,100,000.- บาท 
(ลงทุน) (กรบ.) 
6. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรม
ประชากร ช่วงที่ 4 จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนน
เทศบาลสงเคราะห์  
งบประมาณ 90,000,000.- บาท 
(ลงทุน) (กรบ.) 
7. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรม
ประชากร ช่วงที่ 2 จากสุดเขตกรงุเทพมหานครถึง
คลองบ้านใหม่และหมู่บ้านแกรนดค์าแนลถึงถนนสรง
ประภา  
งบประมาณ 80,750,000.- บาท 
(ลงทุน) (กรบ.) 
8. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรม
ประชากร ช่วงที่ 3 จากถนนสรงประภาถึงถนนแจ้ง
วัฒนะ  
งบประมาณ 90,000,000.- บาท 
(ลงทุน) (กรบ.) 
9. งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางจาก จาก
บริเวณทวีวัฒนา ถึงบริเวณคลองพระยาราชมนตรี  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (กรบ.) 
10. งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดินคลอง
ภาษีเจรญิ (ระยะที่ 1 ) จากบรเิวณถนนราชพฤกษ์
ถึงบริเวณคลองพระราชมนตรี  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (กรบ.) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

11. งานก่อสรา้งเขือ่น ค.ส.ล. พร้อมทางเดิน 
คลองภาษีเจรญิ (ระยะที่ 2 ) จากบรเิวณคลองพระราช
มนตรีถึงบรเิวณซอยเพชรเกษม 63 (วัดทองเนียม)  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (กรบ.) 
12. งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดินคลอง
ภาษีเจรญิ (ระยะที่ 3 ) จากบรเิวณวัดทองเนียมถึง
สุดเขตกทม.  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (กรบ.) 
13. โครงการก่อสร้างบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำ
เจ้าพระยา (คลองหนองบอน ช่วงจากสถาน ี
สูบน้ำบึงหนองบอนถึงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 
7 แยก 4  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สพน.(ก.3)) 
14. โครงการกอ่สร้างเขื่อนคลองมะขามเทศช่วงจาก
คลองหนองบอนถึงลำรางสาธารณะสุดเขตบึงหนองบอน  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สพน.(ก.3)) 
15. โครงการก่อสร้างเขื่อน คลองสามประเวศ ช่วง
ซอยร่มเกล้า 25/7 ถึงคลองประเวศ  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (สพน.(ก.3)) 
16. โครงการก่อสร้างเขื่อนคลองสี่ประเวศช่วงทาง
หลวงพิเศษหมายเลข 7 ถึงคลองประเวศ  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (กรบ.) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

17. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางไผ่จาก
บริเวณคลองทวีวัฒนาถึงบริเวณสดุเขต กทม.  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (กรบ.) 
18. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางขี้แก้ง 
จากบริเวณคลองทวีวัฒนาถึงบริเวณถนนพุทธมณฑล
สาย 2  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (กรบ.) 
19. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางจาก 
จากบริเวณคลองทวีวัฒนาถึงบริเวณถนนพุทธมณฑล
สาย 2  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (กรบ.) 
20. โครงการปรับปรุงเขื่อนเดิมเป็นแบบกำแพงลาย
อิฐ คลองผดุงกรุงเกษมจากบริเวณถนนข้าวหลามถึง
บริเวณสถานีสบูน้ำกรุงเกษม  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (กรบ.) 
21. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองสามเสน 
จากถนนพระราม 6 ถึงถนนสามเสน  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (กรบ.) 
22. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองสามเสน 
จากถนนจตุรทิศ ช่วง ก ถึงคลองแสนแสบ  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (กรบ.) 
23. โครงการก่อเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางมด คลอง
บางขุนเทียนจากบริเวณถนนพระราม 2 ถึงบรเิวณ
คลองลัดขี้เหล็ก  
*ไม่ได้รับงบประมาณ (กรบ.) 



 

 
 
 
 

186 

 

  



 
 
 
 

 

187 

ตาราง ง แสดงตัวชี้วัดและโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนภารกิจตามองค์ประกอบที่ 4 และ 5 

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงานงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการ
ประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อนำไปสู่ระบบราชการ 4.0 

ตัวช้ีวัด นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 

ตามท่ี สกก.กำหนด 
 

1. การดำเนินการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100 
ส่วนราชการ : ทุกส่วนราชการ 

องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการดำเนินงานของหน่วยงาน 

ตัวช้ีวัด นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณใน
ภาพรวม 
 
 

ตามท่ี สงม.กำหนด 
 

1. การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100 
ส่วนราชการ : สก. และทุกส่วนราชการ 

5.2 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บ
ฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน  
หรือการให้บริการ 
 

ตามท่ี สยป.กำหนด 1. การดำเนินการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มี
ความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100 
ส่วนราชการ : สก. และทุกส่วนราชการ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาตกลงฯยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติ- 
ราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565และภารกิจของหน่วยงาน)  

ชื่อตัวชี้วัดที่ 1   คุณภาพน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 
ชื่อโครงการที่ 1 กิจกรรมเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ (สจน.)   

 

  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความ 
ก้าวหน้า 
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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. สำรวจจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองให้ครอบคลุม
ทั่วทุกเขตของกรุงเทพมหานคร จำนวน 320 จุดตรวจวัด 

10 10 
 

            

2. เก็บตัวอย่างน้ำ ตรวจวิเคราะห์และจัดลำดับข้อมูลคุณภาพน้ำที่มีค่า
ความสกปรกสูง ไปหาค่าความสกปรกน้อย ทั้ง 320 จุดตรวจวัด 

60 60             

3. สรุปผลและเผยแพร่ผลการจัดอันดับในเว็บไซต์หนังสือเวียน
กรุงเทพมหานครทุก 6 เดือน 

10 10             

4. จัดทำแผนที่แสดงคุณภาพน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยา 20 20             

รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 1   คุณภาพน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 
ชื่อโครงการที่ 2 โครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำกรุงเทพมหานคร (สจน.) *ไม่ได้รับงบประมาณ   

  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความ 
ก้าวหน้า 
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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. จัดทำโครงการและขออนุมัติงบประมาณ 10 10             

2. เตรียมวัสดุอุปกรณ์และบุคลากร 10 10             

3. จัดซื้อเครื่อง GC 40 40             

4. ตรวจวัดคุณภาพน้ำแหล่งน้ำเป้าหมาย 30 30             

5. สรุปผลและจัดทำรายงาน 10 10             

รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ  100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่เจรจาตกลง   ร้อยละความสำเร็จของการก่อสร้างโครงการบำบัดน้ำเสียตามแผนงาน 
ชื่อโครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 1 งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี และสวนสาธารณะ (สจน.) 
*โครงการต่อเนื่องปี 2563 – 2568 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 10 10             

2. จัดทำ TOR และราคากลาง 10 10             

3. จัดหาผู้รับจ้าง 10 10             

4. ขออนุมัติจ้าง 10 10             

5. ลงนามสัญญาจ้าง 10 10             

6. ดำเนินการตามสัญญา 50 5             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 55             
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ชื่อตัวชี้วัดเจรจาตกลง   ร้อยละความสำเร็จของการก่อสร้างโครงการบำบัดน้ำเสียตามแผนงาน 
ชื่อโครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 2 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนเหนือ (เขตบางพลัด และบางส่วนของ
เขตตลิ่งชันและเขตบางกอกน้อย) *โครงการต่อเนื่องปี 2563 – 2568 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องานราย

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 10 10             

2. จัดทำ TOR และราคากลาง 10 10             

3. จัดหาผู้รับจ้าง 10 10             

4. ขออนุมัติจ้าง 10 10             

5. ลงนามสัญญาจ้าง 10 10             

6. ดำเนินการตามสัญญา 50 15             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 65             

 

 
  



 

 
 
 
 

192 

ชื่อตัวชี้วัดเจรจาตกลง   ร้อยละความสำเร็จของการก่อสร้างโครงการบำบัดน้ำเสียตามแผนงาน 
ชื่อโครงการที่ 5 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 3 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนใต้ (เขตบางกอกน้อยและ 
เขตบางกอกใหญ่) (สจน.) *โครงการต่อเนื่องปี 2563 – 2568 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 10 10             

2. จัดทำ TOR และราคากลาง 10 10             

3. จัดหาผู้รับจ้าง 10 10             

4. ขออนุมัติจ้าง 10 10             

5. ลงนามสัญญาจ้าง 10 10             

6. ดำเนินการตามสัญญา 50 15             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 65             
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ชื่อตัวชี้วัดเจรจาตกลง   ร้อยละความสำเร็จของการก่อสร้างโครงการบำบัดน้ำเสียตามแผนงาน 
ชื่อโครงการที่ 6 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพ่ิมเติม) พ้ืนที่เขตห้วยขวางเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง (สจน.) *โครงการต่อเนื่องปี 2561 – 2567 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 10 10             

2. จัดทำ TOR และราคากลาง 10 10             

3. จัดหาผู้รับจ้าง 10 10             

4. ขออนุมัติจ้าง 10 10             

5. ลงนามสัญญาจ้าง 10 10             

6. ดำเนินการตามสัญญา 50 20             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 70             
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ชื่อตัวชี้วัดเจรจาตกลง   ร้อยละความสำเร็จของการก่อสร้างโครงการบำบัดน้ำเสียตามแผนงาน 
ชื่อโครงการที่ 7 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมริมคลองแสนแสบช่วงถนนวิทยุ-คลองตัน เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง (สจน.) *โครงการต่อเนื่อง 
ปี 2561 – 2567 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 10 10             

2. จัดทำ TOR และราคากลาง 10 10             

3. จัดหาผู้รับจ้าง 10 10             

4. ขออนุมัติจ้าง 10 10             

5. ลงนามสัญญาจ้าง 10 10             

6. ดำเนินการตามสัญญา 50 20             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 70             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 2   ร้อยละของปริมาณน้ำเสียชุมชนที่ระบบบำบัดน้ำเสียสามารถรองรับได้ 
ชื่อโครงการที่ 8 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะท่ี 1 (สจน.) *โครงการต่อเนื่องปี 2561 - 2566 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 10 10             

2. จัดทำ TOR และราคากลาง 10 10             

3. จัดหาผู้รับจ้าง 10 10             

4. ขออนุมัติจ้าง 10 10             

5. ลงนามสัญญาจ้าง 10 10             

6. ดำเนินการตามสัญญา 50 50             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 2   ร้อยละของปริมาณน้ำเสียชุมชนที่ระบบบำบัดน้ำเสียสามารถรองรับได้ 
ชื่อโครงการที่ 9 โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 1 (สจน.)  
*โครงการต่อเนื่องปี 2561 - 2566 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 10 10             

2. จัดทำ TOR และราคากลาง 10 10             

3. จัดหาผู้รับจ้าง 10 10             

4. ขออนุมัติจ้าง 10 10             

5. ลงนามสัญญาจ้าง 10 10             

6. ดำเนินการตามสัญญา 50 50             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 2   ร้อยละของปริมาณน้ำเสียชุมชนที่ระบบบำบัดน้ำเสียสามารถรองรับได้ 
ชื่อโครงการที่ 10 โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 1 งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย
ธนบุรี และสวนสาธารณะ (สจน.) *โครงการต่อเนื่องปี 2563 – 2568 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 10 10             

2. จัดทำ TOR และราคากลาง 10 10             

3. จัดหาผู้รับจ้าง 10 10             

4. ขออนุมัติจ้าง 10 10             

5. ลงนามสัญญาจ้าง 10 10             

6. ดำเนินการตามสัญญา 50 5             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 55             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 2   ร้อยละของปริมาณน้ำเสียชุมชนที่ระบบบำบัดน้ำเสียสามารถรองรับได้ 
ชื่อโครงการที่ 11 โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 2 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย
พ้ืนที่ส่วนเหนือ (เขตบางพลัด และบางส่วนของเขตตลิ่งชันและเขตบางกอกน้อย) (สจน.) *โครงการต่อเนื่องปี 2564 – 2568 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 10 10             

2. จัดทำ TOR และราคากลาง 10 10             

3. จัดหาผู้รับจ้าง 10 10             

4. ขออนุมัติจ้าง 10 10             

5. ลงนามสัญญาจ้าง 10 10             

6. ดำเนินการตามสัญญา 50 15             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 65             

  



 
 
 
 

 

199 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 2   ร้อยละของปริมาณน้ำเสียชุมชนที่ระบบบำบัดน้ำเสียสามารถรองรับได้ 
ชื่อโครงการที่ 12 โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 3 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย
พ้ืนที่ส่วนใต้ (เขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่) (สจน.) *โครงการต่อเนื่องปี 2564 – 2568 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 10 10             

2. จัดทำ TOR และราคากลาง 10 10             

3. จัดหาผู้รับจ้าง 10 10             

4. ขออนุมัติจ้าง 10 10             

5. ลงนามสัญญาจ้าง 10 10             

6. ดำเนินการตามสัญญา 50 15             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 65             

  



 

 
 
 
 

200 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 2   ร้อยละของปริมาณน้ำเสียชุมชนที่ระบบบำบัดน้ำเสียสามารถรองรับได้ 
ชื่อโครงการที่ 13 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 2 (สจน.) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 10 10             

2. จัดทำ TOR และราคากลาง 10 0             

3. จัดหาผู้รับจ้าง 10 0             

4. ขออนุมัติจ้าง 10 0             

5. ลงนามสัญญาจ้าง 10 0             

6. ดำเนินการตามสัญญา 50 0             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 10             

 
  



 
 
 
 

 

201 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 2   ร้อยละของปริมาณน้ำเสียชุมชนที่ระบบบำบัดน้ำเสียสามารถรองรับได้ 
ชื่อโครงการที่ 14 โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 2 (สจน.) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

2. จัดทำ TOR และราคากลาง 10 0             

3. จัดหาผู้รับจ้าง 10 0             

4. ขออนุมัติจ้าง 10 0             

5. ลงนามสัญญาจ้าง 10 0             

6. ดำเนินการตามสัญญา 50 0             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 10             

 
  



 

 
 
 
 

202 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 2   ร้อยละของปริมาณน้ำเสียชุมชนที่ระบบบำบัดน้ำเสียสามารถรองรับได้ 
ชื่อโครงการที่ 15 โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนและดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสียคลองเตย (สจน.) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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. การขอรับจัดสรรเงินจากกองทุน 5 5             

2. คัดเลือกที่ปรึกษามาดำเนินการ 5 5             

3. การศึกษาแนวทางให้เอกชนร่วมลงทุน 20 10             

4. การให้ความเห็นชอบ 5 0             

5. การคัดเลือกเอกชน 5 0             

6. การก่อสร้างและเปิดใช้บริการ 50 0             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 20             

 
  



 
 
 
 

 

203 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 2   ร้อยละของปริมาณน้ำเสียชุมชนที่ระบบบำบัดน้ำเสียสามารถรองรับได้ 
ชื่อโครงการที่ 16 โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนและดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสียบึงหนองบอน (สจน.) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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. การขอรับจัดสรรเงินจากกองทุน 5 5             

2. คัดเลือกที่ปรึกษามาดำเนินการ 5 5             

3. การศึกษาแนวทางให้เอกชนร่วมลงทุน 20 10             

4. การให้ความเห็นชอบ 5 0             

5. การคัดเลือกเอกชน 5 0             

6. การก่อสร้างและเปิดใช้บริการ 50 0             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 20             

  



 

 
 
 
 

204 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 2   ร้อยละของปริมาณน้ำเสียชุมชนที่ระบบบำบัดน้ำเสียสามารถรองรับได้ 
ชื่อโครงการที่ 17 โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสม สำรวจและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียบางเขน (สจน.)  
*ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 10 10             

2. จัดทำ TOR และราคากลาง 10 0             

3. จัดหาผู้รับจ้าง 10 0             

4. ขออนุมัติจ้าง 10 0             

5. ลงนามสัญญาจ้าง 10 0             

6. ดำเนินการตามสัญญา 50 0             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 10             

 

  



 
 
 
 

 

205 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 2   ร้อยละของปริมาณน้ำเสียชุมชนที่ระบบบำบัดน้ำเสียสามารถรองรับได้ 
ชื่อโครงการที่ 18 โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสม สำรวจและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียดอนเมือง (สจน.) 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 10 10             

