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คํานํา
สํานักการระบายน้ํา ในฐานะหน่วยงานหลักของกรุงเทพมหานคร มีภารกิจในการปฏิบัติการกํากับ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม และการจัดการคุณภาพน้ําในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยดําเนินการวางแผนกํากับ
ควบคุม และติดตามผลการดําเนินการเกี่ยวกับการระบายน้ํา การบํารุงรักษาทางระบายน้ํา การป้องกันน้ําท่วม
และการจัดการคุณภาพน้ํา ตลอดจนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อให้เป็นมหานครแห่งเอเซีย
การปฏิ บั ติ ร าชการของสํ า นั ก การระบายน้ํ า ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ มุ่ ง เน้ น การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการป้องกันน้ําท่วมเนื่องจากน้ําหลากและน้ําหนุน การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําฝน จากถนน
สายหลักให้รวดเร็วยิ่งขึ้น การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบการป้องกันน้ําท่วมและการระบายน้ําอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง เป็นการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร มุ่งสู่การเป็นมหานครที่ปลอดภัยจาก
ภัยพิบัติน้ําท่วม ควบคู่กับการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ําเพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับ
กรุงเทพมหานคร มุ่งสู่การเป็นมหานครที่ปลอดภัยจากมลพิษน้ําเสีย โดยมีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี พ.ศ. 2561 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี
ดังนั้น สํานักการระบายน้ํา จะใช้แผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2561 เป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการโครงการ/กิจกรรม ให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร
ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ปลอดภัยพิบัติจากน้ําท่วม และปลอดมลพิษจากน้ําเสีย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2561
ข้อมูลทัว่ ไป/สถานการณ์ของพื้นที่
สํานักการระบายน้ํา เป็นหน่วยงานหลักของกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่รับผิดชอบ ดําเนินการป้องกันแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตลอดจนดูแลบํารุงรักษาทางระบายน้ําต่างๆ รวมทั้งรับผิดชอบดําเนินการ
ในการจัดการคุณภาพน้ําให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีอํานาจหน้าที่ปรากฏตามพระราชบัญญัติ ข้อบัญญัติต่างๆ
มีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครเป็นผู้อํานวยการ ควบคุมสั่งการ และติดตามผล มีส่วนราชการระดับสํานักงาน
และระดับกอง รวม 8 ส่วนราชการ ได้แก่ สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํา กองพัฒนาระบบหลัก กองระบบคลอง กองระบบ
ท่อระบายน้ํา กองระบบอาคารบังคับน้ํา กองสารสนเทศระบายน้ํา กองเครื่องจักรกล และสํานักงานเลขานุการ มีกรอบ
อัตรากําลังประกอบด้วยข้าราชการ จํานวน 654 อัตรา ลูกจ้างประจํา จํานวน 2,874 อัตรา ลูกจ้างชั่วคราวและ
ลูกจ้างเฉพาะกิจ จํานวน 2,201 อัตรา (กันยายน 2560) ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจําปีงบประมาณกรุงเทพมหานคร
25๖0 จํานวน 5,881.899 ล้านบาท ปีงบประมาณกรุงเทพมหานคร 2561 จํานวน 4,821.532 ล้านบาท
สํานักการระบายน้ํา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และการดําเนินการจัดการคุณภาพน้ํา ซึ่งที่ผ่านมาสามารถดําเนินการป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ําท่วม อันมีสาเหตุ
จากน้ําฝน น้ําหลาก และน้ําหนุน โดยสามารถแก้ไขปัญหาน้ําท่วมถนนสายหลัก (กรณีฝนตกต่อเนื่อง 1 ชั่วโมง
ปริมาณฝนตกไม่เกิน 60 มิลลิเมตร) โดยใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที และสามารถป้องกันน้ําท่วม
อันมีสาเหตุจากน้ําหลากและน้ําทะเลหนุนสูง โดยการก่อสร้างคันป้องกันน้ําท่วมด้านตะวันออกตามแนวพระราชดําริ
ตามแนวถนนบริเวณด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร เพื่อป้องกันน้ําไหลบ่าจากพื้นที่ด้านเหนือและด้านตะวันออก
ได้ที่ระดับ +250 ม.รทก. ถึง +3.00 ม.รทก. และก่อสร้างแนวป้องกันน้ําท่วมริมแม่น้ําเจ้าพระยาคลองบางกอกน้อย
และคลองมหาสวัสดิ์ เพื่อป้องกันระดับน้ําสูงสุดในแม่น้ําเจ้าพระยาจากเหตุการณ์น้ําท่วมใหญ่เมื่อ พ.ศ. 2554 โดย
ได้ปรับปรุงเสริมระดับคันป้องกันน้ําท่วมให้สูงขึ้นที่ระดับ +2.80 ม.รทก. ถึง +3.5 ม.รทก. สามารถรองรับปริมาณ
น้ําหลากในแม่น้ําเจ้าพระยาได้ประมาณ 3,000 - 3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่จะเป็นภัยที่มีลักษณะปัจจุบันทันด่วน เช่น อุทกภัยอัน
เกิดจากการไม่สามารถระบายน้ําได้ทันในฤดูฝน และความเสี่ยงภัยที่ก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆ แต่มีผลกระทบเป็นวงกว้าง
ได้ แ ก่ การกั ด เซาะชายฝั่ ง และการทรุ ด ตั วของพื้ น ดิ น ทํ า ให้ ง านสาธารณภั ย ขยายวงกว้ า งมากขึ้ น โดยเฉพาะ
เหตุการณ์มหาอุทกภัย ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2554 ทําให้กรุงเทพมหานครจําเป็นต้องมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจาก
อุทกภัยและการกัดเซาะชายฝั่ง ทั้งที่ใช้เชิงโครงสร้างและที่ไม่ใช้โครงสร้าง
ส่วนการดําเนินงานด้านการจัดการคุณภาพน้ํา ได้ดําเนินการเดินระบบบําบัดน้ําเสียขนาดใหญ่ จํานวน 8 แห่ง
ได้แก่ โรงควบคุมคุณภาพน้ําสี่พระยา รัตนโกสินทร์ ช่องนนทรี หนองแขม ทุ่งครุ ดินแดง จตุจักร และศูนย์การศึกษา
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นที่บริการบําบัดน้ําเสีย 212.40 ตารางกิโลเมตร มีขีด
ความสามารถในการบําบัดน้ําเสีย รวม 1,112,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ระบบบําบัดน้ําเสียที่รับโอนจาก การเคหะ
แห่งชาติ จํานวน 12 แห่ง ได้แก่ โรงควบคุมคุณภาพน้ําทุ่งสองห้อง1 และทุ่งสองห้อง2 บางบัว รามอินทรา ห้วยขวาง
ท่ าทราย บางนา บ่ อนไก่ คลองเตย คลองจั่ น หั วหมาก และร่ มเกล้ า มี ขี ดความสามารถในการบํ าบัดน้ํ าเสียรวม
24,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นขีดความสามารถในการบําบัดน้ําเสียรวมทั้งสิ้น 1,136,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
๑

ตลอดทั้งมีการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย โดยวิธีธรรมชาติหรือกึ่งธรรมชาติ 2 แห่ง คือ โรงควบคุมคุณภาพน้ําพระราม 9
และการหมุนเวียนตามธรรมชาติและระบบการใช้พืชน้ําของสวนลุมพินี สําหรับโครงการบําบัดน้ําเสียที่จะดําเนินการ
ในอนาตตระยะสั้น จํานวน 4 โครงการ คือ โครงการบําบัดน้ําเสียมีนบุรี ธนบุรี คลองเตย และบึงหนองบอน
ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สํานักการระบายน้ํา จึงได้กําหนดแผนการปฏิบัติราชการในการ
ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาน้ํ า ท่ ว มพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร อย่ า งเป็ น ระบบและต่ อ เนื่ อ งจากปี ที่ ผ่ า นมา รวมทั้ ง
ดําเนินการจัดการคุณภาพน้ําอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ
กรุ ง เทพมหานคร ประจํ า ปี พ.ศ. 2561 นโยบายของผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานคร และแผนพั ฒ นา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 – 2565) เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหานครที่มีความสะดวกสบาย
ประหยัด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นมหานครสําหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นชาวกรุงเทพฯ หรือผู้มาเยือน
ไม่ว่าจะเป็นมหาเศรษฐีหรือยากจน ผู้ด้อยโอกาส
วิสัยทัศน์
กรุงเทพมหานคร มีสิ่งแวดล้อมด้านการระบายน้ําและการจัดการคุณภาพน้ําที่ดี ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาเมือง มุ่งสู่ความเป็นมหานครที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน
พันธกิจ
1. พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านการป้องกันน้ําท่วมและการระบายน้ํา รองรับการเจริญเติบโตของเมือง
เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างปลอดภัย ปลอดภัยพิบัติ เพื่อเป็นมหานครแห่งความปลอดภัย
2. พัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการคุณภาพน้ํา บนพื้นฐานของความน่าอยู่อย่างยั่งยืน ปลอดมลพิษ
3. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรของสํานักการระบายน้ํา
เป้าหมาย
ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย
มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ 1.1.1 แหล่งน้ําสาธารณะทั้งแม่นํา้ สายหลักและคูคลองต่างๆ มี
คุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพผิวดินประเภทที่ 4
เป้าประสงค์ที่ 1.1.1.1 คุณภาพแหล่งน้ําธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
มีคุณภาพดีขึ้น
มิติที่ 1.4 ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ 1.4.1 กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
เป้าประสงค์ที่ 1.4.1.1 กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัย
ทั้งจากน้ําฝน น้ําหนุน และน้ําหลาก เสริมสร้าง
ศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ
ในการจัดการสาธารณภัย โดยเฉพาะอุทกภัย
เป้าประสงค์ที่ 1.4.1.2 ฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
๒

ผลการดําเนินงานหลัก (ตัวชี้วัดตามภารกิจงานยุทธศาสตร์)
1. ร้อยละของปริมาณน้ําเสียชุมชนที่ระบบบําบัดน้ําเสียสามารถรองรับได้ ( ผลลัพธ์ )
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 45
2. ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้ําคลองและแม่น้ําเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าออกซิเจนละลายน้ํา (DO)
ไม่น้อยกว่า 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ( ผลลัพธ์ )
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 55
3. ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้ําคลองและแม่น้ําเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าปริมาณความสกปรกในรูป
สารอินทรีย์ (BOD) ไม่เกิน 4 มิลลิกรัมต่อลิตร ( ผลลัพธ์ )
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 1.5
4. ร้อยละความสําเร็จในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ําเบื้องต้นตามที่ได้รับการร้องเรียน (ผลลัพธ์)
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80
*5. ร้อยละของปริมาณน้ําที่ผ่านการบําบัดถูกนํากลับมาใช้ประโยชน์ ( ผลลัพธ์ )
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 6.0
6. ปริมาณปุ๋ยหมักจากตะกอนน้ําเสียที่นํากลับมาใช้ประโยชน์ ( ผลลัพธ์ )
ค่าเป้าหมาย 12,500 ลบ.ม./ปี
7. จํานวนผลการศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการคุณภาพน้ํา ( ผลลัพธ์ )
ค่าเป้าหมาย 1 เรื่อง
8. ร้อยละของปริมาณน้ําเสียที่เข้าระบบบําบัดน้ําเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ําเทียบกับขีดความสามารถที่
ออกแบบไว้ (ผลลัพธ์)
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 65
9. ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของ BOD ที่ปล่อยออกสู่แหล่งน้ําผิวดินในพื้นที่ให้บริการบําบัดน้ําเสียลดลง ( ผลลัพธ์ )
ค่าเป้าหมาย ไม่เกิน 10 มิลลิกรัมต่อลิตร
10. จํานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม ( ผลผลิต )
ค่าเป้าหมาย นักเรียนจาก 36 โรงเรียน
11. ร้อยละความสําเร็จของการจัดทําข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย ( ผลผลิต )
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100
*12. ความสามารถรองรับปริมาณน้ําหลากและน้ําหนุนที่ความสูง +3.000 ม.รทก. (ผลลัพธ์)
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90 ของความยาวแนวริมแม่น้ําเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์
*13. ความสามารถระบายน้ําท่วมขังในถนนสายหลัก กรณีฝนตกไม่เกิน 100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง (ผลลัพธ์)
ค่าเป้าหมาย ไม่เกิน 210 นาที
๓

*14. ความยาวคลองที่ได้รับการฟื้นฟูให้สามารถรองรับและระบายน้ําได้ดี (ผลผลิต)
ค่าเป้าหมาย 32 กิโลเมตร
*15. ร้อยละความสําเร็จของการจัดการสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ําในคลองเป้าหมาย (ผลผลิต)
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 60
*16. จํานวนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้ําที่ได้รับการพัฒนา (ผลผลิต)
ค่าเป้าหมาย จํานวน 1 ระบบ
17. สร้าง T-Groins แนวคันหินป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง (ผลลัพธ์)
ค่าเป้าหมาย 2 ก.ม.
หมายเหตุ *ตัวชี้วัดที่ใช้ต่อรองในปี 2561

๔

มาตรการและโครงการ/กิจกรรม
ส่วนที่ ๑ การบริการสาธารณะ
ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย
มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ
เป้าประสงค์ที่ 1.1.1.1 คุณภาพแหล่งน้ําธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น
ตัวชีว้ ัดเป้าประสงค์
ลําดับที่
ตัวชีว้ ัด
ค่าเป้าหมาย
1
ร้อยละของปริมาณน้ําเสียชุมชนที่ระบบบําบัดน้ําเสียสามารถรองรับได้
ร้อยละ 45
2*
ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้าํ คลองและแม่น้ําเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่า
ร้อยละ 55
ออกซิเจนละลายน้ํา (DO) ไม่น้อยกว่า 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
3*
ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้าํ คลองและแม่น้ําเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่า
ร้อยละ 1.5
ปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ไม่เกิน 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
4
ร้อยละความสําเร็จในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ําเบื้องต้นตามที่ได้รับการ
ร้อยละ 80
ร้องเรียน (ผลลัพธ์)
5*
ร้อยละของปริมาณน้ําที่ผ่านการบําบัดถูกนํากลับมาใช้ประโยชน์
ร้อยละ 6.0
6
ปริมาณปุ๋ยหมักจากตะกอนน้ําเสียที่นํากลับมาใช้ประโยชน์
12,500 ลบ.ม/ปี
7
จํานวนผลงานการศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการคุณภาพน้ํา
1 เรื่อง
8
ร้อยละของปริมาณน้ําเสียที่เข้าระบบบําบัดน้ําเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ําเทียบ
ร้อยละ 65
กับขีดความสามารถทีอ่ อกแบบไว้ (ผลลัพธ์)
9
ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของ BOD ที่ปล่อยออกสู่แหล่งน้ําผิวดินในพื้นที่
ไม่เกิน 10 มิลลิกรัม
ให้บริการบําบัดน้ําเสียลดลง
ต่อลิตร
10 จํานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
นักเรียนจาก 36
โรงเรียน
11 ร้อยละความสําเร็จของการจัดทําข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานครเรื่องการจัดเก็บ
ร้อยละ 100
ค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย
หมายเหตุ * ตัวชี้วัดทีใ่ ช้ต่อรองในปี 2561

๕

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์
มาตรการที่ 1 ก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียรวมของกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมอีก 4 แห่ง
ตัวชีว้ ัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1
ร้อยละของปริมาณน้ําเสียชุมชนที่ระบบบําบัดน้ําเสีย
ร้อยละ 45
สามารถรองรับได้
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
1. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย
มีนบุรี ระยะที่ 1
2. โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้าง
ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสียมีนบุรี ระยะที่ 1
3. โครงการจ้างที่ปรึกษาสํารวจและออกแบบระบบรวบรวมน้ําเสีย
และระบบบําบัดน้ําเสียธนบุรี
4. โครงการจ้างที่ปรึกษาสํารวจและออกแบบรายละเอียดระบบ
รวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสียมีนบุรี ระยะที่ 2
5. โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชน
ร่วมลงทุนและดําเนินโครงการบําบัดน้ําเสียคลองเตย
6. โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชน
ร่วมลงทุนและดําเนินโครงการบําบัดน้ําเสียบึงหนองบอน
โครงการ/กิจกรรมประจํา

งบประมาณ
344,000,000

ส่วนราชการ
สนน.

11,000,000

สนน.

-

สนน.

17,200,000

สนน.

60,000,000

สนน.

50,000,000

สนน.

งบประมาณ

ส่วนราชการ

ไม่มี

๖

มาตรการที่ 2 เฝ้าระวังติดตาม ตรวจสอบดูแลสภาพน้ําคลองสายหลักและแม่น้ําเจ้าพระยา และจัดการระบบ
ไหลเวียนน้ํา
ตัวชีว้ ัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
2* ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้าํ คลองและแม่น้ําเจ้าพระยา
ร้อยละ 55
มีค่าเฉลี่ยของค่าออกซิเจนละลายน้ํา (DO) ไม่น้อยกว่า
2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
3* ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้าํ คลองและแม่น้ําเจ้าพระยา
ร้อยละ 1.5
มีค่าเฉลี่ยของค่าปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์
(BOD) ไม่เกิน 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
9
ร้อยละความสําเร็จในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ํา
ร้อยละ 80
เบื้องต้นตามทีไ่ ด้รับการร้องเรียน (ผลลัพธ์)
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
1. โครงการจัดระบบไหลเวียนน้ําและฟื้นฟูคุณภาพน้ําคลองสาย
หลักตามศาสตร์พระราชา (น้ําดีไล่น้ําเสีย) (สําหรับ DO ไม่น้อยกว่า
2 มิลลิกรัม/ลิตร)
2. โครงการจัดระบบไหลเวียนน้ําและฟื้นฟูคุณภาพน้ําคลองสาย
หลักตามศาสตร์พระราชา (น้ําดีไล่น้ําเสีย) (สําหรับ ไม่เกิน 4.0
มิลลิกรัม/ลิตร)
3. งานวิเคราะห์คุณภาพน้ําคลองและแม่น้ําเจ้าพระยา
(สําหรับ DO ไม่น้อยกว่า 2 มิลลิกรัม/ลิตร)
4. งานวิเคราะห์คุณภาพน้ําคลองและแม่น้ําเจ้าพระยา
(สําหรับ BOD ไม่เกิน 4.0 มิลลิกรัม/ลิตร)
5. งานขุดลอกคลอง (สําหรับ DO ไม่น้อยกว่า 2 มิลลิกรัม/ลิตร)
6. งานขุดลอกคลอง (สําหรับ BOD ไม่เกิน 4 มิลลิกรัม/ลิตร)
โครงการ/กิจกรรมประจํา
6. งานตรวจสอบมลพิษทางน้ําภาคสนามตามที่
ได้รับการร้องเรียน

งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ

ส่วนราชการ
กบน.