2. จัดทำ TOR และราคากลาง 10 0             

3. จัดหาผู้รับจ้าง 10 0             

4. ขออนุมัติจ้าง 10 0             

5. ลงนามสัญญาจ้าง 10 0             

6. ดำเนินการตามสัญญา 50 0             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 10             

 

  



 

 
 
 
 

206 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 2   ร้อยละของปริมาณน้ำเสียชุมชนที่ระบบบำบัดน้ำเสียสามารถรองรับได้ 
ชื่อโครงการที่ 18 โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสม สำรวจและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียดอนเมือง (สจน.) 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 10 10             

2. จัดทำ TOR และราคากลาง 10 0             

3. จัดหาผู้รับจ้าง 10 0             

4. ขออนุมัติจ้าง 10 0             

5. ลงนามสัญญาจ้าง 10 0             

6. ดำเนินการตามสัญญา 50 0             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 10             

 

  



 
 
 
 

 

207 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 2   ร้อยละของปริมาณน้ำเสียชุมชนที่ระบบบำบัดน้ำเสียสามารถรองรับได้ 
ชื่อโครงการที่ 18 โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสม สำรวจและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียดอนเมือง (สจน.) 
*ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 10 10             

2. จัดทำ TOR และราคากลาง 10 0             

3. จัดหาผู้รับจ้าง 10 0             

4. ขออนุมัติจ้าง 10 0             

5. ลงนามสัญญาจ้าง 10 0             

6. ดำเนินการตามสัญญา 50 0             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 10             

  



 

 
 
 
 

208 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 2   ร้อยละของปริมาณน้ำเสียชุมชนที่ระบบบำบัดน้ำเสียสามารถรองรับได้ 
ชื่อโครงการที่ 19 โครงการก่อสร้างบ่อดักน้ำเสียเพ่ือป้องกันน้ำไหลย้อนกลับเข้าระบบท่อรวบรวมน้ำเสียในพื้นที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งครุ (สจน.) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 10 10             

2. จัดทำ TOR และราคากลาง 10 0             

3. จัดหาผู้รับจ้าง 10 0             

4. ขออนุมัติจ้าง 10 0             

5. ลงนามสัญญาจ้าง 10 0             

6. ดำเนินการตามสัญญา 50 0             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 10             

 

  



 
 
 
 

 

209 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 2   ร้อยละของปริมาณน้ำเสียชุมชนที่ระบบบำบัดน้ำเสียสามารถรองรับได้ 
ชื่อโครงการที่ 20 โครงการก่อสร้างบ่อดักน้ำเสียเพ่ือป้องกันน้ำไหลย้อนกลับเข้าระบบท่อรวบรวมน้ำเสียในพื้นที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม (สจน.) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 10 10             

2. จัดทำ TOR และราคากลาง 10 0             

3. จัดหาผู้รับจ้าง 10 0             

4. ขออนุมัติจ้าง 10 0             

5. ลงนามสัญญาจ้าง 10 0             

6. ดำเนินการตามสัญญา 50 0             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 10             

 

  



 

 
 
 
 

210 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 3   ร้อยละของพ้ืนที่กรุงเทพมหานครที่อยู่ในพ้ืนที่บริการบำบัดน้ำเสีย 
ชื่อโครงการที่ 21 งานปรับปรุงบ่อดักน้ำเสียในพ้ืนที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำช่องนนทรี***แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะคลองช่องนนทรี 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/
กิจกรรม 

เนื้องาน 
รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 10 10             

2. จัดทำ TOR และราคากลาง 10 10             

3. จัดหาผู้รับจ้าง 10 10             

4. ขออนุมัติจ้าง 10 10             

5. ลงนามสัญญาจ้าง 10 10             

6. ดำเนินการตามสัญญา 50 50             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             

 

  



 
 
 
 

 

211 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 3   ร้อยละของพ้ืนที่กรุงเทพมหานครที่อยู่ในพ้ืนที่บริการบำบัดน้ำเสีย 
ชื่อโครงการที่ 22 โครงการปรับปรุงระบบรวบรวมน้ำเสียโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดงที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟเชื่อมสามสนามบิน (สจน.) 
*โครงการต่อเนื่องปี 2564 – 2566 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

2. จัดทำ TOR และราคากลาง 10 10             

3. จัดหาผู้รับจ้าง 10 10             

4. ขออนุมัติจ้าง 10 10             

5. ลงนามสัญญาจ้าง 10 10             

6. ดำเนินการตามสัญญา 50 20             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 70             

 
  



 

 
 
 
 

212 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 3   ร้อยละของพ้ืนที่กรุงเทพมหานครที่อยู่ในพ้ืนที่บริการบำบัดน้ำเสีย 
ชื่อโครงการที่ 23 โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาทบทวนพ้ืนที่บริการบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร (สจน.) *ไม่ได้รับงบประมาณ  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 10 10             

2. จัดทำ TOR และราคากลาง 10 0             

3. จัดหาผู้รับจ้าง 10 0             

4. ขออนุมัติจ้าง 10 0             

5. ลงนามสัญญาจ้าง 10 0             

6. ดำเนินการตามสัญญา 50 0             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 10             

 

  



 
 
 
 

 

213 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 3   ร้อยละของพ้ืนที่กรุงเทพมหานครที่อยู่ในพ้ืนที่บริการบำบัดน้ำเสีย 
ชื่อโครงการที่ 24 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย จากพ้ืนที่รับน้ำซอยลาดพร้าว 41 เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร (สจน.) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

2. จัดทำ TOR และราคากลาง 10 0             

3. จัดหาผู้รับจ้าง 10 0             

4. ขออนุมัติจ้าง 10 0             

5. ลงนามสัญญาจ้าง 10 0             

6. ดำเนินการตามสัญญา 50 0             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 10             

 

  



 

 
 
 
 

214 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 3   ร้อยละของพ้ืนที่กรุงเทพมหานครที่อยู่ในพ้ืนที่บริการบำบัดน้ำเสีย 
ชื่อโครงการที่ 25 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย จากพ้ืนที่รับน้ำสามเสนเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง (สจน.) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

2. จัดทำ TOR และราคากลาง 10 0             

3. จัดหาผู้รับจ้าง 10 0             

4. ขออนุมัติจ้าง 10 0             

5. ลงนามสัญญาจ้าง 10 0             

6. ดำเนินการตามสัญญา 50 0             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 10             

 

  



 
 
 
 

 

215 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 3   ร้อยละของพ้ืนที่กรุงเทพมหานครที่อยู่ในพ้ืนที่บริการบำบัดน้ำเสีย 
ชื่อโครงการที่ 26 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย จากพ้ืนที่รับน้ำคลองช่องนนทรีเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำช่องนนทรี (สจน.) *ไม่ได้รับงบประมาณ  

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

2. จัดทำ TOR และราคากลาง 10 0             

3. จัดหาผู้รับจ้าง 10 0             

4. ขออนุมัติจ้าง 10 0             

5. ลงนามสัญญาจ้าง 10 0             

6. ดำเนินการตามสัญญา 50 0             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 10             

 
  



 

 
 
 
 

216 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 4   ร้อยละของปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัดถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ 
ชื่อโครงการที่ 27 โครงการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์ (สจน.)  

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัด
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

10 10             

2. เตรียมสถานที่สำหรับจ่ายน้ำที่ผ่านการบำบัด 10 10 
 

           

3. ดำเนินการแจกจ่ายน้ำที่ผ่านการบำบัด ให้
หน่วยงานต่าง ๆ 

50 50 
 

           

4. บันทึกสถิติการแจกจ่ายน้ำที่ผ่านการบำบัด 20 20             

5. รายงานผลการดำเนินโครงการ 10 10           
 

 

รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             

  



 
 
 
 

 

217 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 4   ร้อยละของปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัดถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ 
ชื่อโครงการที่ 28 กิจกรรมผลิตปุ๋ยหมักจากตะกอนน้ำเสียเพ่ือการนำไปใช้ประโยชน์ (สจน.)  

 

  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความ 
ก้าวหน้า 
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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. รับตะกอนน้ำเสียเข้าสู่กระบวนการหมักปุ๋ย 10 10             

2. หมักตะกอนน้ำเสียผสมกับวัสดุหมักธรรมชาติจนกระบวน 
การหมักสมบูรณ์ 

60 60             

3. ให้ความอนุเคราะห์ปุ๋ยหมักจากตะกอนน้ำเสียกับหน่วยงาน 
ที่ขอความอนุเคราะห์ 

30 30             

รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             



 

 
 
 
 

218 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 4   ร้อยละของปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัดถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ 
ชื่อโครงการที่ 29 โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำที่ผ่านการบำบัดจากโรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักรไปยังคลองบางซื่อ คลองน้ำแก้ว และคลองพญาเวิก (สจน.) *ไม่ได้รับงบประมาณ 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า 
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ขออนุมัติโครงการ งบประมาณ ออกแบบ 
    และรายการ 

10 10       
 

     

2. จัดทำ TOR และราคากลาง 10 0             

3. ประกาศประกวดราคา 10 0             

4. จัดหาผู้รับจ้างและขออนุมัติจ้าง 10 0             

5. จัดทำสัญญาจ้าง ลงนามในสัญญาจ้าง 10 0             

6. ดำเนินการตามสัญญา 50 0             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 10             

 

  



 
 
 
 

 

219 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 4   ร้อยละของปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัดถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ 
ชื่อโครงการที่ 30  งานก่อสร้างท่อส่งน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วของโรงควบคุมคุณภาพน้ำช่องนนทรีไปคลองช่องนนทรี ***แผนงานบูรณาเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะคลองช่องนนทรี 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 10 10             

2. จัดทำ TOR และราคากลาง 10 10             

3. จัดหาผู้รับจ้าง 10 10             

4. ขออนุมัติจ้าง 10 10             

5. ลงนามสัญญาจ้าง 10 10             

6. ดำเนินการตามสัญญา 50 50             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             

  



 

 
 
 
 

220 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 5   อัตราการเพ่ิมข้ึนของปริมาณน้ำเสียต่อปี 
ชื่อโครงการที่ 31 โครงการจ้างทำระบบงานเพ่ือการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (สจน.) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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. จัดทำโครงการและขออนุมัติงบประมาณ 10 10             

2. จัดทำ TOR และราคากลาง 10 10             

3. ประกาศประกวดราคา 10 10             

4. จัดหาผู้รับจ้างและขออนุมัติจ้าง 10 10             

5. จัดทำสัญญาจ้าง ลงนามในสัญญาจ้าง 10 10             

6. ดำเนินการตามสัญญา 50 31             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 81             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 5   อัตราการเพ่ิมข้ึนของปริมาณน้ำเสียต่อปี 
ชื่อโครงการที่ 32 โครงการสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมในการดูแลรักษาคลอง (สจน.) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ขออนุมัติโครงการ 5 5             

2. แต่งตั้งคณะทำงาน ฯ 10 10             

3. ประชุมคณะทำงาน ฯ 20 20             

4. คัดเลือกชุมชนริมคลองนำร่อง 1 ชุมชน 20 20             

5. จัดทำแผนงานของโครงการ 20 20             

6. ดำเนินการและรายงานผล 25 25             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 5   อัตราการเพ่ิมข้ึนของปริมาณน้ำเสียต่อปี 
ชื่อโครงการที่ 33 โครงการจ้างบริหารจัดการเพ่ือการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (สจน.) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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. จัดทำโครงการและขออนุมัติงบประมาณ 10 10             

2. จัดทำ TOR และราคากลาง 10 0             

3. ประกาศประกวดราคา 10 0             

4. จัดหาผู้รับจ้างและขออนุมัติจ้าง 10 0             

5. จัดทำสัญญาจ้าง ลงนามในสัญญาจ้าง 10 0             

6. ดำเนินการตามสัญญา 50 0             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 10             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 5   อัตราการเพ่ิมข้ึนของปริมาณน้ำเสียต่อปี 
ชื่อโครงการที่ 34 โครงการคลังความรู้ออนไลน์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำเสียในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร (สจน.) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายข้ันตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ต.ค. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ต.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ขออนุมัติโครงการ 10 10             

2. รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายสิ่งแวดล้อม 30 30             

3. จัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม 10 10             

4. ผู้เชี่ยวชาญตีความวิเคราะห์ข้อกฎหมาย 30 30             

5. รายงานผลการดำเนินงาน 20 20             

รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 6   ความสามารถรองรับปริมาณน้ำหลากและน้ำหนุนได้ดีขึ้น ที่ความสูง +3.00 ม.รทก.(ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 1 งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงซอยราษฎร์บูรณะ 1 ถึงซอยราษฎร์บูรณะ 3 (สพน. (ก.3)) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ 20 20             

๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ 
และร่างเอกสารเชิญชวน 

10 30             

๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง 10 40             

๔. การจัดหา 5 45             

5. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง  
และประกาศผู้ชนะ 

5 50             

6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา 50 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 7   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 1 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบระบายน้ำซอยพหลโยธิน 58 (ซอยแอนเน็กซ์) (กรท.) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ 20 20             

๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ 
และร่างเอกสารเชิญชวน 

10 30             

๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง 10 40             

๔. การจัดหา 5 45             

5. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง  
และประกาศผู้ชนะ 

5 50             

6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา 23.5 73.5             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 73.5              
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 7   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 2 โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมสามแยกเตาปูนและบริเวณใกล้เคียง (สพน. (ก.2)) *ไม่ไดร้ับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ 20 20             

๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ 
และร่างเอกสารเชิญชวน 

10 30             

๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง 10 40             

๔. การจัดหา 5 45             

5. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง  
และประกาศผู้ชนะ 

5 50             

6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา 20 70             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 70              
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 7   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองครก ตอนคลองหลุมไผ่ (สพน. (ก.2)) *ไม่ไดร้ับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ 20 20             

๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ 
และร่างเอกสารเชิญชวน 

10 30             

๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง 10 40             

๔. การจัดหา 5 45             

5. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง  
และประกาศผู้ชนะ 

5 50             

6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา 50 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 7   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 1   โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำและประตูเรือสัญจรคลองแสนแสบตอนคลองบางชัน (ครั้งที่ 2) (สพน.(ก.2))  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ 20 20             

๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ 
และร่างเอกสารเชิญชวน 

10 30             

๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง 10 40             

๔. การจัดหา 5 45             

5. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง  
และประกาศผู้ชนะ 

5 50             

6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา 20 70             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 70              
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 7   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมเครื่องสูบน้ำ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองบางเขน ตอนถนนประชาชื่น (สพน. (ก.2)) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ 20 20             

๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ 
และร่างเอกสารเชิญชวน 

10 30             

๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง 10 40             

๔. การจัดหา 5 45             

5. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง  
และประกาศผู้ชนะ 

5 50             

6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา 50 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 7   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 3 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำและประตูเรือสัญจรทางน้ำบริเวณสถานีสูบน้ำคลองชักพระ (สพน. (ก.2)) *ไม่ไดร้ับงบประมาณ 
*** “แผนงานบูรณาการเพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนาย่านจากคลองเขตเมืองสู่ชายทะเลบางขุนเทียน” 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนปฏิบัติงานเตรียมการ 20 20             

๒. ขออนุมัติดำเนินการ 10 30             

๓. อนุมัติถึงยื่นเสนอราคา 10 40             

๔. ยื่นเสนอราคาถึงอนุมัติจ้าง 5 45             

5. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา 5 50             

6. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา 25 75             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 75              
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 7   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 4 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำและประตูเรือสัญจรทางน้ำ บริเวณสถานีสูบน้ำ คลองมอญ (สคน.) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
*** “แผนงานบูรณาการเพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนาย่านจากคลองเขตเมืองสู่ชายทะเลบางขุนเทียน” 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนปฏิบัติงานเตรียมการ 20 20             

๒. ขออนุมัติดำเนินการ 10 30             

๓. อนุมัติถึงยื่นเสนอราคา 10 40             

๔. ยื่นเสนอราคาถึงอนุมัติจ้าง 5 45             

5. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา 5 50             

6. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา 15 65             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 65              

 
  



 

 
 
 
 

232 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 7   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 5 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำและประตูเรือสัญจรทางน้ำ บริเวณสถานีสูบน้ำคลองบางกอกใหญ่ (สคน.) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
*** “แผนงานบูรณาการเพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนาย่านจากคลองเขตเมืองสู่ชายทะเลบางขุนเทียน” 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนปฏิบัติงานเตรียมการ 20 20             