ไม่ใช้งบประมาณ

กบน.

ไม่ใช้งบประมาณ

สจน.

ไม่ใช้งบประมาณ

สจน.

40,001,000
ไม่ใช้งบประมาณ

กรบ.
กรบ.

งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ

ส่วนราชการ
สจน.

๗

มาตรการที่ 3 สนับสนุนการนําผลผลิตจากการบําบัดน้ําเสียกลับไปใช้ประโยชน์
ตัวชีว้ ัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
4* ร้อยละของปริมาณน้ําที่ผ่านการบําบัดถูกนํากลับมาใช้
ร้อยละ 6.0
ประโยชน์
8
ปริมาณปุ๋ยหมักจากตะกอนน้ําเสียที่นํากลับมาใช้
12,500 ลบ.ม/ปี
ประโยชน์
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
1. การกําหนดแนวทางการนําน้ําที่ผ่านการบําบัดมาใช้ประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์
โครงการ/กิจกรรมประจํา
1. รายงานสถิติการแจกจ่ายปุ๋ยหมักจากตะกอนน้ําเสียเพื่อการ
นําไปใช้ประโยชน์ของหน่วยงาน

งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ

ส่วนราชการ
สนน.

งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ

ส่วนราชการ
สจน.

มาตรการที่ 4 ศึกษา วิจัย และพัฒนาเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการคุณภาพน้ํา
ตัวชีว้ ัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
5
จํานวนผลงานการศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมการ
1 เรื่อง
จัดการคุณภาพน้ํา
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
1. โครงการศึกษาวิจัยพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการ
คุณภาพน้ํา
โครงการ/กิจกรรมประจํา

งบประมาณ
-

ส่วนราชการ
สนน.

งบประมาณ

ส่วนราชการ

ไม่มี

๘

มาตรการที่ 5 เดินระบบ บํารุงรักษาและบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย (มาตรการที่หน่วยงานกําหนดขึ้นเอง)
ตัวชีว้ ัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
6
ร้อยละของปริมาณน้ําเสียที่เข้าระบบบําบัดน้ําเสียของโรง
ร้อยละ 65
ควบคุมคุ ณภาพน้ํ าเที ยบกั บขี ดความสามารถที่ ออกแบบไว้
(ผลลัพธ์)
7
ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของ BOD ที่ปล่อยออกสู่แหล่งน้ํา
ไม่เกิน 10 มิลลิกรัมต่อลิตร
ผิวดินในพื้นที่ให้บริการบําบัดน้ําเสียลดลง
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
1. โครงการจ้างที่ปรึกษาสํารวจและออกแบบระบบรวบรวมน้ําเสีย
(เพิ่มเติม)พื้นที่เขตห้วยขวางเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ําดินแดง
2. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสียจากพื้นที่รับน้ําคลองลาดโตนด
3. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสียเพิ่มเติมริมคลองแสนแสบ
ช่วงถนนวิทยุ-คลองตันเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ําดินแดง
โครงการ/กิจกรรมประจํา
1. โครงการจ้างเดินระบบบํารุงรักษาและบริหารจัดการโรงควบคุม
คุณภาพน้ําหนองแขม-ทุ่งครุ ระยะที่ 3
2. โครงการจ้างเดินระบบบํารุงรักษาและบริหารจัดการโรงควบคุม
คุณภาพน้ําช่องนนทรี ระยะที่ 3
3. โครงการจ้างเดินระบบบํารุงรักษาและบริหารจัดการโรงควบคุม
คุณภาพน้ําจตุจักร ระยะที่ 3
4. โครงการจ้างเดินระบบบํารุงรักษาและบริหารจัดการโรงควบคุม
คุณภาพน้ําดินแดง ระยะที่ 3
5. โครงการจ้างเดินระบบบํารุงรักษาและบริหารจัดการศูนย์
การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ
6. งานเดินระบบบําบัดน้ําเสียและบํารุงรักษาของ
โรงควบคุมคุณภาพน้ํารัตนโกสินทร์
7. งานเดินระบบบําบัดน้ําเสียและบํารุงรักษาของ
โรงควบคุมคุณภาพน้ําสี่พระยา

งบประมาณ
38,000,000

ส่วนราชการ
สนน.

145,200,000
55,000,000

สนน.
สนน.

งบประมาณ
๑99,44๐,๐๐๐

๑10,๘0๐,๐๐๐

ส่วนราชการ
สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา
สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา
สจน.

๑98,800,๐๐๐

สจน

78,๐๐๐,๐๐๐

สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา
สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา
สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา

123,6๐๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐,๐๐๐
๙,๐๐๐,๐๐๐

๙

โครงการ/กิจกรรมประจํา
8. งานเดินระบบและบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสียและระบบ
รวบรวมน้ําเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ําขนาดเล็กที่ได้รบั โอนจาก
การเคหะแห่งชาติ จํานวน ๑๑ แห่ง คือ โรงควบคุมคุณภาพน้ําคลอง
จั่น ร่มเกล้า ทุ่งสองห้อง๑ ทุ่งสองห้อง๒ หัวหมาก ท่าทราย บางนา
คลองเตย รามอินทรา บ่อนไก่ และห้วยขวาง
9. งานเดินระบบบําบัดน้ําเสียแบบหมุนเวียนตามธรรมชาติและ
ระบบการใช้พชื น้ําของสวนลุมพินี
10. งานเดินระบบบําบัดน้ําเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ําพระราม ๙
11. โครงการปรับปรุงโรงควบคุมคุณภาพน้ําห้วยขวาง

งบประมาณ
ส่วนราชการ
ไม่ได้รับงบประมาณ สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา

ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
4,800,000

สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา
สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา
สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา

มาตรการที่ 6 ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลดปริมาณน้ําเสียและ
อนุรักษ์แหล่งน้ําธรรมชาติ (มาตรการที่หน่วยงานกําหนดขึ้นเอง)
ตัวชีว้ ัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
10 จํานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
นักเรียนจาก 36 โรงเรียน
11 ร้อยละความสําเร็จของการจัดทําข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
ร้อยละ 100
เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
ไม่มี
โครงการ/กิจกรรมประจํา
1. โครงการสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์
การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
2. กิจกรรมการจัดทําข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย

งบประมาณ

ส่วนราชการ

งบประมาณ
1,360,000

ส่วนราชการ
สนน.

-

สนน.

๑๐

ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย
มิติที่ 1.4 ปลอดภัยพิบัติ
เป้าประสงค์ที่ 1.4.1.1 กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ําฝน น้ําหนุน และน้ําหลาก
เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครือ่ งมือในการจัดการสารธารณภัย
โดยเฉพาะอุทกภัย
ตัวชีว้ ัดเป้าประสงค์
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
12 ความสามารถรองรับปริมาณน้ําหลากและน้ําหนุนที่ความ
สูง +3.000 ม.รทก. (ผลลัพธ์)
13
14
15
16

ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90 ของความยาว
แนวริมแม่น้ําเจ้าพระยา คลองบางกอก
น้อยและคลองมหาสวัสดิ์
ค่าเป้าหมาย ไม่เกิน 210 นาที

ความสามารถระบายน้ําท่วมขังในถนนสายหลัก กรณีฝน
ตกไม่เกิน 100 มิลลิเมตรต่อชัว่ โมง (ผลลัพธ์)
ความยาวคลองที่ได้รับการฟื้นฟูให้สามารถรองรับและ ค่าเป้าหมาย 32 กิโลเมตร
ระบายน้ําได้ดี (ผลผลิต)
ร้อยละความสําเร็จของการจัดการสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ําใน ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 60
คลองเป้าหมาย (ผลผลิต)
จํานวนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้ําที่
ค่าเป้าหมาย จํานวน 1 ระบบ
ได้รับการพัฒนา (ผลผลิต)

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์
มาตรการที่ 1 เพิ่มความสามารถในการรองรับปริมาณน้ําหลากและน้ําหนุนได้ดขี ึ้นที่ความสูง +3.000 ม.รทก.
ตัวชีว้ ัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
12 ความสามารถรองรับปริมาณน้าํ หลากและน้าํ หนุนที่ความสูง ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90 ของความยาว
+3.000 ม.รทก. (ผลลัพธ์)
แนวริมแม่น้ําเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย
และคลองมหาสวัสดิ์
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
1. โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ําท่วมริมแม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณ
ซอยราษฎร์บูรณะ 3
2. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันน้ําทะเลหนุนของ
สถานีสูบน้ําคลองสนามชัย

งบประมาณ
4,870,000

ส่วนราชการ
กพล.

150,000,000

กบน.

๑๑

โครงการ/กิจกรรมประจํา
1. โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ําท่วมริมแม่น้ําเจ้าพระยา ช่วง
บริเวณร้านอาหารครัวระฆังทองถึงโรงเรียนสตรีวดั ระฆัง
2. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันน้ําทะเลหนุน
สถานีสูบน้ําคลองมหาชัย

งบประมาณ
ส่วนราชการ
50,400,000 สํานักการระบายน้ํา
(ไม่ได้รับงบประมาณ
พ.ศ. 2561)
257,000,000 สํานักการระบายน้ํา
(ไม่ได้รับงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

มาตรการที่ 2 ความสามารถระบายน้ําท่วมขังในถนนสายหลัก กรณีฝนตกไม่เกิน 100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง
ตัวชีว้ ัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
13 ความสามารถระบายน้ําท่วมขังในถนนสายหลัก กรณี
ไม่เกิน 210 นาที
ฝนตกไม่เกิน 100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง (ผลลัพธ์)
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
1. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําด้านใต้คลองภาษีเจริญถึงคลอง
สนามชัย (ก่อสร้างสถานีสูบน้ําและเขื่อน ค.ส.ล. คลองระหาญ)
2. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําคลองจิกมหาดไทยตอนคลองจั่น
(ครั้งที่ 2)
3. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ําสถานีสูบน้ําคลองเสือน้อย
4. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ําหลักสีถ่ นนวิภาวดีรังสิต ฝั่งขาเข้า
5. ก่อสร้างระบบระบายน้ําซอยแจ้งวัฒนะ ๕ จากถนนแจ้งวัฒนะถึง
คลองเปรมประชากร
6. ก่อสร้างบ่อสูบน้ําถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ (ฝั่งขาออก) ตอนลง
คลองบางกอกน้อย
7. โครงการปรับปรุงบ่อสูบน้ําถนนเพชรบุรีตอนสถานฑูตอินโดนีเซีย
8. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมถนนจันทน์

9. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมบริเวณ
เกาะรัตนโกสินทร์

งบประมาณ
30,000,000

ส่วนราชการ
กพล.

9,500,000

กพล.

45,000,000
38,000,000
30,000,000

กบน.
กบน.
กรท.

12,400,000

กรท.

21,000,000

กรท.

36,673,600
(เงินอุดหนุนรัฐบาล)
4,158,000
(งบ กทม.สมทบ)
17,463,600
(เงินอุดหนุนรัฐบาล)
1,980,000
(งบ กทม.สมทบ)

กรท.

กรท.

๑๒

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
10. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมถนน
สุวินทวงศ์
11. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และสถานีสูบน้ําคลองหมื่นแช่ม
และคลองรางขี้เหล็กจากบริเวณคลองภาษีเจริญถึงบริเวณคลองบางบอน
12. ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดินริมคลองแสนแสบบริเวณ
ประตูระบายน้ําหนองจอกถึงสุดเขต กทม. และคลองนครเนื่องเขต
จากคลองแสนแสบถึงบริเวณคลองหลวงแพ่ง
13. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมถนน
สุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี)
14. ก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมถนนศรีอยุธยา
และถนนพระรามที่ 6
15. ก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมถนนพหลโยธิน
บริเวณแยกเกษตรศาสตร์
16. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมถนน
สุขุมวิท 31 และซอยสวัสดี
17. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมถนน
สุขุมวิท 63 (เอกมัย)
18. ก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมถนนทรงสวัสดิ์
ถนนเยาวราช และถนนเจริญกรุง
19. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมถนน
สุขุมวิท 4 (นานาใต้)
20. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมถนน
สุขุมวิท 14
21. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมถนน
สุขุมวิท 39
22. ก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมนราธิวาส
นครินทร์ 17 และถนนสวนพลู
23. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมถนน
สุขุมวิท 107 ถึงคลองบางนา

งบประมาณ
14,542,400
(เงินอุดหนุนรัฐบาล)
1,648,800
(งบ กทม.สมทบ)
210,690,798

ส่วนราชการ
กรท.

107,856,000
(เงินอุดหนุนรัฐบาล)

กรบ.

64,775,000
(เงินอุดหนุนรัฐบาล)
223,334,000
(เงินอุดหนุนรัฐบาล)
115,908,000
(เงินอุดหนุนรัฐบาล)
90,591,000
(เงินอุดหนุนรัฐบาล)
151,680,000
(เงินอุดหนุนรัฐบาล)
81,150,000
(เงินอุดหนุนรัฐบาล)
74,174,000
(เงินอุดหนุนรัฐบาล)
29,304,000
(เงินอุดหนุนรัฐบาล)
105,284,000
(เงินอุดหนุนรัฐบาล)
27,650,000
(เงินอุดหนุนรัฐบาล)
98,061,000
(เงินอุดหนุนรัฐบาล)

กพล.

กรบ.

กรท.
กรท.
กพล.
กพล.
กรท.
กพล.
กพล.
กพล.
กรท.
กพล.

๑๓

โครงการ/กิจกรรมประจํา
1. เครื่องสูบน้ําแบบเคลื่อนทีร่ ะบบไฮดรอลิคขนาด ๑๖ นิ้ว ขับด้วย
เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ ๓๗ เครื่อง
2. เครื่องสูบน้ําแบบเคลื่อนทีร่ ะบบไฮดรอลิคขนาด ๓๐ นิ้ว ขับด้วย
เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า 250 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ 10 เครื่อง
3. โครงการเดินระบบ บํารุงรักษาและบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ํา
จากบึงมักกะสันลงสูแ่ ม่น้ําเจ้าพระยา (ระยะที่ 2)
4. ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและดูงานเพื่อเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
5. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบระบายน้ํา
อุโมงค์ทางลอดรถยนต์ถนนพหลโยธิน-วัดลาดปลาเค้า
6. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบระบายน้ํา
อุโมงค์ทางลอดรถยนต์สุทธิสาร-ถนนรัชดา (ถนนรัชดา-สุทธิสาร
วินิจฉัย)
7. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบระบายน้ํา
อุโมงค์ทางลอดรถยนต์แยกประชาราษฎร์บําเพ็ญ (ถนนรัชดาประชาราษฎร์บําเพ็ญ)
8. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําถนนรัชดาภิเษกบริเวณ
ทางแยกถนนลาดพร้าว คลองน้ําแก้ว
9. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําถนนบางบอน 1 จากคลอง
บางโคลัดถึงคลองบางพราน
10. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําถนนศรีนครินทร์ จากจุดที่
กําหนดลงคลองคลองเคล็ด
11. การติดตั้งและตรวจสอบเครื่องสูบน้ําและเครื่องผลักดันน้ําตาม
แผนการติดตั้งและตรวจสอบประจําปี
12. การสนับสนุนเครื่องสูบน้ําแก่สํานักงานเขต
13. การซ่อมและบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ํา เครื่องผลักดันน้ํา และ
เครื่องจักรกล
14. การจัดซื่อเครื่องสูบน้ําไฟฟ้าทดแทนการยุบสภาพและการ
จําหน่าย
15. การจัดซื้อเครื่องสูบน้ําเครื่องยนต์ทดแทนการยุบสภาพและ
จําหน่าย
16. การพัฒนาทําความสะอาดคูคลอง

งบประมาณ
249,750,000

ส่วนราชการ
กคจ.

145,000,000

กบน.

90,550,000

กบน.

717,300

กรบ.

50,000,000

กบน.

29,000,000

กบน.

29,000,000

กบน.

-

กรท.

-

กรท.

-

กรท.

-

กคจ.

-

กคจ.

-

กคจ.

-

สํานักการระบายน้ํา

-

สํานักการระบายน้ํา

-

สํานักงานเขต
๑๔

โครงการ/กิจกรรมประจํา
17. การสํารวจคูคลองและสํารวจครัวเรือนที่ลุกล้ํา
18. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ําจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ํา
เจ้าพระยา
19. โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
อุโมงค์ระบายน้ําจากบึงหนองบอนลงสู่แม่นา้ํ เจ้าพระยา
20. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ําคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด

21. โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
อุโมงค์ระบายน้ําคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด

งบประมาณ
-

ส่วนราชการ
สํานักการระบายน้ํา
/สํานักงานเขต

2,036,000
สํานักการระบายน้ํา
(ไม่ได้รับงบประมาณ
พ.ศ. 2561)
25,200,000 สํานักการระบายน้ํา
(ไม่ได้รับงบประมาณ
พ.ศ. 2561)
444,840,000 สํานักการระบายน้ํา
(ไม่ได้รับงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

10,000,000
(ไม่ได้รับงบประมาณ
พ.ศ. 2561)
22. โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. และป้องกันการกัดเซาะ
84,880,000
คลองพระโขนง ช่วงจากสถานีสูบน้ําพระโขนงถึงถนนทางรถไฟสายเก่า (ไม่ได้รับงบประมาณ
พ.ศ. 2561)
23. โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ําและประตูเรือสัญจรคลอง
151,700,000
แสนแสบ ตอนคลองบางชัน
(ไม่ได้รับงบประมาณ
พ.ศ. 2561)
24. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําลํารางสาธารณะและถนน
26,950,000
เวฬุวนาราม
(ไม่ได้รับงบประมาณ
พ.ศ. 2561)
25. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําด้านใต้คลองภาษีเจริญถึง
62,720,000
คลองสนามชัย (ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระยาราชมนตรี ตอนที่ 1) (ไม่ได้รับงบประมาณ
พ.ศ. 2561)
26. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําด้านใต้คลองภาษีเจริญ
54,000,000
ช่วงคลองบางบอนถึงคลองหนองใหญ่ (ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.
(ไม่ได้รับงบประมาณ
คลองพระยาราชมนตรีตอนที่ 2)
พ.ศ. 2561)
27. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งและคันป้องกัน
100,000,000
น้ําท่วม ตามโครงการแก้มลิงคลอง มหาชัย-คลองสนามชัย
(ไม่ได้รับงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

สํานักการระบายน้ํา
สํานักการระบายน้ํา
สํานักการระบายน้ํา
สํานักการระบายน้ํา
สํานักการระบายน้ํา
สํานักการระบายน้ํา
สํานักการระบายน้ํา

๑๕

โครงการ/กิจกรรมประจํา
28. โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ําและสถานีสูบน้ําป้องกันน้ําเสีย
แผ่กระจายเข้าพื้นที่การเกษตรบางขุนเทียน
29. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมเครื่องสูบน้ําที่สถานี
พระโขนง
30. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ําคลองจิก
31. โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ําหลักสี่ (ถนนวิภาวดีรังสิต ฝั่ง
ขาออก)
32. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ํา หน้า สน.หัวหมาก
33. โครงการปรับปรุงเพิม่ ประสิทธิภาพสถานีสูบน้ําคลองบางนางจีน
34. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ําคลองบ้านหลาย
35. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ําคลองตาอูฐ
36. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ําหมายเลข 2
และ 3 ทีส่ ถานีสูบน้ําพระราม 4
37. งานปรับปรุงบ่อสูบน้ําคลองหลอด กม. 2 ตอนถนนบางนา-ตราด

งบประมาณ
32,000,000
(ไม่ได้รับงบประมาณ
พ.ศ. 2561)
48,000,000
(ไม่ได้รับงบประมาณ
พ.ศ. 2561)
40,000,000
(ไม่ได้รับงบประมาณ
พ.ศ. 2561)
15,000,000
(ไม่ได้รับงบประมาณ
พ.ศ. 2561)
16,000,000
(ไม่ได้รับงบประมาณ
พ.ศ. 2561)
18,000,000
(ไม่ได้รับงบประมาณ
พ.ศ. 2561)
16,000,000
(ไม่ได้รับงบประมาณ
พ.ศ. 2561)
27,800,000
(ไม่ได้รับงบประมาณ
พ.ศ. 2561)
63,600,000
(ไม่ได้รับงบประมาณ
พ.ศ. 2561)
48,900,000
(ไม่ได้รับงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

ส่วนราชการ
สํานักการระบายน้ํา
สํานักการระบายน้ํา
สํานักการระบายน้ํา
สํานักการระบายน้ํา
สํานักการระบายน้ํา
สํานักการระบายน้ํา
สํานักการระบายน้ํา
สํานักการระบายน้ํา
สํานักการระบายน้ํา
สํานักการระบายน้ํา

๑๖

มาตรการที่ 3 ฟื้นฟูคลองเพื่อรองรับและระบายน้ํา
ตัวชีว้ ัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
14 ความยาวคลองที่ได้รับการฟื้นฟูให้สามารถรองรับและ
ระบายน้ําได้ดี (ผลผลิต)
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
1. ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองรางอ้อรางแก้วช่วงจากถนน
พหลโยธิน ถึงซอยพหลโยธิน ๖๕ แยก ๒
2. โครงการปรับปรุงคลองสามเสนจากถนนพหลโยธินถึงจุดที่
กําหนดให้ไปทางถนนพระรามที่ 6

ค่าเป้าหมาย
32 กิโลเมตร

งบประมาณ
44,580,000

ส่วนราชการ
กพล.

42,550,000

กรบ.

โครงการ/กิจกรรมประจํา
1. เรือไฟเบอร์กลาสเก็บขนมูลฝอยขนาด ๒x๘ เมตร พร้อมเครื่องยนต์
ติดท้ายเรือขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ แรงม้า ชนิด ๔ จังหวะ ๔๕ ลํา
2. รถงับผักตบชวา ความยาวแขนไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร ประกอบด้วย
รถบรรทุก ๑๐ ล้อ (ดีเซล) ขนาด ๖ สูบ ๔ จังหวะ ขนาดไม่นอ้ ยกว่า
๒๔๐ แรงม้า ๕ คัน
3. เรือไฟเบอร์กลาสเก็บขนมูลฝอยขนาด ๒x๖ เมตร พร้อมเครื่องยนต์
ติดท้ายเรือขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ แรงม้า ชนิด ๔ จังหวะ ๒๑ ลํา
4. ขุดลอกคลองน้ําแก้วจากคลองพญาเวิกถึงคลองลาดพร้าว

งบประมาณ
40,500,000

ส่วนราชการ
กรบ.

47,300,000

กรบ.

15,750,000

กรบ.

3,510,000

กรบ.

5. ขุดลอกคลองพญาเวิกจากคลองบางซื่อถึงสุดคลองบริเวณถนน
ลาดพร้าว
6. ขุดลอกบึงมักกะสันจากบ่อสูบน้ําด้านถนนราชปรารภถึงถนน
อโศก-ดินแดง
7. ขุดลอกคูน้ําสวนรถไฟจากบึงรับน้ําที่ 1 ถึงจุดที่กําหนดให้

2,070,000

กรบ.

8,258,000

กรบ.

2,933,000

กรบ.

8. ขุดลอกคลองบางอ้ายจากคลองพระยาราชมนตรีถึงคลองสิรินธร

2,510,000

กรบ.

9. ขุดลอกคลองวัดใหม่ภาวนาจากคลองบางกอกน้อยถึงคลอง
บางขุนนนท์
10. ขุดลอกคลองสวนหลวงจากถนนพระรามที่ 4 ถึงคลองนางหงษ์

1,640,000

กรบ.

2,045,000

กรบ.

888,000

กรบ.

11. ขุดลอกคลองไผ่สิงโตจากถนนวิทยุถึงทางด่วนพิเศษ

๑๗

โครงการ/กิจกรรมประจํา
12. ขุดลอกคลองครุจากคลองลําเกร็ดถึงคลองแสนแสบ

งบประมาณ
9,277,000

ส่วนราชการ
กรบ.

13. ขุดลอกคลองลําเกร็ดจากคลองครุถึงคลองบางชัน

6,870,000

กรบ.

80,000,000
(ไม่ได้รับงบประมาณ
พ.ศ. 2561)
38,510,000
(ไม่ได้รับงบประมาณ
พ.ศ. 2561)
64,000,000
(ไม่ได้รับงบประมาณ
พ.ศ. 2561)
84,000,000
(ไม่ได้รับงบประมาณ
พ.ศ. 2561)
133,000,000
(ไม่ได้รับงบประมาณ
พ.ศ. 2561)
103,000,000
(ไม่ได้รับงบประมาณ
พ.ศ. 2561)
197,820,000
(งบต่อเนื่อง)
75,000,000
(ไม่ได้รับงบประมาณ
พ.ศ. 2561)
103,000,000
(ไม่ได้รับงบประมาณ
พ.ศ. 2561)
401,600,000
(ไม่ได้รับงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

สํานักการระบายน้ํา

14. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางนา จากถนนทางรถไฟ
สายเก่าถึงบริเวณคลองเคล็ด
15. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คูนายกิมสาย 2 จากคลองเปรม
ประชากรถึงจุดที่กําหนดให้
16. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (สมอยึดหลัง) คลองประเวศบุรีรมย์
คลองจรเข้ขบถึงบริเวณประตูระบายน้ําประเวศตอนคลอง
ลาดกระบัง
17. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางเขนจากบริเวณถนน
พิบูลสงครามถึงบริเวณคลองบางบัว
18. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองสามวา จากบริเวณคลอง
หกวาสายล่างถึงบริเวณคลองแสนแสบ
19. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองลาดบัวขาวและคลองทับ
ช้างบนจากบริเวณคลองแสนแสบถึงบริเวณคลองประเวศบุรีรมย์
21. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดินคลองแสนแสบ
จากบริเวณถนนกาญจนาภิเษกถึงบริเวณประตูระบายน้ํามีนบุรี
22. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองมหาศร จากบริเวณคลอง
บางไผ่ถึงบริเวณคลองภาษีเจริญ
23. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางไผ่จากบริเวณคลอง
พระราชมนตรีถึงบริเวณสุดเขต กทม.
24. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดินคลองภาษีเจริญ
จากบริเวณถนนราชพฤกษ์ถึงบริเวณสุดเขต กทม.

สํานักการระบายน้ํา
สํานักการระบายน้ํา
สํานักการระบายน้ํา
สํานักการระบายน้ํา
สํานักการระบายน้ํา
สํานักการระบายน้ํา
สํานักการระบายน้ํา
สํานักการระบายน้ํา
สํานักการระบายน้ํา

๑๘

มาตรการที่ 4 จัดการสิ่งปลูกสร้างรุกล้ําคลองสายหลัก
ตัวชีว้ ัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
15 ร้อยละความสําเร็จของการจัดการสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ําใน
คลองเป้าหมาย (ผลผลิต)

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 60

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
งบประมาณ
1. โครงการจ้างที่ปรึกษาสํารวจแนวเขตคลองสาธารณะในพื้นที่
12,730,850
กรุงเทพมหานคร
2. ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และประตูระบายน้ําคลองลาดพร้าว คลอง 246,750,000
บางบัว คลองถนน คลองสอง และคลองบางซื่อ จากบริเวณเขื่อนดิน (เงินอุดหนุนรัฐบาล)
อุโมงค์ยักษ์พระรามเก้า-รามคําแหงไปทางประตูระบายน้ําคลองสอง
สายใต้
โครงการ/กิจกรรมประจํา

งบประมาณ

ส่วนราชการ
กรบ.
กรบ.

ส่วนราชการ

ไม่มี

มาตรการที่ 5 จัดทําแผนที่ความเสี่ยงน้ําท่วมและดัชนีความเสี่ยงในพื้นที่เขตจุดวิกฤติ
ตัวชีว้ ัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
16 จํานวนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้ําที่
ค่าเป้าหมาย จํานวน 1 ระบบ
ได้รับการพัฒนา (ผลผลิต)
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
1. งานจัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทําแผนที่ความเสี่ยงน้ําท่วมและดัชนี
ความเสี่ยงในพื้นที่เขตจุดวิกฤติ
2. โครงการจัดทําระบบภูมสิ ารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการน้ํา

งบประมาณ
-

ส่วนราชการ
กสน.

50,000,000 สํานักการระบายน้ํา
(ไม่ได้รับงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

๑๙

โครงการ/กิจกรรมประจํา
1. ค่าบํารุงรักษาศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ําท่วมกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ
24,500,000

ส่วนราชการ
กสน.

2. ค่าบํารุงรักษาศูนย์ข้อมูลสํานักการระบายน้ํา

3,000,000

กสน.

3. ค่าบํารุงรักษาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศกรุงเทพมหานคร

24,720,000

กสน.

เป้าประสงค์ที่ 1.4.1.2 ฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ตัวชีว้ ัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
17 สร้าง T-Groins แนวคันหินป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

ค่าเป้าหมาย
2 ก.ม.

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์
มาตรการที่ 3 สร้างแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งถาวร
ตัวชีว้ ัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
17 สร้าง T-Groins แนวคันหินป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
ไม่มี
โครงการ/กิจกรรมประจํา
1. โครงการก่อสร้างทีกรอยน์ (T-Groind) ป้องกันแก้ไขปัญหาการ
กัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย
2 ก.ม.
งบประมาณ

ส่วนราชการ

งบประมาณ
300,000,000
(ไม่ได้รับงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

ส่วนราชการ
สนน.

๒๐

ส่วนที่ ๒ การบริหารจัดการ (เนื้อหาส่วนนี้จะครอบคลุมเฉพาะด้านที่ 7 ตามแผนปฏิบตั ิราชการกรุงเทพมหานคร
ประจําปี พ.ศ.2561)
ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร
มิติที่ ………………………………………………………………………………….
เป้าประสงค์ที่ 1. ………………………………………………………………………….………………………………………………………….
ตัวชีว้ ัดเป้าประสงค์
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์
มาตรการที่ 1 …………………………………………………………………………………………
ตัวชีว้ ัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
โครงการ……………………………………………..
กิจกรรม………………………………………………
(ให้โครงการ/กิจกรรมเรียงลําดับตามมาตรการ)
โครงการ/กิจกรรมประจํา
โครงการ……………………………………………..
กิจกรรม………………………………………………
(โครงการ/กิจกรรมเรียงลําดับตามมาตรการ)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
……………………
-

ส่วนราชการ
…………………
…………………

งบประมาณ
……………………
-

ส่วนราชการ
…………………
…………………

๒๑

เป้าประสงค์ที่ 2. ………………………………………………………………………….………………………………………………………….
ตัวชีว้ ัดเป้าประสงค์
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์
มาตรการที่ 1 …………………………………………………………………………………………
ตัวชีว้ ัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
โครงการ……………………………………………..
กิจกรรม………………………………………………
(ให้โครงการ/กิจกรรมเรียงลําดับตามมาตรการ)
โครงการ/กิจกรรมประจํา
โครงการ……………………………………………..
กิจกรรม………………………………………………
(โครงการ/กิจกรรมเรียงลําดับตามมาตรการ)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
……………………
-

ส่วนราชการ
…………………
…………………

งบประมาณ
……………………
-

ส่วนราชการ
…………………
…………………

๒๒

สรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
ลําดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
(เรียงลําดับหมายเลขมาตรการหลังโครงการ)

งบประมาณ

แหล่ง
งบประมาณ ส่วนราชการ
กทม./รัฐบาล/ ทีร่ ับผิดชอบ
อื่นๆ
กทม.
สจน.

1

โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสียและ
ระบบบําบัดน้ําเสียมีนบุรี ระยะที่ 1

126,000,000

2

โครงการจ้างทีป่ รึกษาบริหารและควบคุมงาน
โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสียและ
ระบบบําบัดน้ําเสียมีนบุรี ระยะที่ 1
โครงการจ้างทีป่ รึกษาสํารวจและออกแบบ
ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย
ธนบุรี
โครงการจ้างทีป่ รึกษาสํารวจและออกแบบ
รายละเอียดระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบ
บําบัดน้ําเสียมีนบุรี ระยะที่ 2
โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้
ในการให้เอกชนร่วมลงทุนและดําเนิน
โครงการบําบัดน้ําเสียคลองเตย
โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้
ในการให้เอกชนร่วมลงทุนและดําเนิน
โครงการบําบัดน้ําเสียบึงหนองบอน
โครงการจัดระบบไหลเวียนน้ําและฟื้นฟู
คุณภาพน้ําคลองสายหลักตามศาสตร์
พระราชา (น้ําดีไล่น้ําเสีย) (สําหรับ DO
ไม่น้อยกว่า 2 มิลลิกรัม/ลิตร)
โครงการจัดระบบไหลเวียนน้ําและฟื้นฟู
คุณภาพน้ําคลองสายหลักตามศาสตร์
พระราชา (น้ําดีไล่น้ําเสีย) (สําหรับ BOD
ไม่เกิน 4 มิลลิกรัม/ลิตร)

11,000,000

กทม.

สจน.

-

กทม.

สจน.

17,200,000

กทม.

สจน.

40,000,000

กทม.

สจน.

40,000,000

กทม.

สจน.

3
4
5
6
7

8

ไม่ใช้งบประมาณ

กบน.

ไม่ใช้งบประมาณ

กบน.

๒๓

ลําดับที่
9

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
(เรียงลําดับหมายเลขมาตรการหลังโครงการ)

งบประมาณ

งานวิเคราะห์คุณภาพน้ําคลองและแม่น้ํา
เจ้าพระยา
(สําหรับ DO ไม่น้อยกว่า 2 มิลลิกรัม/ลิตร)
งานวิเคราะห์คุณภาพน้ําคลองและแม่น้ํา
เจ้าพระยา
(สําหรับ BOD ไม่เกิน 4 มิลลิกรัม/ลิตร)
งานขุดลอกคลอง (สําหรับ DO ไม่น้อยกว่า 2
มิลลิกรัม/ลิตร)

ไม่ใช้งบประมาณ

12

10

แหล่ง
งบประมาณ ส่วนราชการ
กทม./รัฐบาล/ ทีร่ ับผิดชอบ
อื่นๆ
สจน.

ไม่ใช้งบประมาณ

สจน.

40,001,000

กรบ.

งานขุดลอกคลอง (สําหรับ BOD ไม่เกิน 4
มิลลิกรัม/ลิตร)

ไม่ใช้งบประมาณ

กรบ.

13

การกําหนดแนวทางการนําน้ําที่ผ่านการ
บําบัดมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

ไม่ใช้งบประมาณ

สจน.

14

โครงการศึกษาวิจัยพัฒนาและส่งเสริม
นวัตกรรมการจัดการคุณภาพน้ํา

ไม่ใช้งบประมาณ

สจน.

15

โครงการจ้างทีป่ รึกษาสํารวจและออกแบบ
ระบบรวบรวมน้ําเสีย (เพิ่มเติม)พื้นที่เขตห้วย
ขวางเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ําดินแดง
โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสียจาก
พื้นที่รับน้ําคลองลาดโตนด

38,000,000

กทม.

สจน.

145,200,000

กทม.

สจน.

55,000,000

กทม. 50%
รัฐบาล 50%

สจน.

11

16
17

โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสีย
เพิ่มเติมริมคลองแสนแสบ ช่วงถนนวิทยุคลองตันเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ําดินแดง

๒๔

ลําดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
(เรียงลําดับหมายเลขมาตรการหลังโครงการ)

งบประมาณ

18

โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ําท่วมริมแม่น้ํา
เจ้าพระยาบริเวณซอยราษฎร์บูรณะ 3

19

โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันน้ํา 150,000,000
ทะเลหนุนของสถานีสูบน้ําคลองสนามชัย

กทม.

กบน.

20

โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําด้านใต้
คลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย (ก่อสร้างสถานี
สูบน้ําและเขื่อน ค.ส.ล. คลองระหาญ)
โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําคลองจิก
มหาดไทยตอนคลองจั่น (ครั้งที่ 2)

30,000,000

กทม.

กพล.

9,500,000

กทม.

กพล.

22

ปรับปรุงเพิม่ ประสิทธิภาพระบบระบายน้าํ สถานี
สูบน้ําคลองเสือน้อย

45,000,000

กทม.

กบน.

23

ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ําหลักสี่
ถนนวิภาวดีรังสิต ฝั่งขาเข้า

38,000,000

กทม.

กบน.

24

ก่อสร้างระบบระบายน้ําซอยแจ้งวัฒนะ ๕ จาก
ถนนแจ้งวัฒนะถึงคลองเปรมประชากร

30,000,000

กทม.

กรท.

25

ก่อสร้างบ่อสูบน้ําถนนเลียบทางรถไฟสายใต้
(ฝั่งขาออก) ตอนลงคลองบางกอกน้อย

12,400,000

กทม.

กรท.

26

โครงการปรับปรุงบ่อสูบน้ําถนนเพชรบุรีตอน
สถานฑูตอินโดนีเซีย

21,000,000

กทม.

กรท.

21

4,870,000

แหล่ง
งบประมาณ ส่วนราชการ
กทม./รัฐบาล/ ทีร่ ับผิดชอบ
อื่นๆ
กทม.
กพล.

๒๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
(เรียงลําดับหมายเลขมาตรการหลังโครงการ)

งบประมาณ

27

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าํ เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมถนนจันทน์

36,673,600
4,158,000

แหล่ง
งบประมาณ ส่วนราชการ
กทม./รัฐบาล/ ทีร่ ับผิดชอบ
อื่นๆ
เงินอุดหนุนรัฐบาล
กรท.
งบ กทม.สมทบ

28

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์

17,463,600
1,980,000

เงินอุดหนุนรัฐบาล
งบ กทม.สมทบ

กรท.