๒. ขออนุมัติดำเนินการ 10 30             

๓. อนุมัติถึงยื่นเสนอราคา 10 40             

๔. ยื่นเสนอราคาถึงอนุมัติจ้าง 5 45             

5. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา 5 50             

6. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา 15 65             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 65              

 
  



 
 
 
 

 

233 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 7   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 6 งานก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ซอยรัชดาภิเษก 32 (อาภาภิรมย์) ตอนลงคลองลาดพร้าว (สคน.) *ไม่ได้รบังบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนปฏิบัติงานเตรียมการ 20 20             

๒. ขออนุมัติดำเนินการ 10 30             

๓. อนุมัติถึงยื่นเสนอราคา 10 40             

๔. ยื่นเสนอราคาถึงอนุมัติจ้าง 5 45             

5. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา 5 50             

6. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา 50 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

 
  



 

 
 
 
 

234 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 7   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 7 โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองขวางบางปะแก้วและเพ่ิมประสิทธิภาพประตูระบายน้ำคลองวัดนาคนิมิต (สคน.) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนปฏิบัติงานเตรียมการ 20 20             

๒. ขออนุมัติดำเนินการ 10 30             

๓. อนุมัติถึงยื่นเสนอราคา 10 40             

๔. ยื่นเสนอราคาถึงอนุมัติจ้าง 5 45             

5. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา 5 50             

6. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา 15 65             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 65              

 

  



 
 
 
 

 

235 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 7   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 8 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองวัดสิงห์ ตอนคลองสนามชัย *ไม่ไดร้บังบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนปฏิบัติงานเตรียมการ 20 20             

๒. ขออนุมัติดำเนินการ 10 30             

๓. อนุมัติถึงยื่นเสนอราคา 10 40             

๔. ยื่นเสนอราคาถึงอนุมัติจ้าง 5 45             

5. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา 5 50             

6. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา 0 50             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 50              
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 7   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 9 โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองสะพานควาย (สคน.) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนปฏิบัติงานเตรียมการ 20 20             

๒. ขออนุมัติดำเนินการ 10 30             

๓. อนุมัติถึงยื่นเสนอราคา 10 40             

๔. ยื่นเสนอราคาถึงอนุมัติจ้าง 5 45             

5. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา 5 50             

6. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา 50 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

 
  



 
 
 
 

 

237 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 7   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 10 โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองรางจาก (สคน.) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนปฏิบัติงานเตรียมการ 20 20             

๒. ขออนุมัติดำเนินการ 10 30             

๓. อนุมัติถึงยื่นเสนอราคา 10 40             

๔. ยื่นเสนอราคาถึงอนุมัติจ้าง 5 45             

5. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา 5 50             

6. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา 50 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

 
  



 

 
 
 
 

238 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 7   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างแก้มลิงเสรีไทย ช่วงคลองรหัสถึงคลองครุ (ครั้งที่ 2) (สพน. (ก.2)) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ 20 20             

๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ 
และร่างเอกสารเชิญชวน 

10 30             

๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง 10 40             

๔. การจัดหา 5 45             

5. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง  
และประกาศผู้ชนะ 

5 50             

6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา 20 70             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 70              

 
  



 
 
 
 

 

239 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 7   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างแก้มลิงสวนน้ำเสรีไทย ช่วงคลองครุถึงคลองหลอแหล (สพน. (ก.วิชาการฯ)) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนปฏิบัติงานเตรียมการ 20 20             

๒. ขออนุมัติดำเนินการ 10 30             

๓. อนุมัติถึงยื่นเสนอราคา 10 40             

๔. ยื่นเสนอราคาถึงอนุมัติจ้าง 5 45             

5. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา 5 50             

6. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา 10 60             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 60              

 
  



 

 
 
 
 

240 

ชือ่ตัวชี้วัดที่ 7   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างแก้มลิงวงเวียนบางเขน พื้นที่เขตบางเขน (สพน. (ก.วิชาการฯ))  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนปฏิบัติงานเตรียมการ 20 20             

๒. ขออนุมัติดำเนินการ 10 30             

๓. อนุมัติถึงยื่นเสนอราคา 10 40             

๔. ยื่นเสนอราคาถึงอนุมัติจ้าง 5 45             

5. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา 5 50             

6. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา 36 86             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 86              

 
  



 
 
 
 

 

241 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 7   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 4 งานก่อสร้างแก้มลิงฟิชชิ่งปาร์ค พื้นที่เขตหนองจอก (สพน. (ก.วิชาการฯ)) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนปฏิบัติงานเตรียมการ 20 20             

๒. ขออนุมัติดำเนินการ 10 30             

๓. อนุมัติถึงยื่นเสนอราคา 10 40             

๔. ยื่นเสนอราคาถึงอนุมัติจ้าง 5 45             

5. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา 5 50             

6. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา 13 63             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 63              

 

  



 

 
 
 
 

242 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 7   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 5 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองรางอ้อ – รางแก้ว คูน้ำสนามกอล์ฟสโมสรทหารบกรามอินทราและก่อสร้างแก้มลิงบึงสนามกอล์ฟ 

สโมสรทหารบกรามอินทรา ระยะที่ 1 (สพน. (ก.3)) *ไม่ได้รบังบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ 20 20             

๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ 
และร่างเอกสารเชิญชวน 

10 30             

๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง 10 40             

๔. การจัดหา 5 45             

5. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง  
และประกาศผู้ชนะ 

5 50             

6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา 50 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

 
  



 
 
 
 

 

243 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 8   จำนวนคลองที่ได้รับการฟ้ืนฟูและปรับปรุงสภาพให้มีระบบการระบายน้ำที่ดีขึ้น (ผลผลิต) 
ชื่อโครงการที่ 1 งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองแจงร้อน ช่วงสถานีสูบน้ำคลองแจงร้อนถึงถนนราษฎร์บูรณะ (สพน.(ก.3)) *ไม่ไดร้ับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ               

๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ 
และร่างเอกสารเชิญชวน 

              

๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง               

๔. การจัดหา               

5. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง  
และประกาศผู้ชนะ 

              

6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา               

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ               

 
  



 

 
 
 
 

244 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 8   จำนวนคลองที่ได้รับการฟ้ืนฟูและปรับปรุงสภาพให้มีระบบการระบายน้ำที่ดีขึ้น (ผลผลิต) 
ชื่อโครงการที่ 2 งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ริมคลองพระยาราชมนตรี บริเวณชุนชนราชมนตรีร่วมใจ (สพน.(ก.3))  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ               

๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ 
และร่างเอกสารเชิญชวน 

              

๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง               

๔. การจัดหา               

5. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง  
และประกาศผู้ชนะ 

              

6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา               

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ               

 
  



 
 
 
 

 

245 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 8   จำนวนคลองที่ได้รับการฟ้ืนฟูและปรับปรุงสภาพให้มีระบบการระบายน้ำที่ดีขึ้น (ผลผลิต) 
ชื่อโครงการที่ 3 งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ริมคลองพระยาราชมนตรี ช่วงคลองบางบอนถึงคลองหนองใหญ่ (สพน.(ก.3)) *ไม่ไดร้ับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ               

๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ 
และร่างเอกสารเชิญชวน 

              

๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง               

๔. การจัดหา               

5. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง  
และประกาศผู้ชนะ 

              

6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา               

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ               

 
  



 

 
 
 
 

246 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 8   จำนวนคลองที่ได้รับการฟ้ืนฟูและปรับปรุงสภาพให้มีระบบการระบายน้ำที่ดีขึ้น (ผลผลิต) 
ชื่อโครงการที่ 4 งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองทวีวัฒนา ช่วงถนนเพชรเกษมถึงคลองภาษีเจริญ (สพน.(ก.3)) *ไม่ได้รบังบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ               

๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ 
และร่างเอกสารเชิญชวน 

              

๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง               

๔. การจัดหา               

5. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง  
และประกาศผู้ชนะ 

              

6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา               

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ               

 
  



 
 
 
 

 

247 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 8   จำนวนคลองที่ได้รับการฟ้ืนฟูและปรับปรุงสภาพให้มีระบบการระบายน้ำที่ดีขึ้น (ผลผลิต) 
ชื่อโครงการที่ 5 โครงการก่อสร้างเขื่อนคลองหนองบอน ช่วงจากคลองประเวศบุรีรมย์ถึงบึงหนองบอน (สพน.(ก.3)) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ               

๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ 
และร่างเอกสารเชิญชวน 

              

๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง               

๔. การจัดหา               

5. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง  
และประกาศผู้ชนะ 

              

6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา               

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ               

 
  



 

 
 
 
 

248 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 8   จำนวนคลองที่ได้รับการฟ้ืนฟูและปรับปรุงสภาพให้มีระบบการระบายน้ำที่ดีขึ้น (ผลผลิต) 
ชื่อโครงการที่ 6 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองรางสะแก ช่วงคลองหัวกระบือถึงคลองบางมด (สพน.(ก.3)) *ไม่ไดร้ับงบประมาณ 
*** “แผนงานบูรณาการเพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนาย่านจากคลองเขตเมืองสู่ชายทะเลบางขุนเทียน” 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ               

๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ 
และร่างเอกสารเชิญชวน 

              

๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง               

๔. การจัดหา               

5. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง  
และประกาศผู้ชนะ 

              

6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา               

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ               

 
  



 
 
 
 

 

249 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 8   จำนวนคลองที่ได้รับการฟ้ืนฟูและปรับปรุงสภาพให้มีระบบการระบายน้ำที่ดีขึ้น (ผลผลิต) 
ชื่อโครงการที่ 7 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองรางโพธิ์ ช่วงคลองหัวกระบือถึงคลองบางมด (สพน.(ก.3)) *ไม่ไดร้ับงบประมาณ 
*** “แผนงานบูรณาการเพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนาย่านจากคลองเขตเมืองสู่ชายทะเลบางขุนเทียน” 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ               

๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ 
และร่างเอกสารเชิญชวน 

              

๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง               

๔. การจัดหา               

5. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง  
และประกาศผู้ชนะ 

              

6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา               

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ               

 
  



 

 
 
 
 

250 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 8   จำนวนคลองที่ได้รับการฟ้ืนฟูและปรับปรุงสภาพให้มีระบบการระบายน้ำที่ดีขึ้น (ผลผลิต) 
ชื่อโครงการที่ 8 โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางบอน ช่วงคลองพระยาราชมนตรีถึงคลองสะแกงาม (สพน.(ก.3)) *ไม่ไดร้ับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ               

๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ 
และร่างเอกสารเชิญชวน 

              

๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง               

๔. การจัดหา               

5. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง  
และประกาศผู้ชนะ 

              

6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา               

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ               

 
  



 
 
 
 

 

251 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 8   จำนวนคลองที่ได้รับการฟ้ืนฟูและปรับปรุงสภาพให้มีระบบการระบายน้ำที่ดีขึ้น (ผลผลิต) 
ชื่อโครงการที่ 9 โครงการก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วมโครงการแก้มลิง “คลองมหาชัย-คลองสนามชัย” (สพน.(ก.3)) *ไม่ไดร้ับงบประมาณ 
*** “แผนงานบูรณาการเพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนาย่านจากคลองเขตเมืองสู่ชายทะเลบางขุนเทียน” 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ               

๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ 
และร่างเอกสารเชิญชวน 

              

๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง               

๔. การจัดหา               

5. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง  
และประกาศผู้ชนะ 

              

6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา               

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ               

 
  



 

 
 
 
 

252 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 9   ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานคร (ผลผลิต) 
ชื่อโครงการที่ 1   โครงการพัฒนาระบบประเมินปริมาณฝนและพยากรณ์ฝนล่วงหน้าโดยใช้ข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศ (กสน.) *ไม่ไดร้ับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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               

๒. จัดทำ TOR และราคากลาง               

๓. จัดหาผู้รับจ้าง               

๔. ขออนุมัติจ้าง               

5. ลงนามสัญญาจ้าง               

6. ดำเนินการตามสัญญา               

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ               

 
  



 
 
 
 

 

253 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 9   ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานคร (ผลผลิต) 
ชื่อโครงการที่ 2   โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร (กสน.) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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               

๒. จัดทำ TOR และราคากลาง               

๓. จัดหาผู้รับจ้าง               

๔. ขออนุมัติจ้าง               

5. ลงนามสัญญาจ้าง               

6. ดำเนินการตามสัญญา               

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ               

 
  



 

 
 
 
 

254 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 9   ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานคร (ผลผลิต) 
ชื่อโครงการที่ 3   โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบและควบคุมเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติพ้ืนที่จุดเสี่ยงน้ำท่วม (กสน.) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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               

๒. จัดทำ TOR และราคากลาง               

๓. จัดหาผู้รับจ้าง               

๔. ขออนุมัติจ้าง               

5. ลงนามสัญญาจ้าง               

6. ดำเนินการตามสัญญา               

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ               

 
  



 
 
 
 

 

255 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 9   ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานคร (ผลผลิต) 
ชื่อโครงการที่ 4   โครงการจัดทำและพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำเชิงรุก (กสน.) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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               

๒. จัดทำ TOR และราคากลาง               

๓. จัดหาผู้รับจ้าง               

๔. ขออนุมัติจ้าง               

5. ลงนามสัญญาจ้าง               

6. ดำเนินการตามสัญญา               

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ               

 
  



 

 
 
 
 

256 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 10   ความสำเร็จของการก่อสร้างแนวคันหินป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง (ผลผลิต) 
ชื่อโครงการที่ 1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร และศูนย์สำรวจและเฝ้าระวังชายฝั่ง (ต่อเนื่อง ปี 65 - 67)  

(สพน.(ก.วิชาการฯ)) *ไม่ไดร้ับงบประมาณ 
*** “แผนงานบูรณาการเพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนาย่านจากคลองเขตเมืองสู่ชายทะเลบางขุนเทียน” 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ 20 20             

๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ 
และร่างเอกสารเชิญชวน 

10 30             

๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง 10 40             

๔. การจัดหา 5 45             

5. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง  
และประกาศผู้ชนะ 

5 50             

6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา 10 60             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 60              

 
  



 
 
 
 

 

257 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 10   ความสำเร็จของการก่อสร้างแนวคันหินป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง (ผลผลิต) 
ชื่อโครงการที่ 2   โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร 

และศูนย์สำรวจและเฝ้าระวังชายฝั่ง (ต่อเนื่อง ปี 65 - 69) (สพน.(ก.วิชาการฯ)) *ไม่ได้รบังบประมาณ 
*** “แผนงานบูรณาการเพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนาย่านจากคลองเขตเมืองสู่ชายทะเลบางขุนเทียน” 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ 20 20             

๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ 
และร่างเอกสารเชิญชวน 

10 30             

๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง 10 40             

๔. การจัดหา 5 45             

5. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง  
และประกาศผู้ชนะ 

5 50             

6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา 7 57             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 57              

 

  



 

 
 
 
 

258 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (ภารกิจของหน่วยงาน)  

ภารกิจที่ 1   ความสามารถรองรับปริมาณน้ำหลากและน้ำหนุนได้ดีขึ้น ที่ความสูง +3.00 ม.รทก.(ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 1 งานปรับปรุงระบบระบายน้ำ บริเวณวัดอรุณราชวราราม (สพน.(ก.3)) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ 20 20             

๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ 
และร่างเอกสารเชิญชวน 

10 30             

๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง 10 40             

๔. การจัดหา 5 45             

5. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง  
และประกาศผู้ชนะ 

5 50             

6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา 50 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

 
  



 
 
 
 

 

259 

ภารกิจที่ 1   ความสามารถรองรับปริมาณน้ำหลากและน้ำหนุนได้ดีขึ้น ที่ความสูง +3.00 ม.รทก.(ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 2 โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงปากคลองสามเสนถึงสะพานกรุงธนบุรี (สพน.(ก.2)) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ 20 20             

๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ 
และร่างเอกสารเชิญชวน 

10 30             

๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง 10 40             

๔. การจัดหา 5 45             

5. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง  
และประกาศผู้ชนะ 

5 50             

6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา 50 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

 
  



 

 
 
 
 

260 

ภารกิจที่ 1   ความสามารถรองรับปริมาณน้ำหลากและน้ำหนุนได้ดีขึ้น ที่ความสูง +3.00 ม.รทก.(ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 3 โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงจากซอยปานสุขถึงโรงเรียนราชินี (สพน.(ก.2)) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ 20 20             

๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ 
และร่างเอกสารเชิญชวน 

10 30             

๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง 10 40             

๔. การจัดหา 5 45             

5. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง  
และประกาศผู้ชนะ 

5 50             

6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา 50 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

 
  



 
 
 
 

 

261 

ภารกิจที่ 1   ความสามารถรองรับปริมาณน้ำหลากและน้ำหนุนได้ดีขึ้น ที่ความสูง +3.00 ม.รทก.(ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 4 โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าช่วงจากสะพานกรุงธนบุรีถึงสุดซอยสามเสน 11 (สพน.(ก.2)) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ 20 20             

๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ 
และร่างเอกสารเชิญชวน 

10 30             

๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง 10 40             

๔. การจัดหา 5 45             

5. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง  
และประกาศผู้ชนะ 

5 50             

6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา 50 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

 
  



 

 
 
 
 

262 

ภารกิจที่ 1   ความสามารถรองรับปริมาณน้ำหลากและน้ำหนุนได้ดีขึ้น ที่ความสูง +3.00 ม.รทก.(ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 5 โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนกรุงเกษม (สพน.(ก.2)) *ไม่ไดร้ับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ 20 20             

๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ 
และร่างเอกสารเชิญชวน 

10 30             

๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง 10 40             

๔. การจัดหา 5 45             

5. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง  
และประกาศผู้ชนะ 

5 50             

6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา 50 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

 
  



 
 
 
 

 

263 

ภารกิจที่ 1   ความสามารถรองรับปริมาณน้ำหลากและน้ำหนุนได้ดีขึ้น ที่ความสูง +3.00 ม.รทก.(ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 6 โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงจากคลองโอ่งอ่างถึงตรอกไกร (สพน.(ก.2)) *ไม่ไดร้ับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ 20 20             

๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ 
และร่างเอกสารเชิญชวน 

10 30             

๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง 10 40             

๔. การจัดหา 5 45             

5. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง  
และประกาศผู้ชนะ 

5 50             

6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา 50 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

 
  



 

 
 
 
 

264 

ภารกิจที่ 1   ความสามารถรองรับปริมาณน้ำหลากและน้ำหนุนได้ดีขึ้น ที่ความสูง +3.00 ม.รทก.(ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 7 งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมคลองพระโขนงช่วงถนนทางรถไฟสายเก่าถึงทางพิเศษเฉลิมมหานคร (สพน.(ก.1)) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ 20 20             

๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ 
และร่างเอกสารเชิญชวน 

10 30             

๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง 10 40             

๔. การจัดหา 5 45             

5. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง  
และประกาศผู้ชนะ 

5 50             

6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา 50 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

 
  



 
 
 
 

 

265 

ภารกิจที่ 1   ความสามารถรองรับปริมาณน้ำหลากและน้ำหนุนได้ดีขึ้น ที่ความสูง +3.00 ม.รทก.(ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 1 งานปรับปรุงแนวป้องกันท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสุสานโปรแตสแตนต์ซอยเจริญกรุง 72/5 (สพน.(ก.1))  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ 20 20             

๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ 
และร่างเอกสารเชิญชวน 

10 30             

๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง 10 40             

๔. การจัดหา 5 45             

5. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง  
และประกาศผู้ชนะ 

5 50             

6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา 50 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

 
  



 

 
 
 
 

266 

ภารกิจที่ 1   ความสามารถรองรับปริมาณน้ำหลากและน้ำหนุนได้ดีขึ้น ที่ความสูง +3.00 ม.รทก.(ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 2 งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองเตย บริเวณชุมชนริมคลองวัดสะพาน (สพน.) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ 20 20             

๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ 
และร่างเอกสารเชิญชวน 

10 30             

๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง 10 40             

๔. การจัดหา 5 45             

5. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง  
และประกาศผู้ชนะ 

5 50             

6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา 50 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

 
  



 
 
 
 

 

267 

ภารกิจที่ 1   ความสามารถรองรับปริมาณน้ำหลากและน้ำหนุนได้ดีขึ้น ที่ความสูง +3.00 ม.รทก.(ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 3 งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองพระโขนง บริเวณชุมชนริมคลองพระโขนง (สพน.)  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ 20 20             

๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ 
และร่างเอกสารเชิญชวน 

10 30             

๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง 10 40             

๔. การจัดหา 5 45             

5. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง  
และประกาศผู้ชนะ 

5 50             

6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา 50 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

 
  



 

 
 
 
 

268 

ภารกิจที่ 1   ความสามารถรองรับปริมาณน้ำหลากและน้ำหนุนได้ดีขึ้น ที่ความสูง +3.00 ม.รทก.(ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 4 งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองพระโขนง บริเวณหมู่บ้านเปรมฤทัย (สพน.) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ               

๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ 
และร่างเอกสารเชิญชวน 

              

๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง               

๔. การจัดหา               

5. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง  
และประกาศผู้ชนะ 

              

6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา               

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ               

 
  



 
 
 
 

 

269 

ภารกิจที่ 1   ความสามารถรองรับปริมาณน้ำหลากและน้ำหนุนได้ดีขึ้น ที่ความสูง +3.00 ม.รทก.(ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 5 งานปรับปรุงและก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อย ช่วงถนนบรมราชชนนีถึงทางรถไฟสายใต้ (สพน.(ก.3)) *ไม่ได้รบังบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ 20 20             

๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ 
และร่างเอกสารเชิญชวน 

10 30             

๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง 10 40             

๔. การจัดหา 5 45             

5. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง  
และประกาศผู้ชนะ 

5 50             

6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา 50 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

 
  



 

 
 
 
 

270 

ภารกิจที่ 1   ความสามารถรองรับปริมาณน้ำหลากและน้ำหนุนได้ดีขึ้น ที่ความสูง +3.00 ม.รทก.(ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 6 งานปรับปรุงและก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อย ช่วงคลองน้ำตาลถึงถนนจรัญสนิทวงศ์ (สพน.(ก.3)) *ไม่ได้รบังบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ 20 20             

๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ 
และร่างเอกสารเชิญชวน 

10 30             

๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง 10 40             

๔. การจัดหา 5 45             

5. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง  
และประกาศผู้ชนะ 

5 50             

6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา 50 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

 
  



 
 
 
 

 

271 

ภารกิจที่ 1   ความสามารถรองรับปริมาณน้ำหลากและน้ำหนุนได้ดีขึ้น ที่ความสูง +3.00 ม.รทก.(ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 7 งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อย ช่วงวัดสุวรรณารามถึงสะพานอรุณอมรินทร์ (สพน.(ก.3))  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ 20 20             

๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ 
และร่างเอกสารเชิญชวน 

10 30             

๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง 10 40             

๔. การจัดหา 5 45             

5. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง  
และประกาศผู้ชนะ 

5 50             

6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา 50 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

 
  



 

 
 
 
 

272 

ภารกิจที่ 1   ความสามารถรองรับปริมาณน้ำหลากและน้ำหนุนได้ดีขึ้น ที่ความสูง +3.00 ม.รทก.(ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 8 งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อย ช่วงคลองบางบำหรุถึงคลองพริกป่น (สพน.(ก.3)) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ 20 20             

๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ 
และร่างเอกสารเชิญชวน 

10 30             

๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง 10 40             

๔. การจัดหา 5 45             

5. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง  
และประกาศผู้ชนะ 

5 50             

6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา 50 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

 
  



 
 
 
 

 

273 

ภารกิจที่ 1   ความสามารถรองรับปริมาณน้ำหลากและน้ำหนุนได้ดีขึ้น ที่ความสูง +3.00 ม.รทก.(ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 9 งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสำนักงานศุลกากรส่งออกท่าเรือกรุงเทพถึงท่าเรือคลองเตย (สพน.(ก.3)) *ไม่ไดร้ับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ               

๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ 
และร่างเอกสารเชิญชวน 

              

๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง               

๔. การจัดหา               

5. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง  
และประกาศผู้ชนะ 

              

6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา               

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ               

 
  



 

 
 
 
 

274 

ภารกิจที่ 1   ความสามารถรองรับปริมาณน้ำหลากและน้ำหนุนได้ดีขึ้น ที่ความสูง +3.00 ม.รทก.(ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 10 งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงสถานีสูบน้ำคลองขุดวัดช่องลมถึงแม่น้ำเจ้าพระยา (สพน.) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ 20 20             

๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ 
และร่างเอกสารเชิญชวน 

10 30             

๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง 10 40             

๔. การจัดหา 5 45             

5. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง  
และประกาศผู้ชนะ 

5 50             

6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา               

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ               

 
  



 
 
 
 

 

275 

ภารกิจที่ 1   ความสามารถรองรับปริมาณน้ำหลากและน้ำหนุนได้ดีขึ้น ที่ความสูง +3.00 ม.รทก.(ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 11 งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองวัดอรุณ จากประตูระบายน้ำคลองวัดอรุณถึงแม่น้ำเจ้าพระยา (สพน.) *ไม่ไดร้ับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ               

๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ 
และร่างเอกสารเชิญชวน 

              

๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง               

๔. การจัดหา               

5. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง  
และประกาศผู้ชนะ 

              

6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา               

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ               

 
  



 

 
 
 
 

276 

ภารกิจที่ 1   ความสามารถรองรับปริมาณน้ำหลากและน้ำหนุนได้ดีขึ้น ที่ความสูง +3.00 ม.รทก.(ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 12 งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนกรุงเกษมจากท่าเรือเทเวศร์ถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการตำรวจ (สพน.) *ไม่ไดร้ับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ               

๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ 
และร่างเอกสารเชิญชวน 

              

๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง               

๔. การจัดหา               

5. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง  
และประกาศผู้ชนะ 

              

6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา               

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ               

 
  



 
 
 
 

 

277 

ภารกิจที่ 1   ความสามารถรองรับปริมาณน้ำหลากและน้ำหนุนได้ดีขึ้น ที่ความสูง +3.00 ม.รทก.(ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 13 งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณซอยเจริญกรุง 32 (สพน.)  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ               

๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ 
และร่างเอกสารเชิญชวน 

              

๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง               

๔. การจัดหา               

5. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง  
และประกาศผู้ชนะ 

              

6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา               

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ               

 
  



 

 
 
 
 

278 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองหลุมไผ่ - คลองโคกคราม (ครั้งที่ 2) (สพน. (ก.2)) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ               

๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ 
และร่างเอกสารเชิญชวน 

              

๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง               

๔. การจัดหา               

5. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง  
และประกาศผู้ชนะ 

              

6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา               

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ               

 
  



 
 
 
 

 

279 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำใต้ถนนพระรามที่ 6 จากคลองสามเสนลงสู่อุโมงค์ใต้คลองบางซื่อ (สพน.) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ               

๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ 
และร่างเอกสารเชิญชวน 

              

๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง               

๔. การจัดหา               

5. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง  
และประกาศผู้ชนะ 

              

6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา               

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ               

 
  



 

 
 
 
 

280 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 3 โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำใต้ถนนพระรามที่ 6 (สพน.) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ               

๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ 
และร่างเอกสารเชิญชวน 

              

๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง               

๔. การจัดหา               

5. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง  
และประกาศผู้ชนะ 

              

6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา               

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ               

  



 
 
 
 

 

281 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 4 งานปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนพระรามที่ 4 ถนนเกษมราษฎร์ ตอนลงคลองหัวลำโพง (กรท.) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ 20 20             

๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ 
และร่างเอกสารเชิญชวน 

10 30             

๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง 10 40             

๔. การจัดหา 5 45             

5. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง  
และประกาศผู้ชนะ 

5 50             

6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา 50 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

 

  



 

 
 
 
 

282 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 5 งานปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนศรีบูรพา ช่วงบริเวณบึงลำพังพวยถึงคลองแสนแสบ (กรท.) *ไม่ได้รบังบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ 20 20             

๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ 
และร่างเอกสารเชิญชวน 

10 30             

๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง 10 40             

๔. การจัดหา 5 45             

5. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง  
และประกาศผู้ชนะ 

5 50             

6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา 50 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

  



 
 
 
 

 

283 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 6 งานปรับปรุงระบบระบายน้ำบ่อสูบน้ำคลองแยกคลองบางตลาด ตอนศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (กรท.)  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ 20 20             

๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ 
และร่างเอกสารเชิญชวน 

10 30             

๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง 10 40             

๔. การจัดหา 5 45             

5. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง  
และประกาศผู้ชนะ 

5 50             

6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา 50 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

 

  



 

 
 
 
 

284 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 7 งานปรับปรุงบ่อสูบน้ำสุขุมวิท 26 (กรท.) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ 20 20             

๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ 
และร่างเอกสารเชิญชวน 

10 30             

๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง 10 40             

๔. การจัดหา 5 45             

5. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง  
และประกาศผู้ชนะ 

5 50             

6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา 50 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

 

  



 
 
 
 

 

285 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 8 งานปรับปรุงบ่อสูบน้ำสุขุมวิท 71 (กรท.) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ 20 20             

๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ 
และร่างเอกสารเชิญชวน 

10 30             

๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง 10 40             

๔. การจัดหา 5 45             

5. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง  
และประกาศผู้ชนะ 

5 50             

6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา 50 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

 

  



 

 
 
 
 

286 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 9 งานปรับปรุงบ่อสูบน้ำสุขุมวิท 40 (กรท.) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ 20 20             

๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ 
และร่างเอกสารเชิญชวน 

10 30             

๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง 10 40             

๔. การจัดหา 5 45             

5. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง  
และประกาศผู้ชนะ 

5 50             

6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา 50 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

 

  



 
 
 
 

 

287 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 10 งานปรับปรุงบ่อสูบน้ำใต้สะพานพระโขนง (กรท.) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ 20 20             

๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ 
และร่างเอกสารเชิญชวน 

10 30             

๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง 10 40             

๔. การจัดหา 5 45             

5. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง  
และประกาศผู้ชนะ 

5 50             

6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา 50 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

 

  



 

 
 
 
 

288 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 11 งานปรับปรุงบ่อสูบน้ำสุขุมวิท 21 (กรท.) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ 20 20             

๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ 
และร่างเอกสารเชิญชวน 

10 30             

๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง 10 40             

๔. การจัดหา 5 45             

5. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง  
และประกาศผู้ชนะ 

5 50             

6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา 50 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

 

  



 
 
 
 

 

289 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 12 งานปรับปรุงบ่อสูบน้ำสุขุมวิท 49 (กรท.) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ 20 20             

๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ 
และร่างเอกสารเชิญชวน 

10 30             

๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง 10 40             

๔. การจัดหา 5 45             

5. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง  
และประกาศผู้ชนะ 

5 50             

6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา 50 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

 

  



 

 
 
 
 

290 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 13 งานปรับปรุงบ่อสูบน้ำสุขุมวิท 55 (กรท.) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ 20 20             

๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ 
และร่างเอกสารเชิญชวน 

10 30             

๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง 10 40             

๔. การจัดหา 5 45             

5. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง  
และประกาศผู้ชนะ 

5 50             

6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา 50 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

 

  



 
 
 
 

 

291 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 14 งานปรับปรุงบ่อสูบน้ำถนนจันทน์ ตอนคลองช่องนนทรี (กรท.) *ไม่ได้รบังบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ 20 20             

๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ 
และร่างเอกสารเชิญชวน 

10 30             

๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง 10 40             

๔. การจัดหา 5 45             

5. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง  
และประกาศผู้ชนะ 

5 50             

6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา 50 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

 

  



 

 
 
 
 

292 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 15 งานซ่อมแซมอาคารศูนย์ปฏิบัติการป้องกันน้ำท่วมฝั่งธนบุรี และโรงผลิตฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ (กรท.) *ไม่ไดร้ับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ 20 20             

๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ 
และร่างเอกสารเชิญชวน 

10 30             

๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง 10 40             

๔. การจัดหา 5 45             

5. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง  
และประกาศผู้ชนะ 

5 50             

6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา 50 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

 

  



 
 
 
 

 

293 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 16 งานปรับปรุงระบบระบายน้ำคูน้ำประยูรวิทย์ ช่วงถนนเพชรเกษมถึงคลองภาษีเจริญ (สพน.(ก.3)) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ 20 20             

๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ 
และร่างเอกสารเชิญชวน 

10 30             

๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง 10 40             

๔. การจัดหา 5 45             

5. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง  
และประกาศผู้ชนะ 

5 50             

6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา 50 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

 

  



 

 
 
 
 