29

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมถนนสุวินทวงศ์

14,542,400
1,648,800

เงินอุดหนุนรัฐบาล
งบ กทม.สมทบ

กรท.

30

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และสถานีสูบ
น้ําคลองหมื่นแช่มและคลองรางขี้เหล็กจาก
บริเวณคลองภาษีเจริญถึงบริเวณคลองบางบอน
ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองรางอ้อรางแก้วช่วง
จากถนนพหลโยธิน ถึงซอยพหลโยธิน ๖๕
แยก ๒
โครงการปรับปรุงคลองสามเสนจากถนน
พหลโยธินถึงจุดที่กําหนดให้ไปทางถนน
พระรามที่ 6
โครงการจ้างทีป่ รึกษาสํารวจแนวเขตคลอง
สาธารณะในพืน้ ที่กรุงเทพมหานคร

210,690,798

กทม.

กรบ.

44,580,000

กทม.

กพล.

42,550,000

กทม.

กรบ.

12,730,850

กทม.

กรบ.

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และประตูระบายน้ําคลอง
ลาดพร้าว คลองบางบัว คลองถนน คลองสอง
และคลองบางซื่อ จากบริเวณเขื่อนดินอุโมงค์
ยักษ์พระรามเก้า-รามคําแหงไปทางประตู
ระบายน้ําคลองสองสายใต้
ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดินริมคลอง
แสนแสบบริเวณประตูระบายน้ําหนองจอกถึง
สุดเขต กทม. และคลองนครเนื่องเขตจาก
คลองแสนแสบถึงบริเวณคลองหลวงแพ่ง

246,750,000

เงินอุดหนุน
รัฐบาล

กรบ.

107,856,000

เงินอุดหนุน
รัฐบาล

กรบ.

ลําดับที่

31
32
33
34

35

๒๖

ลําดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
(เรียงลําดับหมายเลขมาตรการหลังโครงการ)

งบประมาณ

36

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมถนนสุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี)

37

ก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วม 223,334,000
ถนนศรีอยุธยาและถนนพระรามที่ 6

เงินอุดหนุน
รัฐบาล

กรท.

38

ก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมถนนพหลโยธินบริเวณแยกเกษตรศาสตร์

115,908,000

เงินอุดหนุน
รัฐบาล

กรท.

39

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมถนนสุขุมวิท 31 และซอย
สวัสดี
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย)

90,591,000

เงินอุดหนุน
รัฐบาล

กพล.

151,680,000

เงินอุดหนุน
รัฐบาล

กพล.

ก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมถนนทรงสวัสดิ์ ถนนเยาวราช และถนน
เจริญกรุง
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมถนนสุขุมวิท 4 (นานาใต้)

81,150,000

เงินอุดหนุน
รัฐบาล

กรท.

74,174,000

เงินอุดหนุน
รัฐบาล

กพล.

43

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมถนนสุขุมวิท 14

29,304,000

เงินอุดหนุน
รัฐบาล

กพล.

44

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมถนนสุขุมวิท 39

105,284,000

เงินอุดหนุน
รัฐบาล

กพล.

40
41
42

64,775,000

แหล่ง
งบประมาณ ส่วนราชการ
กทม./รัฐบาล/ ทีร่ ับผิดชอบ
อื่นๆ
เงินอุดหนุน
กพล.
รัฐบาล

๒๗

ลําดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
(เรียงลําดับหมายเลขมาตรการหลังโครงการ)

งบประมาณ

แหล่ง
งบประมาณ ส่วนราชการ
กทม./รัฐบาล/ ทีร่ ับผิดชอบ
อื่นๆ
เงินอุดหนุน
กรท.
รัฐบาล

45

ก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมนราธิวาสนครินทร์ 17 และถนนสวนพลู

27,650,000

46

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าํ เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมถนนสุขมุ วิท 107 ถึงคลองบางนา

98,061,000

เงินอุดหนุน
รัฐบาล

กพล.

47

งานจัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทําแผนทีค่ วามเสี่ยง
น้ําท่วมและดัชนีความเสี่ยงในพื้นที่เขตจุดวิกฤติ

-

-

กสน.

48

โครงการจัดทําระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการน้ํา

50,000,000
(ไม่ได้รับ
งบประมาณ พ.ศ.
2561)

-

สํานักการ
ระบายน้ํา

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
รวมโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ

48
37
11

โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

๒๘

โครงการ/กิจกรรมประจํา
ลําดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
(เรียงลําดับหมายเลขมาตรการหลัง
โครงการ)

งบประมาณ

แหล่ง
งบประมาณ
กทม./รัฐบาล/
อื่นๆ

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ

1

งานตรวจสอบมลพิษทางน้ําภาคสนาม
ตามที่ได้รับการร้องเรียน

ไม่ใช้งบประมาณ

สจน.

2

งานรวบรวมสถิติข้อมูลการใช้นา้ํ ที่ผ่านการ
บําบัดกลับมาใช้ประโยชน์จากโรงควบคุม
คุณภาพน้ํา
รายงานสถิติการแจกจ่ายปุ๋ยหมักจาก
ตะกอนน้ําเสียเพื่อการนําไปใช้ประโยชน์
ของหน่วยงาน
โครงการจ้างเดินระบบบํารุงรักษาและ
บริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ํา
หนองแขม-ทุ่งครุ ระยะที่ 3
โครงการจ้างเดินระบบบํารุงรักษาและ
บริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ํา
ช่องนนทรี ระยะที่ 3
โครงการจ้างเดินระบบบํารุงรักษาและ
บริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ํา
จตุจักร ระยะที่ 3
โครงการจ้างเดินระบบบํารุงรักษาและ
บริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ําดิน
แดง ระยะที่ 3
โครงการจ้างเดินระบบบํารุงรักษาและ
บริหารจัดการศูนย์การศึกษาและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ
งานเดินระบบบําบัดน้ําเสียและ
บํารุงรักษาของโรงควบคุมคุณภาพน้ํา
รัตนโกสินทร์

ไม่ใช้งบประมาณ

สจน.

ไม่ใช้งบประมาณ

สจน.

3
4
5
6
7
8
9

๑99,44๐,๐๐๐

กทม.

สจน.

123,6๐๐,๐๐๐

กทม.

สจน.

๑10,๘0๐,๐๐๐

กทม.

สจน.

๑98,800,๐๐๐

กทม.

สจน.

78,๐๐๐,๐๐๐

กทม.

สจน.

๑๐,๐๐๐,๐๐๐

กทม.

สจน.

๒๙

ลําดับที่
10
11

12
13

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
(เรียงลําดับหมายเลขมาตรการหลัง
โครงการ)

งบประมาณ

งานเดินระบบบําบัดน้ําเสียและ
๙,๐๐๐,๐๐๐
บํารุงรักษาของโรงควบคุมคุณภาพน้ํา
สี่พระยา
งานเดินระบบและบํารุงรักษาระบบบําบัด
ไม่ได้รับ
น้ําเสียและระบบรวบรวมน้ําเสียของโรง
งบประมาณ
ควบคุมคุณภาพน้ําขนาดเล็กที่ได้รับโอน
จากการเคหะแห่งชาติ จํานวน ๑๑ แห่ง
คือ โรงควบคุมคุณภาพน้ําคลองจั่น ร่ม
เกล้า ทุ่งสองห้อง๑ ทุ่งสองห้อง๒
หัวหมาก ท่าทราย บางนา คลองเตย ราม
อินทรา บ่อนไก่ และห้วยขวาง
งานเดินระบบบําบัดน้ําเสียแบบ
ไม่ใช้งบประมาณ
หมุนเวียนตามธรรมชาติและระบบการ
ใช้พชื น้ําของสวนลุมพินี
งานเดินระบบบําบัดน้ําเสียของโรงควบคุม ไม่ใช้งบประมาณ
คุณภาพน้ําพระราม ๙

แหล่ง
งบประมาณ
กทม./รัฐบาล/
อื่นๆ
กทม.

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ
สจน.
สจน.

สจน.
สจน.

14

โครงการปรับปรุงโรงควบคุมคุณภาพน้ํา
ห้วยขวาง

4,800,000

กทม.

สจน.

15

โครงการสร้างองค์ความรู้ด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์การศึกษา
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซือ่
กรุงเทพมหานคร
กิจกรรมการจัดทําข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานครเรื่องการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย
โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ําท่วมริม
แม่น้ําเจ้าพระยา ช่วงบริเวณร้านอาหาร
ครัวระฆังทองถึงโรงเรียนสตรีวัดระฆัง

1,360,000

กทม.

สจน.

-

สํานักการ
ระบายน้ํา

16
17

ไม่ใช้งบประมาณ
50,400,000
(ไม่ได้รับ
งบประมาณ พ.ศ.
2561)

๓๐

ลําดับที่
18

19

20

21
22

23
24

25

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
(เรียงลําดับหมายเลขมาตรการหลัง
โครงการ)
โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการ
ป้องกันน้ําทะเลหนุนสถานีสบู น้ําคลอง
มหาชัย

งบประมาณ

257,000,000
(ไม่ได้รับ
งบประมาณ พ.ศ.
2561)
เครื่องสูบน้ําแบบเคลื่อนที่ระบบไฮดรอลิค 249,750,000
ขนาด ๑๖ นิ้ว ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ไม่
น้อยกว่า ๑๒๕ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ ๓๗
เครื่อง
เครื่องสูบน้ําแบบเคลื่อนที่ระบบไฮดรอลิค 145,000,000
ขนาด ๓๐ นิ้ว ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ไม่
น้อยกว่า 250 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ 10
เครื่อง
โครงการเดินระบบ บํารุงรักษาและบริหาร 90,550,000
จัดการอุโมงค์ระบายน้ําจากบึงมักกะสัน
ลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยา (ระยะที่ 2)
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและดู
717,300
งานเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วม
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง 50,000,000
สว่างและระบบระบายน้ําอุโมงค์ทางลอด
รถยนต์ถนนพหลโยธิน-วัดลาดปลาเค้า
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง 29,000,000
สว่างและระบบระบายน้ําอุโมงค์ทางลอด
รถยนต์สุทธิสาร-ถนนรัชดา (ถนนรัชดาสุทธิสารวินิจฉัย)
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง 29,000,000
สว่างและระบบระบายน้ําอุโมงค์ทางลอด
รถยนต์แยกประชาราษฎร์บําเพ็ญ (ถนน
รัชดา-ประชาราษฎร์บําเพ็ญ)

แหล่ง
งบประมาณ
กทม./รัฐบาล/
อื่นๆ
-

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ
สํานักการ
ระบายน้ํา

กทม.

กคจ.

กทม.

กบน.

กทม.

กบน.

กทม.

กรบ.

กทม.

กบน.

กทม.

กบน.

กทม.

กบน.

๓๑

-

แหล่ง
งบประมาณ
กทม./รัฐบาล/
อื่นๆ
-

-

-

กรท.

-

-

กรท.

การติดตั้งและตรวจสอบเครือ่ งสูบน้ํา
และเครื่องผลักดันน้ําตามแผนการติดตั้ง
และตรวจสอบประจําปี
การสนับสนุนเครื่องสูบน้ําแก่สํานักงานเขต

-

-

กคจ.

-

-

กคจ.

31

การซ่อมและบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ํา
เครื่องผลักดันน้ํา และเครื่องจักรกล

-

-

กคจ.

32

การจัดซื่อเครือ่ งสูบน้ําไฟฟ้าทดแทนการ
ยุบสภาพและการจําหน่าย

-

-

สํานักการ
ระบายน้ํา

33

การจัดซื้อเครือ่ งสูบน้ําเครื่องยนต์
ทดแทนการยุบสภาพและจําหน่าย

-

-

สํานักการ
ระบายน้ํา

34

การพัฒนาทําความสะอาดคูคลอง

-

-

สํานักงานเขต

35

การสํารวจคูคลองและสํารวจครัวเรือนที่
ลุกล้ํา

-

-

สํานักการ
ระบายน้ํา /
สํานักงานเขต

ลําดับที่
26
27
28
29
30

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
(เรียงลําดับหมายเลขมาตรการหลัง
โครงการ)
โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําถนน
รัชดาภิเษกบริเวณทางแยกถนน
ลาดพร้าว คลองน้ําแก้ว
โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําถนน
บางบอน 1 จากคลอง บางโคลัดถึง
คลองบางพราน
โครงการปรับปรุงระบบระบายน้าํ ถนนศรี
นครินทร์ จากจุดที่กําหนดลงคลองเคล็ด

งบประมาณ

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ
กรท.

๓๒

ลําดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
(เรียงลําดับหมายเลขมาตรการหลัง
โครงการ)

36

โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ําจาก
บึงหนองบอนลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยา

37

โครงการจ้างทีป่ รึกษาควบคุมการ
ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบาย
น้ําจากบึงหนองบอนลงสู่แม่นา้ํ
เจ้าพระยา
โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ําคลอง
ทวีวัฒนาบริเวณคอขวด

38

39

โครงการจ้างทีป่ รึกษาควบคุมงาน
โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ําคลอง
ทวีวัฒนาบริเวณคอขวด

40

โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล.
และป้องกันการกัดเซาะคลองพระโขนง
ช่วงจากสถานีสบู น้ําพระโขนงถึงถนนทาง
รถไฟสายเก่า
โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ําและ
ประตูเรือสัญจรคลองแสนแสบ ตอน
คลองบางชัน

41

42

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา
ลํารางสาธารณะและถนนเวฬุวนาราม

งบประมาณ
2,036,000
(ไม่ได้รับ
งบประมาณ พ.ศ.
2561)
25,200,000
(ไม่ได้รับ
งบประมาณ พ.ศ.
2561)
444,840,000
(ไม่ได้รับ
งบประมาณ พ.ศ.
2561)
10,000,000
(ไม่ได้รับ
งบประมาณ พ.ศ.
2561)
84,880,000
(ไม่ได้รับ
งบประมาณ พ.ศ.
2561)
151,700,000
(ไม่ได้รับ
งบประมาณ พ.ศ.
2561)
26,950,000
(ไม่ได้รับ
งบประมาณ พ.ศ.
2561)

แหล่ง
งบประมาณ
กทม./รัฐบาล/
อื่นๆ
-

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ
สํานักการ
ระบายน้ํา

-

สํานักการ
ระบายน้ํา

-

สํานักการ
ระบายน้ํา

-

สํานักการ
ระบายน้ํา

-

สํานักการ
ระบายน้ํา

-

สํานักการ
ระบายน้ํา

-

สํานักการ
ระบายน้ํา

๓๓

ลําดับที่
43

44

45

46

47

48

49

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
(เรียงลําดับหมายเลขมาตรการหลัง
โครงการ)
โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําด้าน
ใต้คลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย
(ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระยาราช
มนตรี ตอนที่ 1)
โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําด้าน
ใต้คลองภาษีเจริญ ช่วงคลองบางบอน
ถึงคลองหนองใหญ่ (ก่อสร้างเขื่อน ค.
ส.ล. คลองพระยาราชมนตรีตอนที่ 2)
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัด
เซาะตลิ่งและคันป้องกันน้ําท่วม ตาม
โครงการแก้มลิงคลองมหาชัย-คลอง
สนามชัย
โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ําและ
สถานีสูบน้ําป้องกันน้ําเสียแผ่กระจาย
เข้าพื้นที่การเกษตรบางขุนเทียน

งบประมาณ

62,720,000
(ไม่ได้รับ
งบประมาณ พ.ศ.
2561)
54,000,000
(ไม่ได้รับ
งบประมาณ พ.ศ.
2561)
100,000,000
(ไม่ได้รับ
งบประมาณ พ.ศ.
2561)
32,000,000
(ไม่ได้รับ
งบประมาณ พ.ศ.
2561)
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม 48,000,000
เครื่องสูบน้ําที่สถานีพระโขนง
(ไม่ได้รับ
งบประมาณ พ.ศ.
2561)
โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ
40,000,000
สถานีสูบน้ําคลองจิก
(ไม่ได้รับ
งบประมาณ พ.ศ.
2561)
โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ําหลักสี่
15,000,000
(ถนนวิภาวดีรังสิต ฝั่งขาออก)
(ไม่ได้รับ
งบประมาณ พ.ศ.
2561)

แหล่ง
งบประมาณ
กทม./รัฐบาล/
อื่นๆ
-

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ
สํานักการ
ระบายน้ํา

-

สํานักการ
ระบายน้ํา

-

สํานักการ
ระบายน้ํา

-

สํานักการ
ระบายน้ํา

-

สํานักการ
ระบายน้ํา

-

สํานักการ
ระบายน้ํา

-

สํานักการ
ระบายน้ํา

๓๔

ลําดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
(เรียงลําดับหมายเลขมาตรการหลัง
โครงการ)

50

โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ
สถานีสูบน้ํา หน้า สน.หัวหมาก

51

โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ
สถานีสูบน้ําคลองบางนางจีน

52

โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพสถานี สู บ
น้ํา คลองบ้ า นหลาย

53

โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ
สถานีสูบน้ําคลองตาอูฐ

54

โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ
เครื่องสูบน้ําหมายเลข 2 และ 3 ที่
สถานีสูบน้ําพระราม 4

55

งานปรับปรุงบ่อสูบน้ําคลองหลอด
กม. 2 ตอนถนนบางนา-ตราด

56

เรือไฟเบอร์กลาสเก็บขนมูลฝอยขนาด
๒x๘ เมตร พร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ
ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ แรงม้า ชนิด
๔ จังหวะ ๔๕ ลํา

งบประมาณ
16,000,000
(ไม่ได้รับ
งบประมาณ พ.ศ.
2561)
18,000,000
(ไม่ได้รับ
งบประมาณ พ.ศ.
2561)
16,000,000
(ไม่ได้รับ
งบประมาณ พ.ศ.
2561)
27,800,000
(ไม่ได้รับ
งบประมาณ พ.ศ.
2561)
63,600,000
(ไม่ได้รับ
งบประมาณ พ.ศ.
2561)
48,900,000
(ไม่ได้รับ
งบประมาณ พ.ศ.
2561)
40,500,000

แหล่ง
งบประมาณ
กทม./รัฐบาล/
อื่นๆ
-

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ
สํานักการ
ระบายน้ํา

-

สํานักการ
ระบายน้ํา

-

สํานักการ
ระบายน้ํา

-

สํานักการ
ระบายน้ํา

-

สํานักการ
ระบายน้ํา

-

สํานักการ
ระบายน้ํา

กทม.

กรบ.

๓๕

ลําดับที่
57

58

59

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
(เรียงลําดับหมายเลขมาตรการหลัง
โครงการ)
รถงับผักตบชวา ความยาวแขนไม่น้อยกว่า
๑๕ เมตร ประกอบด้วยรถบรรทุก ๑๐ ล้อ
(ดีเซล) ขนาด ๖ สูบ ๔ จังหวะ ขนาดไม่
น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ๕ คัน
เรือไฟเบอร์กลาสเก็บขนมูลฝอยขนาด
๒x๖ เมตร พร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ
ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ แรงม้า ชนิด
๔ จังหวะ ๒๑ ลํา
ขุดลอกคลองน้ําแก้วจากคลองพญาเวิก
ถึงคลองลาดพร้าว

47,300,000

แหล่ง
งบประมาณ
กทม./รัฐบาล/
อื่นๆ
กทม.

15,750,000

กทม.

กรบ.

3,510,000

กทม.

กรบ.

งบประมาณ

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ
กรบ.

60

ขุดลอกคลองพญาเวิกจากคลองบางซื่อ
ถึงสุดคลองบริเวณถนนลาดพร้าว

2,070,000

กทม.

กรบ.

61

ขุดลอกบึงมักกะสันจากบ่อสูบน้ําด้าน
ถนนราชปรารภถึงถนนอโศก-ดินแดง

8,258,000

กทม.

กรบ.

62

ขุดลอกคูน้ําสวนรถไฟจากบึงรับน้ําที่ 1
ถึงจุดที่กําหนดให้

2,933,000

กทม.

กรบ.

63

ขุดลอกคลองบางอ้ายจากคลอง
พระยาราชมนตรีถึงคลองสิรนิ ธร

2,510,000

กทม.

กรบ.

64

ขุดลอกคลองวัดใหม่ภาวนาจากคลอง
บางกอกน้อยถึงคลองบางขุนนนท์

1,640,000

กทม.

กรบ.

65

ขุดลอกคลองสวนหลวงจากถนน
พระรามที่ 4 ถึงคลองนางหงษ์

2,045,000

กทม.

กรบ.

๓๖

66

ขุดลอกคลองไผ่สิงโตจากถนนวิทยุถึง
ทางด่วนพิเศษ

888,000

แหล่ง
งบประมาณ
กทม./รัฐบาล/
อื่นๆ
กทม.

67

ขุดลอกคลองครุจากคลองลําเกร็ดถึง
คลองแสนแสบ

9,277,000

กทม.

กรบ.

68

ขุดลอกคลองลําเกร็ดจากคลองครุถึง
คลองบางชัน

6,870,000

กทม.

กรบ.

69

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลอง
บางนา จากถนนทางรถไฟสายเก่าถึง
บริเวณคลองเคล็ด

-

สํานักการ
ระบายน้ํา

-

สํานักการ
ระบายน้ํา

-

สํานักการ
ระบายน้ํา

-

สํานักการ
ระบายน้ํา

-

สํานักการ
ระบายน้ํา

ลําดับที่

70

71

72

73

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
(เรียงลําดับหมายเลขมาตรการหลัง
โครงการ)

งบประมาณ

80,000,000
(ไม่ได้รับ
งบประมาณ พ.ศ.
2561)
โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.
38,510,000
คูนายกิมสาย 2 จากคลองเปรมประชากร
(ไม่ได้รับ
ถึงจุดที่กําหนดให้
งบประมาณ พ.ศ.
2561)
โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (สมอยึดหลัง) 64,000,000
คลองประเวศบุรีรมย์ คลองจรเข้ขบถึง
(ไม่ได้รับ
บริเวณประตูระบายน้ําประเวศตอน
งบประมาณ พ.ศ.
คลองลาดกระบัง
2561)
โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลอง
84,000,000
(ไม่ได้รับ
บางเขนจากบริเวณถนนพิบูลสงครามถึง
บริเวณคลองบางบัว
งบประมาณ พ.ศ.
2561)
โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลอง
133,000,000
สามวา จากบริเวณคลองหกวาสายล่าง
(ไม่ได้รับ
ถึงบริเวณคลองแสนแสบ
งบประมาณ พ.ศ.
2561)

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ
กรบ.

๓๗

ลําดับที่
74

75

76

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
(เรียงลําดับหมายเลขมาตรการหลัง
โครงการ)
โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลอง
ลาดบัวขาวและคลองทับช้างบนจาก
บริเวณคลองแสนแสบถึงบริเวณคลอง
ประเวศบุรีรมย์
โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อม
ทางเดินคลองแสนแสบจากบริเวณถนน
กาญจนาภิเษกถึงบริเวณประตูระบายน้ํา
มีนบุรี
โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลอง
มหาศร จากบริเวณคลองบางไผ่ถึง
บริเวณคลองภาษีเจริญ

งบประมาณ
103,000,000
(ไม่ได้รับ
งบประมาณ พ.ศ.
2561)
197,820,000
(งบต่อเนื่อง)
75,000,000
(ไม่ได้รับ
งบประมาณ พ.ศ.
2561)
103,000,000
(ไม่ได้รับ
งบประมาณ พ.ศ.
2561)
401,600,000
(ไม่ได้รับ
งบประมาณ พ.ศ.
2561)
24,500,000

แหล่ง
งบประมาณ
กทม./รัฐบาล/
อื่นๆ
-

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ
สํานักการ
ระบายน้ํา

-

สํานักการ
ระบายน้ํา

-

สํานักการ
ระบายน้ํา

-

สํานักการ
ระบายน้ํา

-

สํานักการ
ระบายน้ํา

-

กสน.

77

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลอง
บางไผ่จากบริเวณคลองพระราชมนตรี
ถึงบริเวณสุดเขต กทม.

78

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อม
ทางเดินคลองภาษีเจริญ จากบริเวณ
ถนนราชพฤกษ์ถึงบริเวณสุดเขต กทม.

79

ค่าบํารุงรักษาศูนย์ควบคุมระบบป้องกัน
น้ําท่วมกรุงเทพมหานคร

80

ค่าบํารุงรักษาศูนย์ข้อมูลสํานักการ
ระบายน้ํา

3,000,000

-

กสน.

81

ค่าบํารุงรักษาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ
กรุงเทพมหานคร

24,720,000

-

กสน.

๓๘

ลําดับที่
82

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
(เรียงลําดับหมายเลขมาตรการหลัง
โครงการ)
โครงการก่อสร้างทีกรอยน์ (T-Groind)
ป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ทะเลบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ
300,000,000
(ไม่ได้รับ
งบประมาณ พ.ศ.
2561)

แหล่ง
งบประมาณ
กทม./รัฐบาล/
อื่นๆ
-

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ
สนน.

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
รวมโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ

82
32
50

โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

๓๙

การนําแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

๔๐

แนวทางการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๖1
มิตทิ ี่ ๑ ประสิทธิผลตามพันธกิจ
ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร์
ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย
มิตทิ ี่ 1.1 ปลอดมลพิษ
เป้าประสงค์ที่ 1.1.1.1 คุณภาพแหล่งน้ําธรรมชาติในเขตพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครมีคณ
ุ ภาพดีขึ้น
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
ร้อยละของปริมาณน้ําเสียชุมชนที่ระบบบําบัดน้ําเสียสามารถรองรับได้
2*
ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้ําคลองและแม่น้ําเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าออกซิเจน
ละลายน้ํา (DO) ไม่น้อยกว่า 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
3*
ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้ําคลองและแม่น้ําเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าปริมาณ
ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ไม่เกิน 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
4*
ร้อยละของปริมาณน้ําที่ผ่านการบําบัดถูกนํากลับมาใช้ประโยชน์
5
จํานวนผลงานการศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการคุณภาพน้ํา
6
ร้อยละของปริมาณน้ําเสียที่เข้าระบบบําบัดน้ําเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ําเทียบกับขีด
ความสามารถที่ออกแบบไว้ (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 45
ร้อยละ 55
ร้อยละ 1.5
ร้อยละ 6.0
1 เรื่อง
ร้อยละ 65

41

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
1. ก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียรวม
ของกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมอีก 4
แห่ง

ตัวชี้วดั มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
1. ร้อยละของปริมาณน้ําเสีย
ชุมชนที่ระบบบําบัดน้ําเสีย
สามารถรองรับได้

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วดั

โครงการ/กิจกรรม

1. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสีย
และระบบบําบัดน้ําเสียมีนบุรี
ปริมาณน้ําเสียชุมชนในพื้นที่
2. โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน
กรุงเทพมหานคร (ปริมาณการใช้น้ําประปา)
ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบ
ที่โรงควบคุมคุณภาพน้ําของ
บําบัดน้ําเสียมีนบุรี
กรุงเทพมหานครสามารถรองรับได้
3. โครงการจ้างที่ปรึกษาสํารวจและ
ออกแบบระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบ
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 45
บําบัดน้ําเสียธนบุรี
วิธีการคํานวณ
4. โครงการจ้างที่ปรึกษาสํารวจและ
ปริมาณการบําบัดน้ําเสียตามที่ออกแบบ
ออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมน้ําเสีย
(ลบ.ม./วัน) คูณ 100 หารด้วยปริมาณน้ําเสีย และระบบบําบัดน้ําเสียมีนบุรี ระยะที่ 2
ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ปริมาณการ
5. โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาความ
ใช้น้ําประปา) (ลบ.ม./วัน)
เป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนและ
ดําเนินโครงการบําบัดน้ําเสียคลองเตย

นิยาม

8. โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาความ
เป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนและ
ดําเนินโครงการบําบัดน้ําเสียบึงหนองบอน
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
2. เฝ้าระวังติดตาม ตรวจสอบดูแล
สภาพน้ําคลองสายหลักและแม่น้ํา
เจ้าพระยา และจัดการระบบ
ไหลเวียนน้ํา

ตัวชี้วดั มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
1. ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้ํา
คลองและแม่นา้ํ เจ้าพระยามี
ค่าเฉลี่ยของค่าออกซิเจนละลาย
น้ํา (DO) ไม่นอ้ ยกว่า 2.0
มิลลิกรัมต่อลิตร

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วดั

โครงการ/กิจกรรม

นิยาม
- จุดตรวจวัด หมายถึง จุดทีก่ ําหนดให้เฝ้า
ระวังสถานการณ์คุณภาพน้ําในคลองและ
แม่น้ําเจ้าพระยา
โดยทําการเก็บตัวอย่างน้ําเพื่อวิเคราะห์
คุณภาพน้ํา
ประจําทุกเดือน
- ค่าออกซิเจนละลายน้ํา (DO) หมายถึง
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา ถ้าค่า DO
ต่ําแสดงว่าแหล่งน้ํานั้นมีความสกปรกสูง
โดยน้ําที่มีความเหมาะสมต่อการดํารงชีวิต
ของสิ่งมีชีวิตในน้ํา
จะต้องมีคา่ DO ไม่น้อยกว่า 2 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน
ประเภทที่ 4

1. โครงการจัดระบบไหลเวียนน้ําและฟื้นฟู
คุณภาพน้ําคลองสายหลักตามศาสตร์
พระราชา (น้ําดีไล่น้ําเสีย) (สําหรับ DO ไม่
น้อยกว่า ๒ มิลลิกรัม/ลิตร)
2. งานขุดลอกคลอง (สําหรับ DO ไม่น้อย
กว่า 2 มิลลิกรัม/ลิตร)
3. งานวิเคราะห์คุณภาพน้ําคลองและแม่น้ํา
เจ้าพระยา (สําหรับ DO ไม่นอ้ ยกว่า 2
มิลลิกรัม/ลิตร) (ไม่ใช้งบประมาณ) (สจน.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 55
วิธีการคํานวณ
จํานวนจุดตรวจวัดที่มีผลการตรวจวัด
คุณภาพน้ํามีค่าเฉลี่ยรายปีผ่านเกณฑ์
มาตรฐานในรูปของค่า DO ≥ 2.0 มิลลิกรัม
ต่อลิตร คูณ 100 หารด้วยจํานวนจุด
ตรวจวัดทั้งหมด
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วดั มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
2. ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้ํา
คลองและแม่นา้ํ เจ้าพระยามี
ค่าเฉลี่ยของค่าปริมาณความ
สกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD)
ไม่เกิน 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วดั

โครงการ/กิจกรรม

นิยาม
- จุดตรวจวัด หมายถึง จุดทีก่ ําหนดให้เฝ้า
ระวังสถานการณ์คุณภาพน้ําในคลองและ
แม่น้ําเจ้าพระยา โดยทําการเก็บตัวอย่างน้ํา
เพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ํา ประจําทุกเดือน
- ค่าปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์
(BOD) หมายถึง ปริมาณออกซิเจนที่
จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ใน
น้ํา ถ้าค่า BOD สูงแสดงว่าแหล่งน้ํานั้นมี
ความสกปรกสูง โดยน้ําที่เหมาะสมกับการ
นําไปใช้ประโยชน์ในการอุปโภคและบริโภค
ควรมีค่า BOD ไม่เกิน 4 มิลลิกรัมต่อลิตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน
ประเภทที่ 4

1. โครงการจัดระบบไหลเวียนน้ําและฟื้นฟู
คุณภาพน้ําคลองสายหลักตามศาสตร์
พระราชา (น้ําดีไล่น้ําเสีย) (สําหรับ BOD ไม่
เกิน 4 มิลลิกรัม/ลิตร)
2. งานขุดลอกคลอง (สําหรับ BOD ไม่เกิน
4 มิลลิกรัม/ลิตร)
3. งานวิเคราะห์คุณภาพน้ําคลองและแม่น้ํา
เจ้าพระยา (สําหรับ BOD ไม่เกิน 4
มิลลิกรัม/ลิตร)

ค่ าเป้ าหมาย ร้อยละ 1.5

วิธีการคํานวณ
จํานวนจุดตรวจวัดที่มีผลการตรวจวัด
คุณภาพน้ํามีค่าเฉลี่ยรายปีผ่านเกณฑ์
มาตรฐานในรูปของค่า BOD ≤ 4.0
มิลลิกรัมต่อลิตร คูณ 100 หารด้วยจํานวน
จุดตรวจวัดทั้งหมด
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
3. สนับสนุนการนําผลผลิตจากการ
บําบัดน้ําเสียกลับไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วดั มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
1. ร้อยละของปริมาณน้ําที่ผา่ น
การบําบัดถูกนํากลับมาใช้
ประโยชน์

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วดั

โครงการ/กิจกรรม

นิยาม

1. การกําหนดแนวทางการนําน้ําที่ผ่านการ
ปริมาณน้ําที่ผ่านการบําบัดจากโรงควบคุม บําบัดมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
คุณภาพน้ําขนาดใหญ่ของกรุงเทพมหานคร
ที่เปิดดําเนินการ จํานวน ๘ แห่ง และมีการ
นํ า กลั บ มาใช้ ป ระโยชน์ เช่ น นํ า ไปล้ า งท่ อ
ล้างถนน รดน้ําต้นไม้ เป็นต้น
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 6
วิธีการคํานวณ
ปริมาณน้ําที่ผ่านการบําบัดและนํากลับมา
ใช้ประโยชน์ คูณ 100 หารด้วย ปริมาณน้ําที่
ผ่านการบําบัดแล้วทั้งหมดของโรงควบคุม
คุณภาพน้ําขนาดใหญ่ ๘ แห่ง
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
4. ศึกษา วิจัย และพัฒนาเพื่อ
ส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการ
คุณภาพน้ํา

ตัวชี้วดั มาตรการ
นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วดั
โครงการ/กิจกรรม
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
1. โครงการศึกษาวิจัยพัฒนาและส่งเสริม
1. จํานวนผลงานการศึกษาวิจัย นิยาม
นวัตกรรมการจัดการคุณภาพน้ํา
เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการ
การศึกษา เปรียบเทียบประสิทธิภาพการ
คุณภาพน้ํา
ปรับปรุงคุณภาพน้ําในบึงสาธารณะของพืช
น้ําชนิดต่างๆ ดําเนินการอย่างน้อยปีละ 1
เรื่อง
ค่าเป้าหมาย 1 เรื่อง
วิธีการคํานวณ
นั บ จากจํ า นวนสถานที่ ที่ มี ก ารนํ า ผล
การศึกษาฯ ไปปรับปรุงพัฒนาการบําบัดน้ําเสีย
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มาตรการ
ตัวชี้วดั มาตรการ
นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วดั
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
5. เดินระบบ บํารุงรักษาและบริหาร 1. ร้ อ ยละของปริ ม าณน้ํ า เสี ย ที่ นิยาม/คําอธิบาย
จัดการระบบบําบัดน้ําเสีย (มาตรการ เข้าระบบบําบัดน้ําเสียของโรงควบคุม
น้ําเสียที่เข้าระบบ หมายถึง น้ําเสียที่เข้า
ที่หน่วยงานกําหนดขึ้นเอง)
คุณภาพน้ําเทียบกับขีดความสามารถ
ระบบจริ ง และผ่ า นการบํ า บั ด จากระบบ
ที่ออกแบบไว้ (ผลลัพธ์)
บํ า บั ด น้ํ า เสี ย ของโรงควบคุ ม คุ ณ ภาพน้ํ า
ขนาดใหญ่ 8 แห่งและขนาดชุมชน 11 แห่ง
ของกรุงเทพมหานคร
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 65

โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการจ้างที่ปรึกษาสํารวจ ออกแบบ
ระบบรวบรวมน้ําเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่เขต
ห้วยขวางเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ําดินแดง
๓. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสีย
จากพื้นที่รับน้ําคลองลาดโตนด
4. งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสีย
(เพิ่มเติม) ริมคลองแสนแสบช่วงถนนวิทยุคลองตันเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ําดินแดง

วิธีการคํานวณ
ปริ ม าณน้ํ า เสี ย ที่ เ ข้ า ระบบ (ลบ.ม./วั น )
คูณ 100 หารด้วยขีดความสามารถในการ
บําบัดน้ําเสียของระบบบํ าบัดน้ํ าเสีย ขนาด
ชุมชนและขนาดใหญ่ตามที่ออกแบบ (ลบ.
ม./วัน)
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ตาราง ข. แสดงภารกิจงานประจํา
ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย
มิตทิ ี่ 1.1 ปลอดมลพิษ
เป้าประสงค์ที่ 1.1.1.1 คุณภาพแหล่งน้ําธรรมชาติในเขตพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครมีคณ
ุ ภาพดีขึ้น
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
7
ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของ BOD ที่ปล่อยออกสู่แหล่งน้ําผิวดินในพื้นที่ให้บริการบําบัด
น้ําเสียลดลง
8
ปริมาณปุ๋ยหมักจากตะกอนน้ําเสียที่นํากลับมาใช้ประโยชน์
9
10
11

ร้อยละความสําเร็จในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ําเบื้องต้นตามที่ได้รับการร้องเรียน
(ผลลัพธ์)
จํานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละความสําเร็จของการจัดทําข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานครเรื่องการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย

ค่าเป้าหมาย
ไม่เกิน 10 มิลลิกรัมต่อลิตร
12,500 ลบ.ม/ปี
ร้อยละ 80
นักเรียนจาก 37 โรงเรียน
ร้อยละ 100
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
2. เฝ้าระวังติดตาม ตรวจสอบดูแล
สภาพน้ําคลองสายหลักและแม่น้ํา
เจ้าพระยา และจัดการระบบ
ไหลเวียนน้ํา