294 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 17 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคูนายกิมสาย 3 ตอนคลองเปรมประชากร (สพน.(ก.2)) *ไม่ไดร้ับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ 20 20             

๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ 
และร่างเอกสารเชิญชวน 

10 30             

๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง 10 40             

๔. การจัดหา 5 45             

5. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง  
และประกาศผู้ชนะ 

5 50             

6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา 50 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

 

  



 
 
 
 

 

295 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 18 โครงการก่อสร้างระบระบายน้ำคลองศรีบุญเรือง (สพน.(ก.2))  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ 20 20             

๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ 
และร่างเอกสารเชิญชวน 

10 30             

๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง 10 40             

๔. การจัดหา 5 45             

5. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง  
และประกาศผู้ชนะ 

5 50             

6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา 20 70             

 รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 70              

 

  



 

 
 
 
 

296 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 19 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองเปรมประชากรพร้อมก่อสร้างท่อขนส่งน้ำบริเวณซอบปูนซีเมนต์ไทยและถนนเทอดดำริ (สพน.(ก.2)) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ 20 20             

๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ 
และร่างเอกสารเชิญชวน 

10 30             

๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง 10 40             

๔. การจัดหา 5 45             

5. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง  
และประกาศผู้ชนะ 

5 50             

6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา 20 70             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 70              

 

  



 
 
 
 

 

297 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 20 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนช่างอากาศอุทิศ ถนนประชาอุทิศและถนนโกสุมรวมใจ (สพน.(ก.2)) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ 20 20             

๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ 
และร่างเอกสารเชิญชวน 

10 30             

๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง 10 40             

๔. การจัดหา 5 45             

5. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง  
และประกาศผู้ชนะ 

5 50             

6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา 20 70             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 70              

 

  



 

 
 
 
 

298 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 21 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองลาดเป็ด (สพน.(ก.2)) *ไม่ไดร้ับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ 20 20             

๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ 
และร่างเอกสารเชิญชวน 

10 30             

๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง 10 40             

๔. การจัดหา 5 45             

5. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง  
และประกาศผู้ชนะ 

5 50             

6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา 20 70             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 70              

 

  



 
 
 
 

 

299 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 22 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำคูนายกิมสาย 2 และคูนายกิมสาย 3 (สพน.(ก.2)) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ 20 20             

๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ 
และร่างเอกสารเชิญชวน 

10 30             

๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง 10 40             

๔. การจัดหา 5 45             

5. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง  
และประกาศผู้ชนะ 

5 50             

6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา 20 70             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 70              

 

  



 

 
 
 
 

300 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 23 โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมเครื่องสูบน้ำ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองบางบัว ตอนคลองหลุมไผ่ (สพน.(ก.2)) *ไม่ไดร้ับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ 20 20             

๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ 
และร่างเอกสารเชิญชวน 

10 30             

๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง 10 40             

๔. การจัดหา 5 45             

5. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง  
และประกาศผู้ชนะ 

5 50             

6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา 20 70             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 70              

 

  



 
 
 
 

 

301 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 24 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองลำชะล่า ช่วงจากซอยนวมินทร์ 78 ถึงคลองหนองแขม (สพน.(ก.2)) *ไม่ไดร้ับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ 20 20             

๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ 
และร่างเอกสารเชิญชวน 

10 30             

๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง 10 40             

๔. การจัดหา 5 45             

5. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง  
และประกาศผู้ชนะ 

5 50             

6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา 20 70             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 70              

 

  



 

 
 
 
 

302 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 25 งานก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมเครื่องสูบน้ำเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองบางนา (สพน.(ก.1)) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. เตรียมการ 20 20             

๒. ขออนุมัติดำเนินการ 10 30             

๓. อนุมัติถึงเปิดซอง 10 40             

๔. เปิดซองถึงอนุมัติจ้าง 5 45             

5. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา 5 50             

6. ระยะเวลาก่อสร้าง 50 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

 

  



 
 
 
 

 

303 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 26 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองบ้านป่า จากถนนพัฒนาการถึงคลองตันและคลองหัวหมาก (สพน.(ก.1)) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ 20 20             

๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ 
และร่างเอกสารเชิญชวน 

10 30             

๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง 10 40             

๔. การจัดหา 5 45             

5. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง  
และประกาศผู้ชนะ 

5 50             

6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา 20 70             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 70              

 

  



 

 
 
 
 

304 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 27 งานก่อสร้างระบบระบายน้ำเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนสุขุมวิท 71 (กรท.) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 20 20             

๒. จัดทำ TOR และราคากลาง 10 30             

๓. จัดหาผู้รับจ้าง 10 40             

๔. ขออนุมัติจ้าง 5 45             

5. ลงนามสัญญาจ้าง 5 50             

6. ดำเนินการตามสัญญา 20 70             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 70              

 

  



 
 
 
 

 

305 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 28 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ช่วงถนนสาทรถึงแม่น้ำเจ้าพระยา (ระยะที่ 1) (กรท.) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 20 20             

๒. จัดทำ TOR และราคากลาง 10 30             

๓. จัดหาผู้รับจ้าง 10 40             

๔. ขออนุมัติจ้าง 5 45             

5. ลงนามสัญญาจ้าง 5 50             

6. ดำเนินการตามสัญญา 20 70             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 70              

 

  



 

 
 
 
 

306 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 29 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ช่วงถนนสาทรถึงแม่น้ำเจ้าพระยา (ระยะที่ 2) (กรท.) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 20 20             

๒. จัดทำ TOR และราคากลาง 10 30             

๓. จัดหาผู้รับจ้าง 10 40             

๔. ขออนุมัติจ้าง 5 45             

5. ลงนามสัญญาจ้าง 5 50             

6. ดำเนินการตามสัญญา 20 70             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 70              

 

  



 
 
 
 

 

307 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (สพน.(ก.1)) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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               

๒. จัดทำ TOR และราคากลาง               

๓. จัดหาผู้รับจ้าง               

๔. ขออนุมัติจ้าง               

5. ลงนามสัญญาจ้าง               

6. ดำเนินการตามสัญญา               

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ               

 

  



 

 
 
 
 

308 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 2 โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (สพน.(ก.1)) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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               

๒. จัดทำ TOR และราคากลาง               

๓. จัดหาผู้รับจ้าง               

๔. ขออนุมัติจ้าง               

5. ลงนามสัญญาจ้าง               

6. ดำเนินการตามสัญญา               

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ               

 

  



 
 
 
 

 

309 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (สพน.(ก.2)) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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               

๒. จัดทำ TOR และราคากลาง               

๓. จัดหาผู้รับจ้าง               

๔. ขออนุมัติจ้าง               

5. ลงนามสัญญาจ้าง               

6. ดำเนินการตามสัญญา               

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ               

 

  



 

 
 
 
 

310 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 4 โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (สพน.(ก.2)) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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               

๒. จัดทำ TOR และราคากลาง               

๓. จัดหาผู้รับจ้าง               

๔. ขออนุมัติจ้าง               

5. ลงนามสัญญาจ้าง               

6. ดำเนินการตามสัญญา               

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ               

 

  



 
 
 
 

 

311 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 5 โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด (สพน.(ก.3)) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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               

๒. จัดทำ TOR และราคากลาง               

๓. จัดหาผู้รับจ้าง               

๔. ขออนุมัติจ้าง               

5. ลงนามสัญญาจ้าง               

6. ดำเนินการตามสัญญา               

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ               

 

  



 

 
 
 
 

312 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 6 โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด (สพน.(ก.3)) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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               

๒. จัดทำ TOR และราคากลาง               

๓. จัดหาผู้รับจ้าง               

๔. ขออนุมัติจ้าง               

5. ลงนามสัญญาจ้าง               

6. ดำเนินการตามสัญญา               

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ               

 

  



 
 
 
 

 

313 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 7 โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130 (สพน.(ก.1)) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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               

๒. จัดทำ TOR และราคากลาง               

๓. จัดหาผู้รับจ้าง               

๔. ขออนุมัติจ้าง               

5. ลงนามสัญญาจ้าง               

6. ดำเนินการตามสัญญา               

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ               

 

  



 

 
 
 
 

314 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 8 โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอย

ลาดพร้าว 130 (สพน.(ก.1)) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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               

๒. จัดทำ TOR และราคากลาง               

๓. จัดหาผู้รับจ้าง               

๔. ขออนุมัติจ้าง               

5. ลงนามสัญญาจ้าง               

6. ดำเนินการตามสัญญา               

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ               

 

  



 
 
 
 

 

315 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 9 โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองพระยาราชมนตรีจากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย (สพน.(ก.3)) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
*** “แผนงานบูรณาการเพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนาย่านจากคลองเขตเมืองสู่ชายทะเลบางขุนเทียน” 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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               

๒. จัดทำ TOR และราคากลาง               

๓. จัดหาผู้รับจ้าง               

๔. ขออนุมัติจ้าง               

5. ลงนามสัญญาจ้าง               

6. ดำเนินการตามสัญญา               

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ               

 
  



 

 
 
 
 

316 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 10 โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองพระยาราชมนตรี จากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย (สพน.(ก.3))  

*ไม่ได้รับงบประมาณ 
*** “แผนงานบูรณาการเพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนาย่านจากคลองเขตเมืองสู่ชายทะเลบางขุนเทียน” 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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               

๒. จัดทำ TOR และราคากลาง               

๓. จัดหาผู้รับจ้าง               

๔. ขออนุมัติจ้าง               

5. ลงนามสัญญาจ้าง               

6. ดำเนินการตามสัญญา               

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ               

 

  



 
 
 
 

 

317 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 1 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองวัดหลักสี่ ถนนวิภาวดีรังสิต ฝั่งขาออก 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนปฏิบัติงานเตรียมการ 20 20             

๒. ขออนุมัติดำเนินการ 10 30             

๓. อนุมัติถึงยื่นเสนอราคา 10 40             

๔. ยื่นเสนอราคาถึงอนุมัติจ้าง 5 45             

5. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา 5 50             

6. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา 16.5 66.5             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 66.5              

 

  



 

 
 
 
 

318 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 2 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองเตย 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ 10              

๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ 
และร่างเอกสารเชิญชวน 

20              

๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง 10              

๔. การจัดหา 5              

5. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง  
และประกาศผู้ชนะ 

5              

6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา 50              

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

  



 
 
 
 

 

319 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมเครื่องสูบน้ำ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองเกรียง ตอนคลองจั่น (สคน.) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ 20 20             

๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ 
และร่างเอกสารเชิญชวน 

10 30             

๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง 10 40             

๔. การจัดหา 5 45             

5. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง  
และประกาศผู้ชนะ 

5 50             

6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา 20 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

 

  



 

 
 
 
 

320 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 4 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำสามเสน (สคน.) *ไม่ไดร้ับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนปฏิบัติงานเตรียมการ 20 20             

๒. ขออนุมัติดำเนินการ 10 30             

๓. อนุมัติถึงยื่นเสนอราคา 10 40             

๔. ยื่นเสนอราคาถึงอนุมัติจ้าง 5 45             

5. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา 5 50             

6. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา 22.5 72.5             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 72.5              

 

  



 
 
 
 

 

321 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 5 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองเจ๊ก (สคน.) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนปฏิบัติงานเตรียมการ 20 20             

๒. ขออนุมัติดำเนินการ 10 30             

๓. อนุมัติถึงยื่นเสนอราคา 10 40             

๔. ยื่นเสนอราคาถึงอนุมัติจ้าง 5 45             

5. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา 5 50             

6. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา 22.5 72.5             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 72.5              

 

  



 

 
 
 
 

322 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 6 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำพระโขนง (สคน.) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนปฏิบัติงานเตรียมการ 20 20             

๒. ขออนุมัติดำเนินการ 10 30             

๓. อนุมัติถึงยื่นเสนอราคา 10 40             

๔. ยื่นเสนอราคาถึงอนุมัติจ้าง 5 45             

5. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา 5 50             

6. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา 30 80             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 80              

 

  



 
 
 
 

 

323 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 7 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ *ไม่ไดร้ับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนปฏิบัติงานเตรียมการ 20 20             

๒. ขออนุมัติดำเนินการ 10 30             

๓. อนุมัติถึงยื่นเสนอราคา 10 40             

๔. ยื่นเสนอราคาถึงอนุมัติจ้าง 5 45             

5. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา 5 50             

6. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา 30 80             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 80              

 

  



 

 
 
 
 

324 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 8 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองสวนหลวง *ไมไ่ด้รบังบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนปฏิบัติงานเตรียมการ 20 20             

๒. ขออนุมัติดำเนินการ 10 30             

๓. อนุมัติถึงยื่นเสนอราคา 10 40             

๔. ยื่นเสนอราคาถึงอนุมัติจ้าง 5 45             

5. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา 5 50             

6. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา 30 80             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 80              

 

  



 
 
 
 

 

325 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 9 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบ้านใหม่ (สคน.) *ไม่ไดร้ับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนปฏิบัติงานเตรียมการ 20 20             

๒. ขออนุมัติดำเนินการ 10 30             

๓. อนุมัติถึงยื่นเสนอราคา 10 40             

๔. ยื่นเสนอราคาถึงอนุมัติจ้าง 5 45             

5. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา 5 50             

6. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา 30 80             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 80              

 

  



 

 
 
 
 

326 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 10 โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำท่าวาสุกรี (สคน.) *ไม่ได้รบังบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนปฏิบัติงานเตรียมการ 20 20             

๒. ขออนุมัติดำเนินการ 10 30             

๓. อนุมัติถึงยื่นเสนอราคา 10 40             

๔. ยื่นเสนอราคาถึงอนุมัติจ้าง 5 45             

5. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา 5 50             

6. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา 30 80             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 80              

 

  



 
 
 
 

 

327 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 11 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำขรัวตาแก่น (สคน.)  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนปฏิบัติงานเตรียมการ 20 20             

๒. ขออนุมัติดำเนินการ 10 30             

๓. อนุมัติถึงยื่นเสนอราคา 10 40             

๔. ยื่นเสนอราคาถึงอนุมัติจ้าง 5 45             

5. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา 5 50             

6. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา 30 80             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 80              

 

  



 

 
 
 
 

328 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 12 โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำวัดราชาธิวาส (สคน.) *ไมไ่ด้รบังบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนปฏิบัติงานเตรียมการ 20 20             

๒. ขออนุมัติดำเนินการ 10 30             

๓. อนุมัติถึงยื่นเสนอราคา 10 40             

๔. ยื่นเสนอราคาถึงอนุมัติจ้าง 5 45             

5. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา 5 50             

6. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา 30 80             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 80              

 

  



 
 
 
 

 

329 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 13 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองตาอูฐ (สคน.) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนปฏิบัติงานเตรียมการ 20 20             

๒. ขออนุมัติดำเนินการ 10 30             

๓. อนุมัติถึงยื่นเสนอราคา 10 40             

๔. ยื่นเสนอราคาถึงอนุมัติจ้าง 5 45             

5. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา 5 50             

6. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา 30 80             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 80              

 

  



 

 
 
 
 

330 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 14 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองลาดยาว (สคน.) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนปฏิบัติงานเตรียมการ 20 20             

๒. ขออนุมัติดำเนินการ 10 30             

๓. อนุมัติถึงยื่นเสนอราคา 10 40             

๔. ยื่นเสนอราคาถึงอนุมัติจ้าง 5 45             

5. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา 5 50             

6. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา 30 80             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 80              

 

  



 
 
 
 

 

331 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 15 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางเขนขาออก (ฝั่งเหนือ) (สคน.) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนปฏิบัติงานเตรียมการ 20 20             

๒. ขออนุมัติดำเนินการ 10 30             

๓. อนุมัติถึงยื่นเสนอราคา 10 40             

๔. ยื่นเสนอราคาถึงอนุมัติจ้าง 5 45             

5. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา 5 50             

6. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา 30 80             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 80              

 

  



 

 
 
 
 

332 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 16 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางเขนขาออก (ฝั่งใต้) (สคน.) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนปฏิบัติงานเตรียมการ 20 20             

๒. ขออนุมัติดำเนินการ 10 30             

๓. อนุมัติถึงยื่นเสนอราคา 10 40             

๔. ยื่นเสนอราคาถึงอนุมัติจ้าง 5 45             

5. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา 5 50             

6. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา 30 80             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 80              

 

  



 
 
 
 

 

333 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 17 ปรับปรุงสถานีสูบน้ำรัชดาวิภาวดี (สคน.) *ไม่ไดร้ับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนปฏิบัติงานเตรียมการ 20 20             