ตัวชี้วดั มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
1. ร้อยละความสําเร็จในการ
แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ําเบื้องต้น
ตามที่ได้รับการร้องเรียน
(ผลลัพธ์)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วดั

โครงการ/กิจกรรม

นิยาม/คําอธิบาย
1. งานตรวจสอบมลพิษทางน้ําภาคสนาม
ความสําเร็จในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ํา ตามทีไ่ ด้รับการร้องเรียน
เบื้องต้น หมายถึง จํานวนเรื่องร้องเรียนที่
หน่วยแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ํา (BEST Env.)
ได้มีการดําเนินการแก้ไขและรายงานผลการ
ดําเนินการตอบผู้ที่ร้องเรียนได้
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80
วิธีการคํานวณ
จํานวนเรื่องร้องเรียนที่หน่วยแก้ไขปัญหา
คุณภาพน้ํา (BEST Env.) ได้ดําเนินการ
แก้ไขและแจ้งตอบกลับผู้ที่รอ้ งเรียน คูณ
100 หารด้วย
จํานวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
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มาตรการ
ตัวชี้วดั มาตรการ
นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วดั
โครงการ/กิจกรรม
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
1. รายงานสถิติการแจกจ่ายปุ๋ยหมักจาก
3. สนับสนุนการนําน้ําผลผลิตจาก 1. ปริมาณปุ๋ยหมักจากตะกอนน้ํา นิยาม
ตะกอนน้ําเสียเพื่อการนําไปใช้ประโยชน์
การบําบัดน้ําเสียกลับไปใช้ประโยชน์ เสียที่นํากลับมาใช้ประโยชน์
ปุ๋ยหมักจากตะกอนน้ําเสีย หมายถึง การ
ของหน่วยงาน
นําตะกอนน้ําเสียจากโรงควบคุมคุณภาพน้ํา
๘ แห่ง มาแปรรูปเป็นปุ๋ยหมักและแจกจ่าย
ให้หน่วยงานต่างๆ นําไปใช้ประโยชน์
ค่าเป้าหมาย 12,500 ลบ.ม./ปี
วิธีการคํานวณ
นับจากปริมาณปุ๋ยหมักจากตะกอนน้ําเสีย
ที่จ่ายให้หน่วยงานต่าง ๆ นําไปใช้ประโยชน์
รวมตลอดทั้งปีงบประมาณเมื่อเทียบกับค่า
เป้าหมาย
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มาตรการ
ตัวชี้วดั มาตรการ
นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วดั
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
5 เดินระบบ บํารุงรักษาและบริหาร 1. ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของ BOD นิยาม
จัดการระบบบําบัดน้ําเสีย (มาตรการ ที่ ป ล่ อ ยออกสู่ แ หล่ ง น้ํ า ผิ ว ดิ น ใน ค่า BOD ของน้ําที่ผ่านการบําบัด ณ โรง
พื้นที่ให้บริการบําบัดน้ําเสียลดลง ควบคุมคุณภาพน้ําที่เปิดดําเนินการ ได้แก่
ที่หน่วยงานกําหนดขึ้นเอง)
โรงควบคุมคุณภาพน้ําขนาดใหญ่
8 แห่ง ใต้จุดปล่อยน้ําระยะ 100 เมตรโดย
จัดเก็บผลการตรวจสอบ BOD ทุกเดือน
โรงควบคุมคุณภาพน้ําขนาดชุมชน 11 แห่ง
และระบบบําบัดน้ําเสียด้วยวิธีธรรมชาติและ
กึ่งธรรมชาติ 2 แห่ง ณ จุดปล่อยน้ําทิ้ง โดย
จัดเก็บผลการตรวจสอบ BOD ทุกเดือน
และจัดเก็บเป็นรายโรงควบคุมคุณภาพน้ํา

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการจ้างเดินระบบบํารุงรักษาและ
บริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ําหนอง
แขม-ทุ่งครุ ระยะที่ 3

2. โครงการจ้างเดินระบบบํารุงรักษาและ
จัดการบริหารโรงควบคุมคุณภาพน้ําช่อง
นนทรี ระยะที่ 3
3. โครงการจ้างเดินระบบบํารุงรักษาและ
บริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ําจตุจักร
ระยะที่ 3
4. โครงการจ้างเดินระบบบํารุงรักษาและ
บริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ําดินแดง
ระยะที่ 3
ค่าเป้าหมาย ไม่เกิน 10 มิลกิ รัม/ลิตร
5 โครงการจ้างเดินระบบบํารุงรักษาและ
วิธีการคํานวณ
บริหารจัดการศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์
ผลรวมของค่าเฉลี่ย BOD รายปีในแหล่งน้าํ สิ่งแวดล้อมบางซื่อ
6. งานเดินระบบบําบัดน้ําเสียและบํารุงรักษา
ผิวดิน ของแต่ละโรงควบคุมคุณภาพน้ําที่
เปิดดําเนินการหารด้วยจํานวนโรงควบคุม ของโรงควบคุมคุณภาพน้ํารัตนโกสินทร์
7. งานเดินระบบบําบัดน้ําเสียและบํารุงรักษา
คุณภาพน้ําที่เปิดดําเนินการทั้งหมด
ของโรงควบคุมคุณภาพน้ําสี่พระยา
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วดั มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วดั

โครงการ/กิจกรรม
๘. งานเดินระบบและบํารุงรักษาระบบ
บําบัดน้ําเสียและระบบรวบรวมน้ําเสียของ
โรงควบคุมคุณภาพน้ําขนาดเล็กที่ได้รับโอน
จากการเคหะแห่งชาติ จํานวน ๑๑ แห่ง คือ
โรงควบคุมคุณภาพน้ําคลองจั่น ร่มเกล้า ทุ่ง
สองห้อง๑ ทุ่งสองห้อง๒ หัวหมาก ท่าทราย
บางนา คลองเตย รามอินทรา บ่อนไก่ และ
ห้วยขวาง
๙. งานเดินระบบบําบัดน้ําเสียแบบ
หมุนเวียนตามธรรมชาติและระบบการใช้พืช
น้ําของสวนลุมพินี
๑๐. งานเดินระบบบําบัดน้ําเสียของ
โรงควบคุมคุณภาพน้ําพระราม ๙
11. งานปรับปรุงโรงควบคุมคุณภาพน้ํา
ห้วยขวาง
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการลดปริมาณน้ําเสียและอนุรักษ์
แหล่งน้ําธรรมชาติ(มาตรการที่
หน่วยงานกําหนดขึ้นเอง)

ตัวชี้วดั มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
1. จํานวนกลุม่ เป้าหมายที่เข้า
ร่วมกิจกรรม

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วดั
นิยาม
กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง นักเรียนและ
คณะอาจารย์โรงเรียนในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร

โครงการ/กิจกรรม
โครงการสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย นักเรียนจาก 37 โรงเรียน
วิธีการคํานวณ
นั บ จากจํ า นวนกลุ่ ม เป้ า หมายที่ เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย
2. ร้อยละความสําเร็จของการ
นิยาม
จัดทําข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
การจัดทําข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย
บําบัดน้ําเสีย
แล้วเสร็จ

กิจกรรมการจัดทําข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานครเรื่องการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100
วิธีการคํานวณ
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ตาราง ค. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ.2561
ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย
มิตทิ ี่ 1.1 ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ 1.1.1 แหล่ ง น้าํ สาธารณะทั้ง แม่ นา้ํ สายหลั ก และคู ค ลองต่ า ง ๆ มี คุ ณ ภาพน้าํ อยู่ ใ นเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินประเภทที่ 4
เป้าประสงค์ที่ 1.1.1.1 คุณภาพแหล่งน้ําธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น
ตัวชี้วดั

ค่าเป้าหมาย

1. ร้อยละของจุดตรวจวัด ร้อยละ 55
ของน้ําคลองและแม่น้ํา
เจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่า
ออกซิเจนละลายน้ํา (DO)
ไม่น้อยกว่า 2.0 มิลลิกรัม
ต่อลิตร

นิยามและวิธกี ารคํานวณ

เชื่อมโยงกับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

นิยาม
- จุดตรวจวัด หมายถึง จุดที่
กําหนดให้เฝ้าระวังสถานการณ์
คุณภาพน้ําในคลองและแม่น้ํา
เจ้าพระยา โดยทําการเก็บตัวอย่างน้ํา
เพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ํา
ประจําทุกเดือน
- ค่าออกซิเจนละลายน้ํา (DO)
หมายถึง ปริมาณออกซิเจนที่
ละลายในน้ํา ถ้าค่า DO ต่ําแสดง
ว่าแหล่งน้ํานั้นมีความสกปรกสูง
โดยน้ําที่มีความเหมาะสมต่อการ
ดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้ํา
จะต้องมีคา่ DO ไม่น้อยกว่า 2
มิลลิกรัมต่อลิตร ตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน
ประเภทที่ 4

เฝ้าระวังติดตามตรวจสอบ
ดูแลสภาพน้ําคลองสาย
หลักและแม่น้ําเจ้าพระยา
และจัดการระบบ
ไหลเวียนน้ํา

1. โครงการจัดระบบ
ไหลเวียนน้ําและฟื้นฟู
คุณภาพน้ําคลองสายหลัก
ตามศาสตร์พระราชา (น้ําดีไล่
น้ําเสีย) (สําหรับ DO ไม่น้อย
กว่า ๒ มิลลิกรัม/ลิตร)
2. งานขุดลอกคลอง (สําหรับ
DO ไม่น้อยกว่า 2 มิลลิกรัม/
ลิตร)
3. งานวิเคราะห์คุณภาพน้ํา
คลองและแม่นา้ํ เจ้าพระยา
(สําหรับ DO ไม่น้อยกว่า 2
มิลลิกรัม/ลิตร)

ส่วนราชการ/
ฝ่ายทีร่ บั ผิดชอบ
สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา
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ตัวชี้วดั

ค่าเป้าหมาย

นิยามและวิธกี ารคํานวณ

เชื่อมโยงกับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ส่วนราชการ/
ฝ่ายทีร่ บั ผิดชอบ

เฝ้าระวังติดตาม
ตรวจสอบดูแลสภาพน้ํา
คลองสายหลักและแม่น้ํา
เจ้าพระยา และจัดการ
ระบบไหลเวียนน้ํา

1. โครงการจัดระบบ
ไหลเวียนน้ําและฟื้นฟู
คุณภาพน้ําคลองสายหลัก
ตามศาสตร์พระราชา (น้ําดีไล่
น้ําเสีย) (สําหรับ BOD ไม่เกิน
4 มิลลิกรัม/ลิตร)

- กองระบบอาคาร
บังคับน้ํา
- กองระบบคลอง
- สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 55
วิธีการคํานวณ
จํานวนจุดตรวจวัดที่มีผลการ
ตรวจวัดคุณภาพน้ํามีค่าเฉลี่ยรายปี
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในรูปของค่า
DO ≥ 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร คูณ
100 หารด้วยจํานวนจุดตรวจวัด
ทั้งหมด

2. ร้อยละของจุดตรวจวัด ร้อยละ 1.5
ของน้ําคลองและแม่น้ํา
เจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่า
ปริมาณความสกปรกในรูป
สารอินทรีย์ (BOD) ไม่เกิน
4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร

นิยาม
- จุดตรวจวัด หมายถึง จุดที่
กําหนดให้เฝ้าระวังสถานการณ์
คุณภาพน้ําในคลองและแม่น้ํา
เจ้าพระยาโดยทําการเก็บตัวอย่าง
น้ําเพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ํา
ประจําทุกเดือน
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ตัวชี้วดั

ค่าเป้าหมาย

นิยามและวิธกี ารคํานวณ
- ค่าปริมาณความสกปรกในรูป
สารอินทรีย์ (BOD) หมายถึง
ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ใน
การย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ํา ถ้า
ค่า BOD สูงแสดงว่าแหล่งน้ํานั้นมี
ความสกปรกสูง โดยน้ําที่เหมาะสม
กับการนําไปใช้ประโยชน์ในการ
อุปโภคและบริโภค ควรมีค่า BOD
ไม่เกิน 4 มิลลิกรัมต่อลิตร ตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน
ประเภทที่ 4

เชื่อมโยงกับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ส่วนราชการ/
ฝ่ายทีร่ บั ผิดชอบ

2. งานขุดลอกคลอง (สําหรับ
BOD ไม่เกิน 4 มิลลิกรัม/
ลิตร)
3. งานวิเคราะห์คุณภาพน้ํา
คลองและแม่นา้ํ เจ้าพระยา
(สําหรับ BOD ไม่เกิน 4
มิลลิกรัม/ลิตร)

วิธีการคํานวณ
จํานวนจุดตรวจวัดที่มีผลการ
ตรวจวัดคุณภาพน้ํามีค่าเฉลี่ยรายปี
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในรูปของค่า
BOD ≤ 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร คูณ
100 หารด้วยจํานวนจุดตรวจวัด
ทั้งหมด
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ตัวชี้วดั

ค่าเป้าหมาย

3. ร้อยละของน้ําที่ผ่านการ ร้อยละ 6.0
บําบัดถูกนํากลับมาใช้
ประโยชน์

นิยามและวิธกี ารคํานวณ

เชื่อมโยงกับมาตรการ

สนับสนุนการนําผลผลิต
ปริมาณน้ําที่ผ่านการบําบัดจาก จากการบําบัดน้ําเสีย
โรงควบคุมคุณภาพน้ําขนาดใหญ่ กลับไปใช้ประโยชน์
ข อ ง ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร ที่ เ ปิ ด
ดําเนินการ จํานวน ๘ แห่ง และมี
การนํ า กลั บ มาใช้ ป ระโยชน์ เช่ น
นําไปล้างท่อ ล้างถนน รดน้ําต้นไม้
เป็นต้น
นิยาม

โครงการ/กิจกรรม
1. การกําหนดแนวทางการ
นําน้ําที่ผ่านการบําบัดมาใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

ส่วนราชการ/
ฝ่ายทีร่ บั ผิดชอบ
สํานักงานจัดการ
คุณภาพน้ํา

2. งานรวบรวมสถิติข้อมูล
การนําน้ําที่ผ่านการบําบัด
จากโรงควบคุมคุณภาพน้ํา
กลับมาใช้ประโยชน์

วิธีการคํานวณ
ปริมาณน้ําที่ผ่านการบําบัดและ
นํากลับมาใช้ประโยชน์ คูณ 100
หารด้วย ปริมาณน้ําที่ผ่านการบําบัด
แล้วทั้งหมดของโรงควบคุมคุณภาพ
น้ําขนาดใหญ่ ๘ แห่ง
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ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร์
ด้านที่ 1. มหานครปลอดภัย
มิตทิ ี่
1.4 ปลอดภัยพิบัติ
เป้าประสงค์ที่ 1.4.1.1 กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ําฝน น้ําหนุน น้ําหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากร
และเครื่องมือในการจัดการสาธารณะภัยโดยเฉพาะอุทกภัย
ลําดับที่
ตัวชี้วดั
ค่าเป้าหมาย
๑๒.
ความสามารถรองรับปริมาณน้ําหลากและน้ําหนุนที่ความสูง +3.000 ม.รทก. (ผลลัพธ์) ร้อยละ 90 ของความยาวแนวริมแม่น้ําเจ้าพระยา
คลองบางกอกน้อย และคลองมหาสวัสดิ์
มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
เพิ่มความสามารถในการรองรับ
ปริมาณน้ําหลากและน้ําหนุนได้ดีขึ้น
ที่ความสูง +3.000ม.รทก.
(ม. 1.4.1.1.1)

ตัวชี้วดั มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
ความสามารถรองรับปริมาณน้ํา
หลากและน้ําหนุนที่ความสูง
+3.000 ม.รทก. (ผลลัพธ์)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วดั

โครงการ/กิจกรรม

นิยาม
ปริมาณน้ําหลาก หมายถึง ปริมาณน้ําเหนือที่
ไหลบ่าผ่านกรุงเทพมหานคร ส่งผลกระทบให้
แม่น้ําเจ้าพระยามีระดับสูง ซึ่งขนาดของ
แม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณกรุงเทพมหานคร
สามารถรองรับได้ประมาณ 2,500 –
3,000 ลบ.ม. ต่อวินาที โดยไม่มีน้ําล้นตลิ่ง
ปริมาณน้ําหนุน หมายถึง ระดับน้ําทะเล
เคลื่อนไหวขึ้นและลง โดยธรรมชาติจะส่งผล
กระทบให้ระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณ
กรุงเทพมหานคร มีการขึน้ – ลงคล้อยตามกัน

1. โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ําท่วมริม
แม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณซอยราษฎร์บูรณะ 3
งบประมาณ 4,870,000 บาท
ส่วนราขการ กพล.
2. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการ
ป้องกันน้ําทะเลหนุนของสถานีสูบน้ําคลอง
สนามชัย
งบประมาณ 150,000,000 บาท
ส่วนราขการ กบน.
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วดั มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วดั

โครงการ/กิจกรรม

ความสามารถรองรับปริมาณน้ําหลากและ
น้ําหนุนที่ความสูง +3.00 ม.รทก. หมายถึง
ระบบป้องกันน้ําท่วมโดยการสร้างแนว
ป้องกันน้ําท่วมริมแม่น้ําเจ้าพระยา คลอง
บางกอกน้อย และคลองมหาสวัสดิ์ ในพื้นที่
กรุงมหานคร เพื่อป้องกันน้ําท่วม จากน้ํา
หลากและน้ําทะเลหนุน ที่ระดับความสูง
+3.00 เมตรเหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง
(ม.รทก.) โดยแนวริมแม่น้ําเจ้าพระยาคลอง
บางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ มีความ
ยาวรวม 86 กิโลเมตร แบ่งเป็น
1. แนวริมแม่น้ําเจ้าพระยา คลองบางกอก
น้อยและคลองมหาสวัสดิ์ ทีส่ าํ นักระบายน้ํา
สามารถดําเนินการสร้างคันกั้นน้ําถาวรได้มี
ความยาว 77 กิโลเมตร (ปัจจุบันดําเนินการ
ก่อสร้างแล้ว 76.8 กิโลเมตร และติด
อุปสรรคการก่อสร้าง 0.2 กิโลเมตร)
2. แนวริมแม่นา้ํ เจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย
และคลองมหาสวัสดิ์ที่ไม่สามารถก่อสร้างคันกั้น
น้ําถาวรได้ สํานักการระบายน้ําดําเนินการเรียง
กระสอบทรายเป็นคันกั้นน้ําชั่วคราว ความยาว
ประมาณ 4.5 กิโลเมตร
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วดั มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วดั

โครงการ/กิจกรรม

3. แนวริมแม่น้ําเจ้าพระยา คลองบางกอก
น้อยและคลองมหาสวัสดิ์ที่อยูใ่ นพื้นที่เอกชน
เอกชนเจ้าของพื้นที่ดูแลรับผิดชอบเอง
ความยาวประมาณ 4.5 กิโลเมตร
วิธีการคํานวณ
ระดับผลลัพธ์ : ร้อยละ 90 ของความยาว
แนวริมแม่น้ําเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย
และคลองมหาสวัสดิ์
วิธีการคํานวณ
= ความยาวแนวริมแม่น้ําฯที่สามารถป้องกันน้ําท่วมที่
ความสูง +3.00 ม.รทก.
× 100
ความยาวแนวริมแม่น้ําฯในพื้นทีก่ รุงเทพมหานคร
ระดับผลผลิต : ร้อยละ 100 ของการก่อสร้าง
คันกั้นน้ําริมแม่น้ําเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย
และคลองมหาสวัสดิ์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
ที่ระดับความสูง +3.00 ม.รทก.
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วดั มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วดั

โครงการ/กิจกรรม

วิธีการคํานวณ : แบ่งสัดส่วนการดําเนินการ
ดังนี้
1. ออกแบบและรายการ ร้อยละ 20
2. ขออนุมัติดําเนินการ ร้อยละ 10
3. จัดทํา TOR
ร้อยละ 10
4. จัดหาผู้รับจ้าง
ร้อยละ 5
5. ขออนุมัติจา้ ง
ร้อยละ 5
6. ดําเนินการก่อสร้าง
ร้อยละ 50
การวัดร้อยละความสําเร็จของโครงการ
ก่อสร้างฯ
ร้อยละความสําเร็จ = ร้อยละความก้าวหน้า × 100
ร้อยละความสําเร็จ
ร้อยละความสําเร็จเฉลี่ย = ร้อยละความสําเร็จ
จํานวนโครงการ
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ลําดับที่
๑๓.

ตัวชี้วดั
ความสามารถระบายน้ําท่วมขังในถนนสายหลัก กรณีฝนตกไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิเมตรต่อ
ชั่วโมง (ผลลัพธ์)

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
เพิ่มความสามารถในการระบายน้ํา
ท่วมขังในถนนสายหลัก กรณีฝนตก
100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง
(ม. 1.4.1.1.2)

ตัวชี้วดั มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
ความสามารถระบายน้ําท่วมขัง
ในถนนสายหลัก กรณีฝนตกไม่
เกิน 100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง
(ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย
ไม่เกิน ๒๑๐ นาที

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วดั

โครงการ/กิจกรรม

นิยาม
ถนนสายหลัก หมายถึง ถนนสายหลัก
ทั้งหมดในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่สํานัก
การระบายน้ํารับผิดชอบการดูแลในการแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมในพื้นผิวถนน
ความสามารถระบายน้ําท่วมขัง หมายถึง
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง
ในพื้นผิวถนน กรณีฝนตกไม่เกิน 100
มิลลิเมตร/ชั่วโมง ให้สามารถระบายน้ําท่วมขัง
เข้าสู่สภาวะปกติได้ในเวลาที่กําหนด
วิธีการคํานวณ
ระดับผลลัพธ์ :
= จํานวนครั้งที่ฝนตกและใช้เวลา
ระบายน้ําท่วมขังได้ไม่เกิน 210 นาที× 100
จํานวนครั้งที่ฝนตก
(วัดช่วงเวลาน้ําท่วมนับจากฝนหยุดตก โดย
ใช้ข้อมูลสถิติทบี่ ันทึกไว้จากกองระบบ
สารสนเทศระบายน้ํา)

1. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําด้านใต้
คลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย (ก่อสร้าง
สถานีสูบน้ําและเขื่อน ค.ส.ล. คลองระหาญ)
งบประมาณ 30,000,000 บาท
ส่วนราขการ กพล.
2. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําคลองจิก
มหาดไทยตอนคลองจั่น (ครั้งที่ 2)
งบประมาณ 9,500,000 บาท
ส่วนราขการ กพล.
3. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ํา
สถานีสูบน้ําคลองเสือน้อย
งบประมาณ 45,000,000 บาท
ส่วนราขการ กบน.
4. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ํา
หลักสี่ถนนวิภาวดีรังสิต ฝั่งขาเข้า
งบประมาณ 38,000,000 บาท
ส่วนราขการ กบน.
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วดั มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วดั

โครงการ/กิจกรรม

ระดับผลผลิต : ร้อยละ 100 ของความสําเร็จ 5. ก่อสร้างระบบระบายน้ําซอยแจ้งวัฒนะ ๕
เฉลี่ยทุกโครงการก่อสร้าง
จากถนนแจ้งวัฒนะถึงคลองเปรมประชากร
วิธีการคํานวณ : แบ่งสัดส่วนการดําเนินการ งบประมาณ 30,000,000 บาท
ส่วนราขการ กรท.
ดังนี้
6. ก่อสร้างบ่อสูบน้ําถนนเลียบทางรถไฟ
1. ออกแบบและรายการ ร้อยละ 20
สายใต้ (ฝั่งขาออก) ตอนลงคลองบางกอกน้อย
4. จัดหาผู้รับจ้าง
ร้อยละ 5
งบประมาณ 12,400,000 บาท
2. ขออนุมัติดําเนินการ ร้อยละ 10
ส่วนราขการ กรท.
5. ขออนุมัติจา้ ง
ร้อยละ 5
7. โครงการปรับปรุงบ่อสูบน้ําถนนเพชรบุรี
3. จัดทํา TOR
ร้อยละ 10
ตอนสถานฑูตอินโดนีเซีย
6. ดําเนินการก่อสร้าง
ร้อยละ 50
งบประมาณ 21,000,000 บาท
การวัดร้อยละความสําเร็จของโครงการ
ส่วนราขการ กรท.
ก่อสร้างฯ
ร้อยละความสําเร็จ = ร้อยละความก้าวหน้า× 100 8. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อ
แก้ไขปัญหาน้ําท่วมถนนจันทน์
ร้อยละค่าเป้าหมาย
ร้อยละความสําเร็จเฉลี่ย = ร้อยละความสําเร็จ งบประมาณ
36,673,600 บาท
จํานวนโครงการ
(เงินอุดหนุนรัฐบาล)
4,158,000
(งบ กทม.สมทบ)
ส่วนราขการ กรท.
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วดั มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วดั

โครงการ/กิจกรรม
9. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์
งบประมาณ
17,463,600
(เงินอุดหนุนรัฐบาล)
1,980,000
(งบ กทม.สมทบ)
ส่วนราขการ กรท.
10. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อ
แก้ไขปัญหาน้ําท่วมถนน สุวินทวงศ์
งบประมาณ
14,542,400
(เงินอุดหนุนรัฐบาล)
1,648,800
(งบ กทม.สมทบ)
ส่วนราขการ กรท.
11. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และ
สถานีสูบน้ําคลองหมื่นแช่มและคลองราง
ขี้เหล็กจากบริเวณคลองภาษีเจริญถึงบริเวณ
คลองบางบอน
งบประมาณ 210,690,798 บาท
ส่วนราขการ กรบ.
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วดั มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วดั

โครงการ/กิจกรรม
12. ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดินริม
คลองแสนแสบบริเวณประตูระบายน้ําหนอง
จอกถึงสุดเขต กทม. และคลองนครเนื่องเขต
จากคลองแสนแสบถึงบริเวณคลองหลวงแพ่ง
งบประมาณ
107,856,000 บาท
(เงินอุดหนุนรัฐบาล)
ส่วนราขการ กรบ.
13. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมถนนสุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี)
งบประมาณ
64,775,000 บาท
(เงินอุดหนุนรัฐบาล)
ส่วนราขการ กพล.
14. ก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมถนนศรีอยุธยาและถนน
พระรามที่ 6
งบประมาณ
223,334,000 บาท
(เงินอุดหนุนรัฐบาล)
ส่วนราขการ กรท.
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วดั มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วดั

โครงการ/กิจกรรม
15. ก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมถนนพหลโยธินบริเวณแยก
เกษตรศาสตร์
งบประมาณ
115,908,000 บาท
(เงินอุดหนุนรัฐบาล)
ส่วนราขการ กรท.
16. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมถนนสุขุมวิท 31 และซอยสวัสดี
งบประมาณ
90,591,000 บาท
(เงินอุดหนุนรัฐบาล)
ส่วนราขการ กพล.
17. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อ
แก้ไขปัญหาน้ําท่วมถนนสุขมุ วิท 63 (เอกมัย)
งบประมาณ
151,680,000 บาท
(เงินอุดหนุนรัฐบาล)
ส่วนราขการ กพล.
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วดั มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วดั

โครงการ/กิจกรรม
18. ก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมถนนทรงสวัสดิ์ ถนนเยาวราช
และถนนเจริญกรุง
งบประมาณ
81,150,000 บาท
(เงินอุดหนุนรัฐบาล)
ส่วนราขการ กรท.
19. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อ
แก้ไขปัญหาน้ําท่วมถนนสุขมุ วิท 4 (นานาใต้)
งบประมาณ
74,174,000 บาท
(เงินอุดหนุนรัฐบาล)
ส่วนราขการ กพล.
20. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อ
แก้ไขปัญหาน้ําท่วมถนนสุขมุ วิท 14
งบประมาณ
29,304,000 บาท
(เงินอุดหนุนรัฐบาล)
ส่วนราขการ กพล.
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วดั มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วดั

โครงการ/กิจกรรม
21. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อ
แก้ไขปัญหาน้ําท่วมถนนสุขมุ วิท 39
งบประมาณ
105,284,000 บาท
(เงินอุดหนุนรัฐบาล)
ส่วนราขการ กพล.
22. ก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมนราธิวาสนครินทร์ 17 และ
ถนนสวนพลู
งบประมาณ
27,650,000 บาท
(เงินอุดหนุนรัฐบาล)
ส่วนราขการ กรท.
23. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อ
แก้ไขปัญหาน้ําท่วมถนนสุขมุ วิท 107 ถึง
คลองบางนา
งบประมาณ
98,061,000 บาท
(เงินอุดหนุนรัฐบาล)
ส่วนราขการ กพล.
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ลําดับที่
๑๔.

ตัวชี้วดั
ความยาวคลองที่ได้รับการฟื้นฟูให้สามารถรองรับและระบายน้ําได้ดี (ผลผลิต)

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
ฟื้นฟูคลองเพื่อรองรับและระบายน้ํา
(ม.๑.๔.๑.๑.๓)

ตัวชี้วดั มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
ความยาวคลองที่ได้รับการฟื้นฟู
ให้สามารถรองรับและระบายน้ํา
ได้ดี (ผลผลิต)

ค่าเป้าหมาย
๓๒ กิโลเมตร

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วดั

โครงการ/กิจกรรม

นิยาม
ระบบคลอง หมายถึง ทางระบายน้ําหลัก
สําหรับใช้ลําเลียง และระบายน้ําออกจาก
พื้นที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
รวมทั้งเป็นที่รองรับน้ําฝนเพื่อให้ระบบคลอง
ต่าง ๆ ทําหน้าที่ระบายน้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ฟื้นฟูคู คลอง หมายถึง การบํารุงรักษาคู
คลอง ให้สามารถระบายน้ําได้สะดวก
ความยาวคลองที่ได้รับการฟื้นฟู หมายถึง
ความยาวของคลองที่ได้รับบํารุงรักษาให้
สามารถระบายน้ําได้สะดวก สามารถแก้ไข
ปัญหาน้าท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่
การก่อสร้างเขื่อนริมคลอง การขุดลอกคลอง
และเปิดทางน้ําไหล

1. ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองรางอ้อราง
แก้วช่วงจากถนนพหลโยธิน ถึงซอย
พหลโยธิน ๖๕ แยก ๒
งบประมาณ 44,580,000 บาท
ส่วนราขการ กพล.
2. โครงการปรับปรุงคลองสามเสนจากถนน
พหลโยธินถึงจุดที่กําหนดให้ไปทางถนน
พระรามที่ 6
งบประมาณ 42,550,000 บาท
ส่วนราขการ กรบ.

วิธีการคํานวณ :
นับจากความยาวของคลองที่ดําเนินการ
ฟื้นฟูฯ เทียบกับค่าเป้าหมายที่กําหนด
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ลําดับที่
๑๕.

ตัวชี้วดั
ร้อยละความสําเร็จของการจัดการสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ําในคลองเป้าหมาย (ผลผลิต)

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
จัดการสิ่งปลูกสร้างรุกล้ําคลองหลัก
(ม.๑.๔.๑.๑.๔)

ตัวชี้วดั มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
ร้อยละความสําเร็จของการ
จัดการสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ําใน
คลองเป้าหมาย (ผลผลิต)

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ ๖๐

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วดั

โครงการ/กิจกรรม

นิยาม
คลองเป้าหมาย หมายถึง คลองลาดพร้าวที่
สํานักการระบายน้ําดําเนินการโครงการ
ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และประตูระบายน้ํา
คลองลาดพร้าว คลองบางบัว คลองถนน
คลองสอง และคลองบางซื่อ จากบริเวณเขื่อน
เดิมอุโมงค์ยักษ์พระรามเก้า-รามคําแหงไปทาง
ประตูระบายน้ําคลองสองสายใต้
รุกล้ําคู คลอง หมายถึง ประชาชนที่ปลูก
สร้างสิ่งก่อสร้างรุกล้ําแนวเขตลําคลอง
สาธารณะ จนทําให้คลองมีขนาดเล็กลงหรือ
ไปกีดขวางทางน้ําไหลของน้ํา ทําให้การไหล
ของน้ําตามธรรมชาติช้าลง โดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากพนักงาน เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่
ดูแลรักษาหรือปกครองท้องที่

1. โครงการจ้างที่ปรึกษาสํารวจแนวเขต
คลองสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
งบประมาณ 12,730,850 บาท
ส่วนราขการ กรบ.
2. ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และประตูระบาย
น้ําคลองลาดพร้าว คลองบางบัว คลองถนน
คลองสอง และคลองบางซื่อ จากบริเวณ
เขื่อนดินอุโมงค์ยักษ์พระรามเก้า-รามคําแหง
ไปทางประตูระบายน้ําคลองสองสายใต้
งบประมาณ
246,750,000 บาท
(เงินอุดหนุนรัฐบาล)
ส่วนราชการ กรบ.
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วดั มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วดั

โครงการ/กิจกรรม

วิธีการคํานวณ
= ความยาวริมคลองที่สามารถจัดการสิ่งปลูกสร้างที่
รุกล้ําและตอกเสาเข็มเขื่อน ค.ส.ล. ได้
×100
ความยาวริมคลองที่จะดําเนินการก่อสร้าง
เขื่อน ค.ส.ล.

71

ลําดับที่
๑๖.

ตัวชี้วดั
จํานวนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้ํา ที่ได้รับการพัฒนา (ผลผลิต)

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
จัดทําแผนที่ความเสี่ยงน้ําท่วมและ
ดัชนีความเสี่ยงในพื้นที่จุดวิกฤต
(ม.1.4.1.1.5)

ตัวชี้วดั มาตรการ
นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วดั
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
จํานวนระบบสารสนเทศเพือ่ การ นิยาม
บริหารจัดการน้ําที่ได้รับการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้ํา
พัฒนา(ผลผลิต)
หมายถึง ระบบรวบรวมและประมวลผลข้อมูล
ด้านการป้องกันและแก้ไขน้ําท่วม
กรุงเทพมหานครเพื่อการบริหารจัดการ โดย
สํานักการระบายน้ํา มีระบบสารสนเทศ 5 ระบบ
หลัก คือ ระบบทํานายฝน ระบบทํานายและ
บริหารจัดการน้ําท่วม ระบบทํางานเสริม ระบบ
นําเสนอ และระบบบริหารจัดการข้อมูล

ค่าเป้าหมาย
จํานวน ๑ ระบบ
โครงการ/กิจกรรม
1. งานจัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทําแผนที่
ความเสี่ยงน้ําท่วมและดัชนีความเสี่ยงใน
พื้นที่เขตจุดวิกฤติ
งบประมาณ –
ส่วนราขการ กสน.

วิธีการคํานวณ
นับจากระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
น้ําที่กองสารสนเทศระบายน้ํา สํานักการระบาย
น้ํา ได้พัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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เป้าประสงค์ที่ 1.4.1.2 ฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ลําดับที่
๑๗.