๒. ขออนุมัติดำเนินการ 10 30             

๓. อนุมัติถึงยื่นเสนอราคา 10 40             

๔. ยื่นเสนอราคาถึงอนุมัติจ้าง 5 45             

5. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา 5 50             

6. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา 42.5 92.5             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 92.5              

 

  



 

 
 
 
 

334 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 18 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำสุทธิสารขาออก (สคน.) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนปฏิบัติงานเตรียมการ 20 20             

๒. ขออนุมัติดำเนินการ 10 30             

๓. อนุมัติถึงยื่นเสนอราคา 10 40             

๔. ยื่นเสนอราคาถึงอนุมัติจ้าง 5 45             

5. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา 5 50             

6. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา 30 80             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 80              

 

  



 
 
 
 

 

335 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 19 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำสุทธิสารขาเข้า (สคน.) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนปฏิบัติงานเตรียมการ 20 20             

๒. ขออนุมัติดำเนินการ 10 30             

๓. อนุมัติถึงยื่นเสนอราคา 10 40             

๔. ยื่นเสนอราคาถึงอนุมัติจ้าง 5 45             

5. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา 5 50             

6. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา 30 80             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 80              

 

  



 

 
 
 
 

336 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 20 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำดินแดงขาเข้า (สคน.) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนปฏิบัติงานเตรียมการ 20 20             

๒. ขออนุมัติดำเนินการ 10 30             

๓. อนุมัติถึงยื่นเสนอราคา 10 40             

๔. ยื่นเสนอราคาถึงอนุมัติจ้าง 5 45             

5. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา 5 50             

6. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา 30 80             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 80              

 

  



 
 
 
 

 

337 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 21 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองตาป่วน (สคน.)  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนปฏิบัติงานเตรียมการ 20 20             

๒. ขออนุมัติดำเนินการ 10 30             

๓. อนุมัติถึงยื่นเสนอราคา 10 40             

๔. ยื่นเสนอราคาถึงอนุมัติจ้าง 5 45             

5. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา 5 50             

6. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา 25 75             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 75              

 

  



 

 
 
 
 

338 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 22 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำลำรางกระบือ (สคน.) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนปฏิบัติงานเตรียมการ 20 20             

๒. ขออนุมัติดำเนินการ 10 30             

๓. อนุมัติถึงยื่นเสนอราคา 10 40             

๔. ยื่นเสนอราคาถึงอนุมัติจ้าง 5 45             

5. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา 5 50             

6. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา 25 75             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 75              

 

  



 
 
 
 

 

339 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 23 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำลำรางสาธารณะ ซ.ลาดพร้าว ๑๓๐ (สคน.) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนปฏิบัติงานเตรียมการ 20 20             

๒. ขออนุมัติดำเนินการ 10 30             

๓. อนุมัติถึงยื่นเสนอราคา 10 40             

๔. ยื่นเสนอราคาถึงอนุมัติจ้าง 5 45             

5. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา 5 50             

6. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา 25 75             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 75              

 

  



 

 
 
 
 

340 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 24 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองยายเผื่อน (สคน.) *ไม่ได้รบังบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนปฏิบัติงานเตรียมการ 20 20             

๒. ขออนุมัติดำเนินการ 10 30             

๓. อนุมัติถึงยื่นเสนอราคา 10 40             

๔. ยื่นเสนอราคาถึงอนุมัติจ้าง 5 45             

5. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา 5 50             

6. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา 25 75             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 75              

 

  



 
 
 
 

 

341 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 25 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองตาหนัง (สคน.)  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนปฏิบัติงานเตรียมการ 20 20             

๒. ขออนุมัติดำเนินการ 10 30             

๓. อนุมัติถึงยื่นเสนอราคา 10 40             

๔. ยื่นเสนอราคาถึงอนุมัติจ้าง 5 45             

5. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา 5 50             

6. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา 25 75             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 75              

 

  



 

 
 
 
 

342 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 26 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำรามคำแหง ๓๙ (สคน.) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนปฏิบัติงานเตรียมการ 20 20             

๒. ขออนุมัติดำเนินการ 10 30             

๓. อนุมัติถึงยื่นเสนอราคา 10 40             

๔. ยื่นเสนอราคาถึงอนุมัติจ้าง 5 45             

5. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา 5 50             

6. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา 25 75             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 75              

 

  



 
 
 
 

 

343 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 27 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคูน้ำข้างวัดมักกะสัน (สคน.) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนปฏิบัติงานเตรียมการ 20 20             

๒. ขออนุมัติดำเนินการ 10 30             

๓. อนุมัติถึงยื่นเสนอราคา 10 40             

๔. ยื่นเสนอราคาถึงอนุมัติจ้าง 5 45             

5. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา 5 50             

6. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา 25 75             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 75              

 

  



 

 
 
 
 

344 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 28 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองศาลเจ้า (สคน.) *ไม่ไดร้ับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนปฏิบัติงานเตรียมการ 20 20             

๒. ขออนุมัติดำเนินการ 10 30             

๓. อนุมัติถึงยื่นเสนอราคา 10 40             

๔. ยื่นเสนอราคาถึงอนุมัติจ้าง 5 45             

5. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา 5 50             

6. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา 25 75             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 75              

 

  



 
 
 
 

 

345 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 29 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองขุนสกล (สคน.) *ไม่ไดร้ับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนปฏิบัติงานเตรียมการ 20 20             

๒. ขออนุมัติดำเนินการ 10 30             

๓. อนุมัติถึงยื่นเสนอราคา 10 40             

๔. ยื่นเสนอราคาถึงอนุมัติจ้าง 5 45             

5. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา 5 50             

6. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา 25 75             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 75              

 

  



 

 
 
 
 

346 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 30 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองหนองบอน (สคน.) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนปฏิบัติงานเตรียมการ 20 20             

๒. ขออนุมัติดำเนินการ 10 30             

๓. อนุมัติถึงยื่นเสนอราคา 10 40             

๔. ยื่นเสนอราคาถึงอนุมัติจ้าง 5 45             

5. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา 5 50             

6. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา 25 75             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 75              

 

  



 
 
 
 

 

347 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 31 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองศาลาลอยล่าง (สคน.) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนปฏิบัติงานเตรียมการ 20 20             

๒. ขออนุมัติดำเนินการ 10 30             

๓. อนุมัติถึงยื่นเสนอราคา 10 40             

๔. ยื่นเสนอราคาถึงอนุมัติจ้าง 5 45             

5. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา 5 50             

6. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา 25 75             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 75              

 

  



 

 
 
 
 

348 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 32 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองศาลาลอยบน (สคน.) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนปฏิบัติงานเตรียมการ 20 20             

๒. ขออนุมัติดำเนินการ 10 30             

๓. อนุมัติถึงยื่นเสนอราคา 10 40             

๔. ยื่นเสนอราคาถึงอนุมัติจ้าง 5 45             

5. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา 5 50             

6. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา 25 75             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 75              

 

  



 
 
 
 

 

349 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 33 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำปากคลองตลาด (สคน.) *ไม่ไดร้ับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนปฏิบัติงานเตรียมการ 20 20             

๒. ขออนุมัติดำเนินการ 10 30             

๓. อนุมัติถึงยื่นเสนอราคา 10 40             

๔. ยื่นเสนอราคาถึงอนุมัติจ้าง 5 45             

5. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา 5 50             

6. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา 25 75             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 75              

 

  



 

 
 
 
 

350 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 34 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำโอ่งอ่าง (สคน.) *ไม่ไดร้ับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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              

๒. จัดทำ TOR และราคากลาง 20              

๓. จัดหาผู้รับจ้าง 10              

๔. ขออนุมัติจ้าง 5              

5. ลงนามสัญญาจ้าง 5              

6. ดำเนินการตามสัญญา 50              

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

 

  



 
 
 
 

 

351 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 35 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำเทเวศร์ (สคน.) *ไม่ไดร้ับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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              

๒. จัดทำ TOR และราคากลาง 20              

๓. จัดหาผู้รับจ้าง 10              

๔. ขออนุมัติจ้าง 5              

5. ลงนามสัญญาจ้าง 5              

6. ดำเนินการตามสัญญา 50              

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

 

  



 

 
 
 
 

352 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 36 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำบางลำพู (สคน.) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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              

๒. จัดทำ TOR และราคากลาง 20              

๓. จัดหาผู้รับจ้าง 10              

๔. ขออนุมัติจ้าง 5              

5. ลงนามสัญญาจ้าง 5              

6. ดำเนินการตามสัญญา 50              

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

 

  



 
 
 
 

 

353 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 37 โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองหลอดราชนัดดาและคลองหลอดวัดราชบพิธ (สคน.) *ไม่ได้รบังบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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              

๒. จัดทำ TOR และราคากลาง 20              

๓. จัดหาผู้รับจ้าง 10              

๔. ขออนุมัติจ้าง 5              

5. ลงนามสัญญาจ้าง 5              

6. ดำเนินการตามสัญญา 50              

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

 

  



 

 
 
 
 

354 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 38 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำโบสถ์แม่พระฟาติมา (สคน.) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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              

๒. จัดทำ TOR และราคากลาง 20              

๓. จัดหาผู้รับจ้าง 10              

๔. ขออนุมัติจ้าง 5              

5. ลงนามสัญญาจ้าง 5              

6. ดำเนินการตามสัญญา 50              

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

 

  



 
 
 
 

 

355 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 39 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำสถานีสูบน้ำคลองลาดโตนด (สคน.) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนปฏิบัติงานเตรียมการ 20 20             

๒. ขออนุมัติดำเนินการ 10 30             

๓. อนุมัติถึงยื่นเสนอราคา 10 40             

๔. ยื่นเสนอราคาถึงอนุมัติจ้าง 5 45             

5. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา 5 50             

6. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา 25 75             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 75              

 

  



 

 
 
 
 

356 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 40 โครงการจัดทำแผนพัฒนาระบบอาคารบังคับน้ำเพ่ือบริหารจัดการน้ำ (สคน.) *ไม่ไดร้ับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนปฏิบัติงานเตรียมการ 20 20             

๒. ขออนุมัติดำเนินการ 10 30             

๓. อนุมัติถึงยื่นเสนอราคา 10 40             

๔. ยื่นเสนอราคาถึงอนุมัติจ้าง 5 45             

5. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา 5 50             

6. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา 25 75             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 75              

 

  



 
 
 
 

 

357 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 41 โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองทวีวัฒนา (สคน.) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนปฏิบัติงานเตรียมการ 20 20             

๒. ขออนุมัติดำเนินการ 10 30             

๓. อนุมัติถึงยื่นเสนอราคา 10 40             

๔. ยื่นเสนอราคาถึงอนุมัติจ้าง 5 45             

5. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา 5 50             

6. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา 50 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

 

  



 

 
 
 
 

358 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 42 โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองวัดใหม่ภาวนาและก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองแกลบ (ตอนคลองวัดยาง) (สคน.) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนปฏิบัติงานเตรียมการ 20 20             

๒. ขออนุมัติดำเนินการ 10 30             

๓. อนุมัติถึงยื่นเสนอราคา 10 40             

๔. ยื่นเสนอราคาถึงอนุมัติจ้าง 5 45             

5. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา 5 50             

6. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา 50 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

 

  



 
 
 
 

 

359 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 43 โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองบางขุนนนท์ (สคน.) *ไม่ไดร้ับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนปฏิบัติงานเตรียมการ 20 20             

๒. ขออนุมัติดำเนินการ 10 30             

๓. อนุมัติถึงยื่นเสนอราคา 10 40             

๔. ยื่นเสนอราคาถึงอนุมัติจ้าง 5 45             

5. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา 5 50             

6. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา 50 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

 

  



 

 
 
 
 

360 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 44 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองผักหนาม (สคน.) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนปฏิบัติงานเตรียมการ 20 20             

๒. ขออนุมัติดำเนินการ 10 30             

๓. อนุมัติถึงยื่นเสนอราคา 10 40             

๔. ยื่นเสนอราคาถึงอนุมัติจ้าง 5 45             

5. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา 5 50             

6. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา 50 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

 

  



 
 
 
 

 

361 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 45 โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองน้ำตาล (สคน.) *ไม่ไดร้ับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนปฏิบัติงานเตรียมการ 20 20             

๒. ขออนุมัติดำเนินการ 10 30             

๓. อนุมัติถึงยื่นเสนอราคา 10 40             

๔. ยื่นเสนอราคาถึงอนุมัติจ้าง 5 45             

5. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา 5 50             

6. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา 50 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

 

  



 

 
 
 
 

362 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 46 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองวัดดุสิต (สคน.) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนปฏิบัติงานเตรียมการ 20 20             

๒. ขออนุมัติดำเนินการ 10 30             

๓. อนุมัติถึงยื่นเสนอราคา 10 40             

๔. ยื่นเสนอราคาถึงอนุมัติจ้าง 5 45             

5. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา 5 50             

6. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา 50 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

 

  



 
 
 
 

 

363 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 47 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองบุปผาราม (สคน.) *ไม่ไดร้ับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนปฏิบัติงานเตรียมการ 20 20             

๒. ขออนุมัติดำเนินการ 10 30             

๓. อนุมัติถึงยื่นเสนอราคา 10 40             

๔. ยื่นเสนอราคาถึงอนุมัติจ้าง 5 45             

5. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา 5 50             

6. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา 50 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

 

  



 

 
 
 
 

364 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 48 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำและประตูเรือสัญจรทางน้ำ บริเวณสถานีสูบน้ำคลองภาษีเจริญ (วัดปากน้ำ) (สคน.) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนปฏิบัติงานเตรียมการ 20 20             

๒. ขออนุมัติดำเนินการ 10 30             

๓. อนุมัติถึงยื่นเสนอราคา 10 40             

๔. ยื่นเสนอราคาถึงอนุมัติจ้าง 5 45             

5. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา 5 50             

6. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา 30 80             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 80              

 

  



 
 
 
 

 

365 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 49 โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองภาษีเจริญ (วัดหนองแขม) (สคน.) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนปฏิบัติงานเตรียมการ 20 20             

๒. ขออนุมัติดำเนินการ 10 30             

๓. อนุมัติถึงยื่นเสนอราคา 10 40             

๔. ยื่นเสนอราคาถึงอนุมัติจ้าง 5 45             

5. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา 5 50             

6. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา 41.7 91.7             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 91.7              

 

  



 

 
 
 
 

366 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 50 โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองสาน *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนปฏิบัติงานเตรียมการ 20 20             

๒. ขออนุมัติดำเนินการ 10 30             

๓. อนุมัติถึงยื่นเสนอราคา 10 40             

๔. ยื่นเสนอราคาถึงอนุมัติจ้าง 5 45             

5. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา 5 50             

6. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา 50 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

 

  



 
 
 
 

 

367 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 51 โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองวัดทองเพลง (สคน.) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนปฏิบัติงานเตรียมการ 20 20             

๒. ขออนุมัติดำเนินการ 10 30             

๓. อนุมัติถึงยื่นเสนอราคา 10 40             

๔. ยื่นเสนอราคาถึงอนุมัติจ้าง 5 45             

5. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา 5 50             

6. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา 50 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

 

  



 

 
 
 
 

368 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 52 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางไส้ไก่ (เจริญนคร 5) และสถานีสูบน้ำคลองสำเหร่ (เจริญนคร 6) (สคน.) *ไม่ไดร้ับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนปฏิบัติงานเตรียมการ 20 20             

๒. ขออนุมัติดำเนินการ 10 30             

๓. อนุมัติถึงยื่นเสนอราคา 10 40             

๔. ยื่นเสนอราคาถึงอนุมัติจ้าง 5 45             

5. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา 5 50             

6. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา 50 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

 

  



 
 
 
 

 

369 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 53 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำและประตูเรือสัญจรทางน้ำบริเวณสถานีสูบน้ำคลองดาวคะนอง (สคน.) *ไม่ไดร้ับงบประมาณ 
*** “แผนงานบูรณาการเพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนาย่านจากคลองเขตเมืองสู่ชายทะเลบางขุนเทียน” 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนปฏิบัติงานเตรียมการ 20 20             

๒. ขออนุมัติดำเนินการ 10 30             

๓. อนุมัติถึงยื่นเสนอราคา 10 40             

๔. ยื่นเสนอราคาถึงอนุมัติจ้าง 5 45             

5. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา 5 50             

6. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา 16.7 66.7             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 66.7              

 

  



 

 
 
 
 

370 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 54 โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองบางค้อ (สคน.) *ไม่ได้รบังบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนปฏิบัติงานเตรียมการ 20 20             

๒. ขออนุมัติดำเนินการ 10 30             

๓. อนุมัติถึงยื่นเสนอราคา 10 40             

๔. ยื่นเสนอราคาถึงอนุมัติจ้าง 5 45             

5. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา 5 50             

6. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา 50 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

 

  



 
 
 
 

 

371 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 55 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองแจงร้อน (สคน.) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนปฏิบัติงานเตรียมการ 20 20             

๒. ขออนุมัติดำเนินการ 10 30             

๓. อนุมัติถึงยื่นเสนอราคา 10 40             

๔. ยื่นเสนอราคาถึงอนุมัติจ้าง 5 45             

5. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา 5 50             

6. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา 50 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

 

  



 

 
 
 
 

372 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 56 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองสี่บาท (สคน.) *ไม่ไดร้ับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนปฏิบัติงานเตรียมการ 20 20             

๒. ขออนุมัติดำเนินการ 10 30             

๓. อนุมัติถึงยื่นเสนอราคา 10 40             

๔. ยื่นเสนอราคาถึงอนุมัติจ้าง 5 45             

5. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา 5 50             

6. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา 50 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

 

  



 
 
 
 

 

373 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 57 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองน้ำแก้ว (สคน.) *ไม่ไดร้ับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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              

๒. จัดทำ TOR และราคากลาง 20              

๓. จัดหาผู้รับจ้าง 10              

๔. ขออนุมัติจ้าง 5              

5. ลงนามสัญญาจ้าง 5              

6. ดำเนินการตามสัญญา 50              

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

 

  



 

 
 
 
 

374 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 58 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองพญาเวิก (สคน.) *ไม่ไดร้ับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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              

๒. จัดทำ TOR และราคากลาง 20              

๓. จัดหาผู้รับจ้าง 10              

๔. ขออนุมัติจ้าง 5              

5. ลงนามสัญญาจ้าง 5              

6. ดำเนินการตามสัญญา 50              

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

 

  



 
 
 
 

 

375 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 59 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองขรัวตาแก่น (สคน.) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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              

๒. จัดทำ TOR และราคากลาง 20              

๓. จัดหาผู้รับจ้าง 10              

๔. ขออนุมัติจ้าง 5              

5. ลงนามสัญญาจ้าง 5              

6. ดำเนินการตามสัญญา 50              

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

 

  



 

 
 
 
 

376 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 60 โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและระบบลำเลียงน้ำบริเวณใต้ทางด่วนขั้นที่ 1 จากถนนดินแดงถึงบึงมักกะสัน (สคน.) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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              

๒. จัดทำ TOR และราคากลาง 20              

๓. จัดหาผู้รับจ้าง 10              

๔. ขออนุมัติจ้าง 5              

5. ลงนามสัญญาจ้าง 5              

6. ดำเนินการตามสัญญา 50              

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

 

  



 
 
 
 

 

377 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 61 โครงการปรับปรุงระบบขนส่งน้ำจากสถานีสูบน้ำหอวังถึงคลองเปรมประชากร (สคน.) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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              

๒. จัดทำ TOR และราคากลาง 20              

๓. จัดหาผู้รับจ้าง 10              

๔. ขออนุมัติจ้าง 5              

5. ลงนามสัญญาจ้าง 5              

6. ดำเนินการตามสัญญา 50              

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

 

  



 

 
 
 
 

378 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 62 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองสามเสน (สคน.) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนปฏิบัติงานเตรียมการ 20 20             

๒. ขออนุมัติดำเนินการ 10 30             

๓. อนุมัติถึงยื่นเสนอราคา 10 40             

๔. ยื่นเสนอราคาถึงอนุมัติจ้าง 5 45             

5. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา 5 50             

6. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา 26.7 76.7             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 76.7              

 

  



 
 
 
 

 

379 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพจัดหารถน้ำมันเชื้อเพลิง ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ 2 คัน (กคจ.) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. เตรียมการ 20 20             

๒. ขออนุมัติดำเนินการ 15 35             

๓. อนุมัติถึงเปิดซอง 15 50             

๔. ดำเนินการจัดหาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ 50 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

 

  



 

 
 
 
 

380 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพจัดหารถยกไฮดรอลิค แบบราทเทอร์เรน (Rough Terrain Crane) ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ตัน พร้อมอุปกรณ์ 2 คัน (กคจ.)  

*ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. เตรียมการ 20 20             

๒. ขออนุมัติดำเนินการ 15 35             

๓. อนุมัติถึงเปิดซอง 15 50             

๔. ดำเนินการจัดหาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ 50 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

 

  



 
 
 
 

 

381 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพจัดหาเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ระบบไฮดรอลิค ขนาด 16 นิ้ว แบบหัวสูบอเนกประสงค์ ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 125 แรงม้า 

พร้อมอุปกรณ์ 28 เครื่อง *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. เตรียมการ 20 20             

๒. ขออนุมัติดำเนินการ 15 35             

๓. อนุมัติถึงเปิดซอง 15 50             

๔. ดำเนินการจัดหาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ 50 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

 

  



 

 
 
 
 

382 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพจัดหารถสูบน้ำเคลื่อนที่ (โมบายยูนิต) พร้อมอุปกรณ์ 5 คัน *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. เตรียมการ 20 20             

๒. ขออนุมัติดำเนินการ 15 35             

๓. อนุมัติถึงเปิดซอง 15 50             

๔. ดำเนินการจัดหาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ 50 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

 

  



 
 
 
 

 

383 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพจัดหาเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ระบบไฮดรอลิค ขนาด 30 นิ้ว ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 250 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ 13 เครื่อง *

ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. เตรียมการ 20 20             

๒. ขออนุมัติดำเนินการ 15 35             

๓. อนุมัติถึงเปิดซอง 15 50             

๔. ดำเนินการจัดหาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ 50 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

 

  



 

 
 
 
 

384 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 6 เพ่ิมประสิทธิภาพจัดหาเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่มแบบ SUBMERSIBLE PROPELLER ขนาดความสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 60 ลบ.ม./นาที ที่ระยะสูบส่ง 

(HEAD) ไม่น้อยกว่า 4 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 เครื่อง *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. เตรียมการ 20 20             

๒. ขออนุมัติดำเนินการ 15 35             

๓. อนุมัติถึงเปิดซอง 15 50             

๔. ดำเนินการจัดหาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ 50 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

 

  



 
 
 
 

 

385 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 7 เพ่ิมประสิทธิภาพจัดหาเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่ม SUBMERSIBLE PROPELLER ขนาดความสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 30 ลบ.ม./นาที ที่ระยะสูบส่ง (HEAD) 

ไม่น้อยกว่า 4 เมตร พร้อมอุปกรณ์ 12 เครื่อง *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. เตรียมการ 20 20             

๒. ขออนุมัติดำเนินการ 15 35             

๓. อนุมัติถึงเปิดซอง 15 50             

๔. ดำเนินการจัดหาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ 50 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

 

  



 

 
 
 
 

386 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 8 เพ่ิมประสิทธิภาพจัดหาเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่มแบบหอยโข่ง (FREE STANDING) ขนาดความสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 7.8 ลบ.ม./นาที ที่ระยะสูบส่ง 

(HEAD) ไม่น้อยกว่า 10 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. เตรียมการ 20 20             

๒. ขออนุมัติดำเนินการ 15 35             

๓. อนุมัติถึงเปิดซอง 15 50             

๔. ดำเนินการจัดหาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ 50 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

 

  



 
 
 
 

 

387 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 9 เพ่ิมประสิทธิภาพจัดหาเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่มแบบหอยโข่ง (FREE STANDING) ขนาดความสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 4.8 ลบ.ม./นาที ที่ระยะสูบส่ง 

(HEAD) ไม่น้อยกว่า 10 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. เตรียมการ 20 20             

๒. ขออนุมัติดำเนินการ 15 35             

๓. อนุมัติถึงเปิดซอง 15 50             

๔. ดำเนินการจัดหาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ 50 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

 

  



 

 
 
 
 

388 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 10 เพ่ิมประสิทธิภาพจัดหาเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ชนิดจุ่มระบบไฮดรอลิค ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 250 แรงม้า ขนาดความสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 

72 ลบ.ม.ต่อนาที ที่ระยะสูบส่ง(HEAD)ไม่น้อยกว่า 5 เมตร มีชุดโรลพร้อมสายไฮดรอลิคยาวไม่น้อยกว่า 25 เมตร สำหรับใช้งานหัวจ่ายระยะไกล  
ติดตั้งบนเทรลเลอร์ลากจูง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 15 เครื่อง *ไม่ได้รับงบประมาณ 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. เตรียมการ 20 20             

๒. ขออนุมัติดำเนินการ 15 35             

๓. อนุมัติถึงเปิดซอง 15 50             

๔. ดำเนินการจัดหาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ 50 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

 

  



 
 
 
 

 

389 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 11 เพ่ิมประสิทธิภาพจัดหาชุดไฮดรอลิคบูสเตอร์ปั๊ม (Hydraulic Booster pump) ชนิดหัวสูบอเนกประสงค์ 2 ทาง อัตราการสูบน้ำรวมได้ไม่น้อยกว่า 0.5 ลบ.

ม./วินาที ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 125 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 24 ชุด *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. เตรียมการ 20 20             

๒. ขออนุมัติดำเนินการ 15 35             

๓. อนุมัติถึงเปิดซอง 15 50             

๔. ดำเนินการจัดหาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ 50 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

 

  



 

 
 
 
 

390 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 12 เพ่ิมประสิทธิภาพจัดหาเครื่องผลักดันน้ำ ความสามารถผลักดันน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1.67 ลบ.ม./วินาที (100ลบ.ม./นาที) พร้อมชุดขับเคลื่อน 2 ระบบ และ

อุปกรณ์ จำนวน 27 เครื่อง *ไม่ได้รับงบประมาณ 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. เตรียมการ 20 20             

๒. ขออนุมัติดำเนินการ 15 35             

๓. อนุมัติถึงเปิดซอง 15 50             

๔. ดำเนินการจัดหาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ 50 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

 

  



 
 
 
 

 

391 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 1 งานปรับปรุงแก้มลิงถนนเพชรเกษม บริเวณหน้าห้างเดอะมอลล์บางแค (สพน.(ก.3)) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ 20 20             

๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ 
และร่างเอกสารเชิญชวน 

10 30             

๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง 10 40             

๔. การจัดหา 5 45             

5. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง  
และประกาศผู้ชนะ 

5 50             

6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา 50 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

 

  



 

 
 
 
 

392 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 2 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองรางอ้อ – รางแก้ว คูน้ำสนามกอล์ฟสโมสรทหารบกรามอินทราและก่อสร้างแก้มลิงบึงสนามกอล์ฟ 

สโมสรทหารบกรามอินทรา ระยะที่ 2 (สพน.(ก.3)) *ไม่ได้รบังบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ 20 20             

๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ 
และร่างเอกสารเชิญชวน 

10 30             

๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง 10 40             

๔. การจัดหา 5 45             

5. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง  
และประกาศผู้ชนะ 

5 50             

6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา 20 70             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 70              

  



 
 
 
 

 

393 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 3 โครงการปรับปรุงบึงมักกะสัน (สพน.(ก.3)) *ไม่ได้รบังบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ 20 20             

๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ 
และร่างเอกสารเชิญชวน 

10 30             

๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง 10 40             

๔. การจัดหา 5 45             

5. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง  
และประกาศผู้ชนะ 

5 50             

6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา 20 70             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 70              

 

  



 

 
 
 
 

394 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดินสนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง พื้นที่เขตดินแดง (สพน.(ก.2)) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ 20 20             

๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ 
และร่างเอกสารเชิญชวน 

10 30             

๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง 10 40             

๔. การจัดหา 5 45             

5. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง  
และประกาศผู้ชนะ 

5 50             

6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา 20 70             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 70              

 

  



 
 
 
 

 

395 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 5 โครงการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดินสวนเบญจสิริ ถนนสุขุมวิท พื้นที่เขตคลองเตย (สพน.(ก.วิชาการฯ)) *ไม่ไดร้ับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ 20 20             

๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ 
และร่างเอกสารเชิญชวน 

10 30             

๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง 10 40             

๔. การจัดหา 5 45             

5. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง  
และประกาศผู้ชนะ 

5 50             

6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา 20 70             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 70              

 

  



 

 
 
 
 

396 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 6 โครงการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดินสวนสันติภาพ ถนนราชวิถี พ้ืนที่เขตราชเทวี (สพน.(ก.วิชาการฯ)) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ 20 20             

๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ 
และร่างเอกสารเชิญชวน 

10 30             

๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง 10 40             

๔. การจัดหา 5 45             

5. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง  
และประกาศผู้ชนะ 

5 50             

6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา 20 70             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 70              

 

  



 
 
 
 

 

397 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 7 งานก่อสร้างแก้มลิงฟิชชิ่งปาร์ค พื้นที่เขตหนองจอก (สพน.(ก.วิชาการฯ)) *ไม่ได้รบังบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ 20 20             

๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ 
และร่างเอกสารเชิญชวน 

10 30             

๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง 10 40             

๔. การจัดหา 5 45             

5. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง  
และประกาศผู้ชนะ 

5 50             

6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา 20 70             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 70              

 

  



 

 
 
 
 

398 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 8 งานปรับปรุงปรับแก้มลิงบึงสีกัน พื้นที่เขตหลักสี่ (สพน.(ก.วิชาการฯ)) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ 20 20             

๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ 
และร่างเอกสารเชิญชวน 

10 30             

๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง 10 40             

๔. การจัดหา 5 45             

5. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง  
และประกาศผู้ชนะ 

5 50             

6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา 20 70             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 70              

 

  



 
 
 
 

 

399 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 9 งานก่อสร้างแก้มลิงคลองพระยาสุเรนทร์ บริเวณซอยหมู่บ้านภัสสร 19 พ้ืนที่เขตสายไหม (สพน.(ก.วิชาการฯ)) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ 20 20             

๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ 
และร่างเอกสารเชิญชวน 

10 30             

๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง 10 40             

๔. การจัดหา 5 45             

5. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง  
และประกาศผู้ชนะ 

5 50             

6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา 20 70             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 70              

 

  



 

 
 
 
 

400 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 10 งานก่อสร้างแก้มลิงคลองรางไผ่ตัดคลองบางพราน พ้ืนที่เขตบางบอน (สพน.(ก.วิชาการฯ)) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ 20 20             

๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ 
และร่างเอกสารเชิญชวน 

10 30             

๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง 10 40             

๔. การจัดหา 5 45             

5. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง  
และประกาศผู้ชนะ 

5 50             

6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา 20 70             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 70              

 

  



 
 
 
 

 

401 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 11 งานก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดินหมู่บ้านเศรษฐกิจ (สพน.(ก.วิชาการฯ)) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ 20 20             

๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ 
และร่างเอกสารเชิญชวน 

10 30             

๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง 10 40             

๔. การจัดหา 5 45             

5. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง  
และประกาศผู้ชนะ 

5 50             

6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา 20 70             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 70              

 

  



 

 
 
 
 

402 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 12 งานก่อสร้างแก้มลิงคลองบางซื่อ บริเวณอาคารรับน้ำอุโมงค์บางซื่อ จำนวน 3 แห่ง (สพน.) *ไม่ไดร้ับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ 20 20             

๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ 
และร่างเอกสารเชิญชวน 

10 30             

๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง 10 40             

๔. การจัดหา 5 45             

5. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง  
และประกาศผู้ชนะ 

5 50             

6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา 20 70             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 70              

 

  



 
 
 
 

 

403 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 13 งานก่อสร้างแก้มลิงคลองไผ่สิงโต ช่วงจากอาคารรับน้ำไผ่พิทักษ์ถึงถนนรัชดาภิเษก (สพน.) *ไม่ได้รบังบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ 20 20             

๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ 
และร่างเอกสารเชิญชวน 

10 30             

๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง 10 40             

๔. การจัดหา 5 45             

5. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง  
และประกาศผู้ชนะ 

5 50             

6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา 20 70             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 70              

 

  



 

 
 
 
 

404 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 14 งานก่อสร้างแก้มลิงโรงงานกำจัดมูลฝอยอ่อนนุช พื้นที่เขตประเวศ (สพน.) *ไม่ไดร้ับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ 20 20             

๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ 
และร่างเอกสารเชิญชวน 

10 30             

๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง 10 40             

๔. การจัดหา 5 45             

5. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง  
และประกาศผู้ชนะ 

5 50             

6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา 20 70             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 70              

 

  



 
 
 
 

 

405 

ภารกิจที่ 2   ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการที่ 15 งานก่อสร้างแก้มลิงคลองพุทราซอยนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง พื้นที่เขตลาดกระบัง (สพน.) *ไม่ไดร้ับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ 20 20             

๒. ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ 
และร่างเอกสารเชิญชวน 

10 30             

๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง 10 40             

๔. การจัดหา 5 45             

5. รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง  
และประกาศผู้ชนะ 

5 50             

6. ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา 20 70             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 70              

 

  



 

 
 
 
 

406 

ภารกิจที่ 3   จำนวนคลองท่ีได้รับการฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพให้มีระบบการระบายน้ำที่ดีขึ้น (ผลผลิต) 
ชื่อโครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองบ้านหลาย จากเข่ือนเดิมบริเวณคลองขวางล่างถึงเข่ือนเดิมบริเวณซอยวชิรธรรมสาธิต 55 (ครั้งที่ 2) (กรบ.) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 20 20             

๒. จัดทำ TOR และราคากลาง 10 30             

๓. จัดหาผู้รับจ้าง 10 40             

๔. ขออนุมัติจ้าง 5 45             

5. ลงนามสัญญาจ้าง 5 50             

6. ดำเนินการตามสัญญา 50              

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

 
  



 
 
 
 

 

407 

ภารกิจที่ 3   จำนวนคลองท่ีได้รับการฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพให้มีระบบการระบายน้ำที่ดีขึ้น (ผลผลิต) 
ชื่อโครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.ลำรางสาธารณะ 17 จากถนนลาดพร้าวถึงคลองตาหนัง (ครั้งที่ 2) (กรบ.) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. แผนปฏิบัติงานเตรียมการ 20 20             

๒. ขออนุมัติดำเนินการ 10 30             

๓. อนุมัติถึงยื่นเสนอราคา 10 40             

๔. ยื่นเสนอราคาถึงอนุมัติจ้าง 5 45             

5. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา 5 50             

6. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา 25 75             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 75              

 
  



 

 
 
 
 

408 

ภารกิจที่ 3   จำนวนคลองท่ีได้รับการฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพให้มีระบบการระบายน้ำที่ดีขึ้น (ผลผลิต) 
ชื่อโครงการที่ 3 โครงการปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองน้ำแก้ว จากคลองพญาเวิกถึงคลองลาดพร้าว (กรบ.) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 20              

๒. จัดทำ TOR และราคากลาง 10              

๓. จัดหาผู้รับจ้าง 10              

๔. ขออนุมัติจ้าง 5              

5. ลงนามสัญญาจ้าง 5              

6. ดำเนินการตามสัญญา               

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ               

 
  



 
 
 
 

 

409 

ภารกิจที่ 3   จำนวนคลองท่ีได้รับการฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพให้มีระบบการระบายน้ำที่ดีขึ้น (ผลผลิต) 
ชื่อโครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และสถานีสูบน้ำคลองมหาศรจากบริเวณคลองบางไผ่ถึงบริเวณคลองภาษีเจริญ (กรบ.) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. จัดหาผู้รับจ้าง 10 10             

๔. ขออนุมัติจ้าง 10 10             

5. ลงนามสัญญาจ้าง 10 10             

6. ดำเนินการตามสัญญา 50 29.76             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 79.76             

 
  



 

 
 
 
 

410 

ภารกิจที่ 3   จำนวนคลองท่ีได้รับการฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพให้มีระบบการระบายน้ำที่ดีขึ้น (ผลผลิต) 
ชื่อโครงการที่ 5 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองโอ่งอ่างและคลองบางลำพูจากบริเวณสะพานดำรงสถิตถึงบริเวณป้อมพระสุเมรุ (กรบ.) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. จัดหาผู้รับจ้าง 10 10             

๔. ขออนุมัติจ้าง 10 10             

5. ลงนามสัญญาจ้าง 10 10             

6. ดำเนินการตามสัญญา 50 16.50             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 66.50             

 
  



 
 
 
 

 

411 

ภารกิจที่ 3   จำนวนคลองท่ีได้รับการฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพให้มีระบบการระบายน้ำที่ดีขึ้น (ผลผลิต) 
ชื่อโครงการที่ 6 โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 4 จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์ (กรบ.) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 20              

๒. จัดทำ TOR และราคากลาง 10              

๓. จัดหาผู้รับจ้าง 10              

๔. ขออนุมัติจ้าง 5              

5. ลงนามสัญญาจ้าง 5              

6. ดำเนินการตามสัญญา               

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ               

 
  



 

 
 
 
 

412 

ภารกิจที่ 3   จำนวนคลองท่ีได้รับการฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพให้มีระบบการระบายน้ำที่ดีขึ้น (ผลผลิต) 
ชื่อโครงการที่ 7 โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 2 จากสุดเขตกรุงเทพมหานครถึงคลองบ้านใหม่และหมู่บ้านแกรนด์คาแนลถึงถนนสรงประภา (กรบ.) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 20              

๒. จัดทำ TOR และราคากลาง 10              

๓. จัดหาผู้รับจ้าง 10              

๔. ขออนุมัติจ้าง 5              

5. ลงนามสัญญาจ้าง 5              

6. ดำเนินการตามสัญญา               

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ               

 
  



 
 
 
 

 

413 

ภารกิจที่ 3   จำนวนคลองท่ีได้รับการฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพให้มีระบบการระบายน้ำที่ดีขึ้น (ผลผลิต) 
ชื่อโครงการที่ 8 โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 3 จากถนนสรงประภาถึงถนนแจ้งวัฒนะ (กรบ.) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 20 20             

๒. จัดทำ TOR และราคากลาง 10              

๓. จัดหาผู้รับจ้าง 10              

๔. ขออนุมัติจ้าง 5              

5. ลงนามสัญญาจ้าง 5              

6. ดำเนินการตามสัญญา               

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ               

 
  



 

 
 
 
 

414 

ภารกิจที่ 3   จำนวนคลองท่ีได้รับการฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพให้มีระบบการระบายน้ำที่ดีขึ้น (ผลผลิต) 
ชื่อโครงการที่ 9 งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางจาก จากบริเวณทวีวัฒนา ถึงบริเวณคลองพระยาราชมนตรี (กรบ.) *ไม่ไดร้ับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 20             

๓. จัดหาผู้รับจ้าง 10 30             

๔. ขออนุมัติจ้าง 10 40             

5. ลงนามสัญญาจ้าง 10 50             

6. ดำเนินการตามสัญญา 50 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

 
  



 
 
 
 

 

415 

ภารกิจที่ 3   จำนวนคลองท่ีได้รับการฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพให้มีระบบการระบายน้ำที่ดีขึ้น (ผลผลิต) 
ชื่อโครงการที่ 10 งานก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล. พร้อมทางเดินคลองภาษีเจริญ (ระยะที่ 1 ) จากบริเวณถนนราชพฤกษ์ถึงบริเวณคลองพระราชมนตรี (กรบ.) *ไม่ไดร้ับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 20             

๓. จัดหาผู้รับจ้าง 10 30             

๔. ขออนุมัติจ้าง 10 40             

5. ลงนามสัญญาจ้าง 10 50             

6. ดำเนินการตามสัญญา 50 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

 
  



 

 
 
 
 

416 

ภารกิจที่ 3   จำนวนคลองท่ีได้รับการฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพให้มีระบบการระบายน้ำที่ดีขึ้น (ผลผลิต) 
ชื่อโครงการที่ 11 งานก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล. พร้อมทางเดินคลองภาษีเจริญ (ระยะที่ 2 ) จากบริเวณคลองพระราชมนตรีถึงบริเวณซอยเพชรเกษม 63 (วัดทองเนียม) (กรบ.)  

*ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 20             

๓. จัดหาผู้รับจ้าง 10 30             

๔. ขออนุมัติจ้าง 10 40             

5. ลงนามสัญญาจ้าง 10 50             

6. ดำเนินการตามสัญญา 50 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

 
  



 
 
 
 

 

417 

ภารกิจที่ 3   จำนวนคลองท่ีได้รับการฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพให้มีระบบการระบายน้ำที่ดีขึ้น (ผลผลิต) 
ชื่อโครงการที่ 12 งานก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล. พร้อมทางเดินคลองภาษีเจริญ (ระยะที่ 3 ) จากบริเวณวัดทองเนียมถึงสุดเขตกทม. (กรบ.) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 20             

๓. จัดหาผู้รับจ้าง 10 30             

๔. ขออนุมัติจ้าง 10 40             

5. ลงนามสัญญาจ้าง 10 50             

6. ดำเนินการตามสัญญา 50 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

 
  



 

 
 
 
 

418 

ภารกิจที่ 3   จำนวนคลองท่ีได้รับการฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพให้มีระบบการระบายน้ำที่ดีขึ้น (ผลผลิต) 
ชื่อโครงการที่ 13 โครงการก่อสร้างบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (คลองหนองบอน ช่วงจากสถานีสูบน้ำบึงหนองบอนถึงซอยเฉลิมพระเกียรติ  

ร.9 ซอย 7 แยก 4 (กรบ.) *ไม่ไดร้ับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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               

๒. จัดทำ TOR และราคากลาง               

๓. จัดหาผู้รับจ้าง               

๔. ขออนุมัติจ้าง               

5. ลงนามสัญญาจ้าง               

6. ดำเนินการตามสัญญา               

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ               

 
  



 
 
 
 

 

419 

ภารกิจที่ 3   จำนวนคลองท่ีได้รับการฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพให้มีระบบการระบายน้ำที่ดีขึ้น (ผลผลิต) 
ชื่อโครงการที่ 14 โครงการก่อสร้างเข่ือนคลองมะขามเทศช่วงจากคลองหนองบอนถึงลำรางสาธารณะสุดเขตบึงหนองบอน (กรบ.) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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               

๒. จัดทำ TOR และราคากลาง               

๓. จัดหาผู้รับจ้าง               

๔. ขออนุมัติจ้าง               

5. ลงนามสัญญาจ้าง               

6. ดำเนินการตามสัญญา               

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ               

 
  



 

 
 
 
 

420 

ภารกิจที่ 3   จำนวนคลองท่ีได้รับการฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพให้มีระบบการระบายน้ำที่ดีขึ้น (ผลผลิต) 
ชื่อโครงการที่ 15 โครงการก่อสร้างเข่ือน คลองสามประเวศ ช่วงซอยร่มเกล้า 25/7 ถึงคลองประเวศ (สพน.(ก.1)) *ไม่ไดร้ับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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               

๒. จัดทำ TOR และราคากลาง               

๓. จัดหาผู้รับจ้าง               

๔. ขออนุมัติจ้าง               

5. ลงนามสัญญาจ้าง               

6. ดำเนินการตามสัญญา               

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ               

 
  



 
 
 
 

 

421 

ภารกิจที่ 3   จำนวนคลองท่ีได้รับการฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพให้มีระบบการระบายน้ำที่ดีขึ้น (ผลผลิต) 
ชื่อโครงการที่ 16 โครงการก่อสร้างเข่ือนคลองสี่ประเวศช่วงทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ถึงคลองประเวศ (สพน.(ก.1)) *ไม่ไดร้ับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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               

๒. จัดทำ TOR และราคากลาง               

๓. จัดหาผู้รับจ้าง               

๔. ขออนุมัติจ้าง               

5. ลงนามสัญญาจ้าง               

6. ดำเนินการตามสัญญา               

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ               

 
  



 

 
 
 
 

422 

ภารกิจที่ 3   จำนวนคลองท่ีได้รับการฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพให้มีระบบการระบายน้ำที่ดีขึ้น (ผลผลิต) 
ชื่อโครงการที่ 17 โครงการก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล. คลองบางไผ่จากบริเวณคลองทวีวัฒนาถึงบริเวณสุดเขต กทม. (กรบ.) *ไม่ไดร้ับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 20             

๓. จัดหาผู้รับจ้าง 10 30             

๔. ขออนุมัติจ้าง 10 40             

5. ลงนามสัญญาจ้าง 10 50             

6. ดำเนินการตามสัญญา 50 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

 
  



 
 
 
 

 

423 

ภารกิจที่ 3   จำนวนคลองท่ีได้รับการฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพให้มีระบบการระบายน้ำที่ดีขึ้น (ผลผลิต) 
ชื่อโครงการที่ 18   โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางข้ีแก้ง จากบริเวณคลองทวีวัฒนาถึงบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 2 (กรบ.) *ไม่ไดร้ับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 20             

๓. จัดหาผู้รับจ้าง 10 30             

๔. ขออนุมัติจ้าง 10 40             

5. ลงนามสัญญาจ้าง 10 50             

6. ดำเนินการตามสัญญา 50 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

 
  



 

 
 
 
 

424 

ภารกิจที่ 3   จำนวนคลองท่ีได้รับการฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพให้มีระบบการระบายน้ำที่ดีขึ้น (ผลผลิต) 
ชื่อโครงการที่ 19   โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางจาก จากบริเวณคลองทวีวัฒนาถึงบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 2 (กรบ.) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 20             

๓. จัดหาผู้รับจ้าง 10 30             

๔. ขออนุมัติจ้าง 10 40             

5. ลงนามสัญญาจ้าง 10 50             

6. ดำเนินการตามสัญญา 50 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

 
  



 
 
 
 

 

425 

ภารกิจที่ 3   จำนวนคลองท่ีได้รับการฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพให้มีระบบการระบายน้ำที่ดีขึ้น (ผลผลิต) 
ชื่อโครงการที่ 20   โครงการปรับปรุงเขื่อนเดิมเป็นแบบกำแพงลายอิฐ คลองผดุงกรุงเกษมจากบริเวณถนนข้าวหลามถึงบริเวณสถานีสูบน้ำกรุงเกษม (กรบ.) *ไม่ได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 20             

๓. จัดหาผู้รับจ้าง 10 30             

๔. ขออนุมัติจ้าง 10 40             

5. ลงนามสัญญาจ้าง 10 50             

6. ดำเนินการตามสัญญา 50 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              

 
  



 

 
 
 
 

426 

ภารกิจที่ 3   จำนวนคลองท่ีได้รับการฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพให้มีระบบการระบายน้ำที่ดีขึ้น (ผลผลิต) 
ชื่อโครงการที่ 21   โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองสามเสน จากถนนพระราม 6 ถึงถนนสามเสน (กรบ.) *ไม่ได้รบังบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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               

๒. จัดทำ TOR และราคากลาง               

๓. จัดหาผู้รับจ้าง               

๔. ขออนุมัติจ้าง               

5. ลงนามสัญญาจ้าง               

6. ดำเนินการตามสัญญา               

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ               

 
  



 
 
 
 

 

427 

ภารกิจที่ 3   จำนวนคลองท่ีได้รับการฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพให้มีระบบการระบายน้ำที่ดีขึ้น (ผลผลิต) 
ชื่อโครงการที่ 22   โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองสามเสน จากถนนจตุรทิศ ช่วง ก ถึงคลองแสนแสบ (กรบ.) *ไม่ไดร้ับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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               

๒. จัดทำ TOR และราคากลาง               

๓. จัดหาผู้รับจ้าง               

๔. ขออนุมัติจ้าง               

5. ลงนามสัญญาจ้าง               

6. ดำเนินการตามสัญญา               

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ               

 
  



 

 
 
 
 

428 

ภารกิจที่ 3   จำนวนคลองท่ีได้รับการฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพให้มีระบบการระบายน้ำที่ดีขึ้น (ผลผลิต) 
ชื่อโครงการที่ 23   โครงการก่อเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางมด คลองบางขุนเทียนจากบริเวณถนนพระราม 2 ถึงบริเวณคลองลัดขี้เหล็ก (กรบ.) *ไม่ไดร้ับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ เนื้องานของ
ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 20             

๓. จัดหาผู้รับจ้าง 10 30             

๔. ขออนุมัติจ้าง 10 40             

5. ลงนามสัญญาจ้าง 10 50             

6. ดำเนินการตามสัญญา 50 100             

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100              
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