ตัวชี้วดั
สร้าง T-Groins แนวคันหินป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง (ผลลัพธ์)

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
สร้างแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
ถาวร
(ม.๑.๔.๑.๒.๓)

ตัวชี้วดั มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
สร้าง T-Groins แนวคันหิน
ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
(ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย
2 ก.ม.
นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วดั

นิยาม/คําอธิบาย

โครงการ/กิจกรรม
-

ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนประสบปัญหา
การกัดเซาะอย่างรุนแรง ต่อมาได้มีการ
ก่อสร้างแนวคันไม้ไผ่ ทําให้ลดการกัดเซาะ
ไปได้พอสมควร ปัจจุบันแนวป้องกันชั่วคราว
อยู่ในสภาพชํารุดไม่สามารถป้องกันการก
ดัเซาะได้ เมื่อมีการก่อสร้างแนวป้องกันถาวร
จะทําให้ลดการกัดเซาะชายฝั่งได้ ทําให้เกิด
ตะกอนดินเลนชายฝั่งทะเลเพิ่มขึ้น
ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ ๑๐๐ ของความสําเร็จของโครงการ
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ตาราง ข. แสดงภารกิจงานประจํา
ด้านที่ 1. มหานครปลอดภัย
มิตทิ ี่
1.1 ปลอดภัยพิบัติ
เป้าประสงค์ที่
1.4.1.1 กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ําฝน น้ําหนุน และน้ําหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้าน
บุคลากร และเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัย
ลําดับที่
ตัวชี้วดั
ค่าเป้าหมาย
๑๓.
ความสามารถระบายน้ําท่วมขังในถนนสายหลัก กรณีฝนตกไม่เกิน 100 มิลลิเมตรต่อ
ไม่เกิน 210 นาที
ชั่วโมง (ผลลัพธ์)
มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
เพิ่มความสามารถในการระบายน้ํา
ท่วมขังในถนนสายหลัก กรณีฝนตก
100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง
(ม. 1.4.1.1.2)

ตัวชี้วดั มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
ความสามารถระบายน้ําท่วมขังใน
ถนนสายหลัก กรณีฝนตก 100
มิลลิเมตรต่อชั่วโมง
(ผลลัพธ์)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วดั

โครงการ/กิจกรรม

นิยาม
ถนนสายหลัก หมายถึง ถนนสายหลัก
ทั้งหมดในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่สํานัก
การระบายน้ํารับผิดชอบการดูแลในการแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมในพื้นผิวถนน
ความสามารถระบายน้ําท่วมขัง หมายถึง
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง
ในพื้นผิวถนน กรณีฝนตกไม่เกิน 100
มิลลิเมตร/ชั่วโมง ให้สามารถระบายน้ําท่วม
ขังเข้าสู่สภาวะปกติได้ในเวลาที่กําหนด

1. เครื่องสูบน้ําแบบเคลื่อนที่ระบบไฮดรอลิค
ขนาด ๑๖ นิ้ว ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อย
กว่า ๑๒๕ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ ๓๗ เครื่อง
งบประมาณ 249,750,000 บาท
ส่วนราชการ กคจ.
2. เครื่องสูบน้ําแบบเคลื่อนที่ระบบไฮดรอลิค
ขนาด ๓๐ นิ้ว ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อย
กว่า 250 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ 10 เครื่อง
งบประมาณ 145,000,000 บาท
ส่วนราชการ กบน.
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วดั มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วดั

โครงการ/กิจกรรม

3. โครงการเดินระบบ บํารุงรักษาและบริหาร
วิธีการคํานวณ
จัดการอุโมงค์ระบายน้ําจากบึงมักกะสันลงสู่
ระดับผลลัพธ์ :
= จํานวนครั้งที่ฝนตกและใช้เวลา
แม่น้ําเจ้าพระยา (ระยะที่ 2)
ระบายน้ําท่วมขังได้ไม่เกิน 210 นาที× 100 งบประมาณ 90,550,000 บาท
จํานวนครั้งที่ฝนตก
ส่วนราชการ กบน.
(วัดช่วงเวลาน้ําท่วมนับจากฝนหยุดตก โดย 4. ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและดู
ใช้ข้อมูลสถิติทบี่ ันทึกไว้จากกองระบบ
งานเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
สารสนเทศระบายน้ํา)
บุคลากรด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ระดับผลผลิต : ร้อยละ 100 ของความสําเร็จ
น้ําท่วม
เฉลี่ยทุกโครงการก่อสร้าง
งบประมาณ 717,300 บาท
วิธีการคํานวณ : แบ่งสัดส่วนการดําเนินการ ดังนี้
ส่วนราชการ กรบ.
1. ออกแบบและรายการ ร้อยละ 20
5. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง
4. จัดหาผู้รับจ้าง
ร้อยละ 5
สว่างและระบบระบายน้ําอุโมงค์ทางลอด
2. ขออนุมัติดําเนินการ ร้อยละ 10
รถยนต์ถนนพหลโยธิน-วัดลาดปลาเค้า
5. ขออนุมัติจา้ ง
ร้อยละ 5
งบประมาณ 50,000,000 บาท
3. จัดทํา TOR
ร้อยละ 10
ส่วนราชการ กบน.
6. ดําเนินการก่อสร้าง
ร้อยละ 50
6. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง
การวัดร้อยละความสําเร็จของโครงการ
สว่างและระบบระบายน้ําอุโมงค์ทางลอด
ก่อสร้างฯ
รถยนต์สุทธิสาร-ถนนรัชดา (ถนนรัชดาร้อยละความสําเร็จ = ร้อยละความก้าวหน้า× 100
สุทธิสารวินิจฉัย)
ร้อยละค่าเป้าหมาย
งบประมาณ 29,000,000 บาท
ร้อยละความสําเร็จเฉลี่ย = ร้อยละความสําเร็จ ส่วนราชการ กบน.
จํานวนโครงการ
75

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วดั มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วดั

โครงการ/กิจกรรม
7. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง
สว่างและระบบระบายน้ําอุโมงค์ทางลอด
รถยนต์แยกประชาราษฎร์บําเพ็ญ (ถนน
รัชดา-ประชาราษฎร์บําเพ็ญ)
งบประมาณ 29,000,000 บาท
ส่วนราชการ กบน.
8. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําถนน
รัชดาภิเษกบริเวณทางแยกถนนลาดพร้าว
คลองน้ําแก้ว
งบประมาณ –
ส่วนราชการ กรท.
9. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําถนน
บางบอน 1 จากคลองบางโคลัดถึงคลอง
บางพราน
งบประมาณ –
ส่วนราชการ กรท.
10. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา
ถนนศรีนครินทร์ จากจุดที่กาํ หนดลง
คลองคลองเคล็ด
งบประมาณ –
ส่วนราขการ กรท.
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วดั มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วดั

โครงการ/กิจกรรม
11. การติดตั้งและตรวจสอบเครื่องสูบน้ํา
และเครื่องผลักดันน้ําตามแผนการติดตั้ง
และตรวจสอบประจําปี
งบประมาณ –
ส่วนราชการ กคจ.
12. การสนับสนุนเครื่องสูบน้ําแก่
สํานักงานเขต
งบประมาณ –
ส่วนราชการ กคจ.
13. การซ่อมและบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ํา
เครื่องผลักดันน้ํา และเครื่องจักรกล
งบประมาณ –
ส่วนราชการ กคจ.

77

ลําดับที่
๑๔.

ตัวชี้วดั
ความยาวคลองที่ได้รับการฟื้นฟูให้สามารถรองรับและระบายน้ําได้ดี (ผลผลิต)

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
ฟื้นฟูคลองเพื่อรองรับและระบายน้ํา
(ม.๑.๔.๑.๑.๓)

ตัวชี้วดั มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
ความยาวคลองที่ได้รับการฟื้นฟู
ให้สามารถรองรับและระบายน้ํา
ได้ดี (ผลผลิต)

ค่าเป้าหมาย
๓๒ กิโลเมตร

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วดั

โครงการ/กิจกรรม

นิยาม
ระบบคลอง หมายถึง ทางระบายน้ําหลัก
สําหรับใช้ลําเอียง และระบายน้ําออกจาก
พื้นที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
รวมทั้งเป็นที่รองรับน้ําฝนเพื่อให้ระบบคลอง
ต่าง ๆ ทําหน้าที่ระบายน้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ฟื้นฟูคู คลอง หมายถึง การบํารุงรักษาคู
คลอง ให้สามารถระบายน้ําได้สะดวก
ความยาวคลองที่ได้รับการฟื้นฟู หมายถึง
ความยาวของคลองที่ได้รับบํารุงรักษาให้
สามารถระบายน้ําได้สะดวก สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่
การก่อสร้างเขื่อนริมคลอง การขุดลอกคลอง
และเปิดทางน้ําไหล

1. เรือไฟเบอร์กลาสเก็บขนมูลฝอยขนาด ๒x
๘ เมตร พร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือขนาดไม่
น้อยกว่า ๔๐ แรงม้า ชนิด ๔ จังหวะ ๔๕ ลํา
งบประมาณ 40,500,000 บาท
ส่วนราชการ กรบ.
2. รถงับผักตบชวา ความยาวแขนไม่น้อย
กว่า ๑๕ เมตร ประกอบด้วยรถบรรทุก
๑๐ ล้อ (ดีเซล) ขนาด ๖ สูบ ๔ จังหวะ
ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ๕ คัน
งบประมาณ 47,300,000 บาท
ส่วนราชการ กรบ.
3. เรือไฟเบอร์กลาสเก็บขนมูลฝอยขนาด
๒x๖ เมตร พร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ
ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ แรงม้า ชนิด ๔ จังหวะ
๒๑ ลํา
งบประมาณ 15,750,000 บาท
ส่วนราชการ กรบ.

วิธีการคํานวณ :
นับจากความยาวของคลองที่ดําเนินการ
ฟื้นฟูฯ เทียบกับค่าเป้าหมายที่กําหนด

78

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วดั มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วดั

โครงการ/กิจกรรม
4. ขุดลอกคลองน้ําแก้วจากคลองพญาเวิก
ถึงคลองลาดพร้าว
งบประมาณ 3,510,000 บาท
ส่วนราชการ กรบ.
5. ขุดลอกคลองพญาเวิกจากคลองบางซื่อ
ถึงสุดคลองบริเวณถนนลาดพร้าว
งบประมาณ 2,070,000 บาท
ส่วนราชการ กรบ.
6. ขุดลอกบึงมักกะสันจากบ่อสูบน้ําด้าน
ถนนราชปรารภถึงถนนอโศก-ดินแดง
งบประมาณ 8,258,000 บาท
ส่วนราชการ กรบ.
7. ขุดลอกคูนา้ํ สวนรถไฟจากบึงรับน้ําที่ 1
ถึงจุดที่กําหนดให้
งบประมาณ 2,933,000 บาท
ส่วนราชการ กรบ.
8. ขุดลอกคลองบางอ้ายจากคลองพระยา
ราชมนตรีถึงคลองสิรินธร
งบประมาณ 2,510,000 บาท
ส่วนราชการ กรบ.
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วดั มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วดั

โครงการ/กิจกรรม
9. ขุดลอกคลองวัดใหม่ภาวนาจากคลอง
บางกอกน้อยถึงคลองบางขุนนนท์
งบประมาณ 1,640,000 บาท
ส่วนราชการ กรบ.
10. ขุดลอกคลองสวนหลวงจากถนน
พระรามที่ 4 ถึงคลองนางหงษ์
งบประมาณ 2,045,000 บาท
ส่วนราชการ กรบ.
11. ขุดลอกคลองไผ่สิงโตจากถนนวิทยุถึง
ทางด่วนพิเศษ
งบประมาณ 888,000 บาท
ส่วนราชการ กรบ.
12. ขุดลอกคลองครุจากคลองลําเกร็ดถึง
คลองแสนแสบ
งบประมาณ 9,277,000 บาท
ส่วนราชการ กรบ.
13. ขุดลอกคลองลําเกร็ดจากคลองครุถึง
คลองบางชัน
งบประมาณ 6,870,000 บาท
ส่วนราชการ กรบ.
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ลําดับที่
๑๖.

ตัวชี้วดั
จํานวนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้ํา ที่ได้รับการพัฒนา (ผลผลิต

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
จัดทําแผนที่ความเสี่ยงน้ําท่วมและ
ดัชนีความเสี่ยงในพื้นที่จุดวิกฤต
(ม.1.4.1.1.5)

ตัวชี้วดั มาตรการ
นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วดั
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
จํานวนระบบสารสนเทศเพือ่ การ นิยาม
บริหารจัดการน้ําที่ได้รับการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้ํา
พัฒนา(ผลผลิต)
หมายถึง ระบบรวบรวมและประมวลผลข้อมูล
ด้านการป้องกันและแก้ไขน้ําท่วม
กรุงเทพมหานครเพื่อการบริหารจัดการ โดย
สํานักการระบายน้ํา มีระบบสารสนเทศ 5 ระบบ
หลัก คือ ระบบทํานายฝน ระบบทํานายและ
บริหารจัดการน้ําท่วม ระบบทํางานเสริม ระบบ
นําเสนอ และระบบบริหารจัดการข้อมูล
วิธีการคํานวณ
นับจากระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
น้ําที่กองสารสนเทศระบายน้ํา สํานักการระบาย
น้ํา ได้พัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ค่าเป้าหมาย
จํานวน ๑ ระบบ
โครงการ/กิจกรรม
1. ค่าบํารุงรักษาศูนย์ควบคุมระบบป้องกัน
น้ําท่วมกรุงเทพมหานคร
งบประมาณ 24,500,000 บาท
ส่วนราชการ กสน.
2. ค่าบํารุงรักษาศูนย์ข้อมูลสํานักการ
ระบายน้ํา
งบประมาณ 3,000,000 บาท
ส่วนราชการ กสน.
3. ค่าบํารุงรักษาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ
กรุงเทพมหานคร
งบประมาณ 24,720,000 บาท
ส่วนราชการ กสน.
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ตาราง ค. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ.2561
ด้านที่ 1. มหานครปลอดภัย
มิติที่
1.4 ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ 1.4.1 กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
เป้าประสงค์ 1.4.1.1 กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ําฝน น้ําหนุน และน้ําหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากร
และเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัย โดยเฉพาะอุทกภัย
เชื่อมโยงกับ
ส่วนราชการ/
ตัวชี้วดั
ค่าเป้าหมาย
นิยามและวิธกี ารคํานวณ
โครงการ/กิจกรรม
มาตรการ
ฝ่ายทีร่ บั ผิดชอบ
๑๒. ความสามารถรองรับ ร้อยละ ๙๐ ของ นิยาม
กพล.
มาตรการที่ 1
1. โครงการปรับปรุงแนว
ป้องกันน้ําท่วมริมแม่น้ํา
ปริมาณน้ําหลากและน้ํา ความยาวแนวริม ปริมาณน้ําหลาก หมายถึง ปริมาณน้ําเหนือที่
เจ้าพระยาบริเวณซอย
หนุนที่ความสูง +๓.๐๐๐ แม่น้ําเจ้าพระยา ไหล่บ่าผ่านกรุงเทพมหานคร ส่งผลกระทบให้
ราษฎร์บูรณะ 3
แม่น้ําเจ้าพระยามีระดับสูง ซึ่งขนาดของ
ม.รทก. (ผลลัพธ์)
คลองบางกอก
งบประมาณ 4,870,000 บาท
แม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณกรุงเทพมหานคร
น้อยและคลอง สามารถรองรับได้ประมาณ 2,500-3,000 ลบ.ม.
กบน.
2. โครงการปรับปรุงเพิ่ม
มหาสวัสดิ์
ประสิทธิภาพการป้องกันน้ํา
ต่อวินาที โดยไม่มีน้ําล้นตลิ่ง
ทะเลหนุนของสถานีสูบน้ํา
ปริมาณน้ําหนุน หมายถึง ระดับน้ําทะเล
คลองสนามชัย
เคลื่อนไหวขึ้นและลง โดยธรรมชาติจะส่งผล
งบประมาณ
กระทบให้ระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณ
150,000,000 บาท
กรุงเทพมหานคร มีการขึ้น-ลงคล้อยตามกัน
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ตัวชี้วดั

ค่าเป้าหมาย

นิยามและวิธกี ารคํานวณ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ส่วนราชการ/
ฝ่ายทีร่ บั ผิดชอบ

ความสามารถรองรับปริมาณน้ําหลากและน้ําหนุน
ที่ความสูง +3.00 ม.รทก. หมายถึง ระบบป้องกัน
น้ําท่วมโดยการสร้างแนวป้องกันน้ําท่วมริมแม่น้ํา
เจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย และคลองมหาสวัสดิ์
ในพื้นที่กรุงมหานคร เพื่อป้องกันน้ําท่วม จากน้ํา
หลากและน้ําทะเลหนุน ที่ระดับความสูง +3.00
เมตรเหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง (ม.รทก.) โดย
แนวริมแม่น้ําเจ้าพระยาคลองบางกอกน้อยและ
คลองมหาสวัสดิ์ มีความยาวรวม 86 กิโลเมตร
แบ่งเป็น
1. แนวริมแม่นา้ํ เจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย
และคลองมหาสวัสดิ์ ที่สํานักระบายน้ํา สามารถ
ดําเนินการสร้างคันกั้นน้ําถาวรได้มีความยาว 77
กิโลเมตร (ปัจจุบันดําเนินการก่อสร้างแล้ว 76.8
กิโลเมตร และติดอุปสรรคการก่อสร้าง 0.2
กิโลเมตร)
2. แนวริมแม่น้ําเจ้าพระยา คลองบางกอก
น้อยและคลองมหาสวัสดิ์ที่ไม่สามารถก่อสร้าง
คันกั้นน้ําถาวรได้ สํานักการระบายน้ํา
ดําเนินการเรียงกระสอบทรายเป็นคันกั้นน้ํา
ชั่วคราว ความยาวประมาณ 4.5 กิโลเมตร
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ตัวชี้วดั

ค่าเป้าหมาย

นิยามและวิธกี ารคํานวณ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ส่วนราชการ/
ฝ่ายทีร่ บั ผิดชอบ

3. แนวริมแม่น้ําเจ้าพระยา คลองบางกอก
น้อยและคลองมหาสวัสดิ์ที่อยูใ่ นพื้นที่เอกชน
เอกชนเจ้าของพื้นที่ดูแลรับผิดชอบเอง ความ
ยาวประมาณ 4.5 กิโลเมตร
วิธีการคํานวณ
ระดับผลลัพธ์ : ร้อยละ 90 ของความยาว
แนวริมแม่น้ําเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย
และคลองมหาสวัสดิ์
วิธีการคํานวณ
=ความยาวแนวริมแม่น้ําฯที่สามารถป้องกันน้ําท่วมที่ความสูง+3.00ม.รทก.× 100
ความยาวแนวริมแม่น้ําฯในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ระดับผลผลิต : ร้อยละ 100 ของการก่อสร้างคัน
กั้นน้ําริมแม่น้ําเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อยและ
คลองมหาสวัสดิ์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ทีร่ ะดับ
ความสูง +3.00 ม.รทก.
วิธีการคํานวณ : แบ่งสัดส่วนการดําเนินการ ดังนี้
1. ออกแบบและรายการ ร้อยละ 20
2. ขออนุมัติดําเนินการ ร้อยละ 10
3. จัดทํา TOR
ร้อยละ 10
4. จัดหาผู้รับจ้าง
ร้อยละ 5
5. ขออนุมัติจา้ ง
ร้อยละ 5
6. ดําเนินการก่อสร้าง
ร้อยละ 50
84

ตัวชี้วดั

ค่าเป้าหมาย

นิยามและวิธกี ารคํานวณ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ส่วนราชการ/
ฝ่ายทีร่ บั ผิดชอบ

การวัดร้อยละความสําเร็จของโครงการ
ก่อสร้างฯ
ร้อยละความสําเร็จ = ร้อยละความก้าวหน้า × 100
ร้อยละความสําเร็จ
ร้อยละความสําเร็จเฉลี่ย = ร้อยละความสําเร็จ
จํานวนโครงการ

85

ตัวชี้วดั

ค่าเป้าหมาย

๑๓.ความสามารถระบาย
น้ําท่วมขังในถนนสาย
หลัก กรณีฝนตก ๑๐๐
มิลลิเมตรต่อชั่วโมง
(ผลลัพธ์)

ไม่เกิน ๒๑๐
นาที

นิยามและวิธกี ารคํานวณ
นิยาม
ถนนสายหลัก หมายถึง ถนนสายหลัก
ทั้งหมดในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่สํานักการ
ระบายน้ํารับผิดชอบการดูแลในการแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมในพื้นผิวถนน
ความสามารถระบายน้ําท่วมขัง หมายถึง
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังใน
พื้นผิวถนน กรณีฝนตกไม่เกิน 100 มิลลิเมตร/
ชั่วโมง ให้สามารถระบายน้ําท่วมขังเข้าสู่
สภาวะปกติได้ในเวลาที่กําหนด
วิธีการคํานวณ
ระดับผลลัพธ์ :
= จํานวนครั้งทีฝ่ นตกและใช้เวลาระบายน้ําท่วมขังได้ไม่เกิน 210 นาที × 100
จํานวนครั้งที่ฝนตก
(วัดช่วงเวลาน้าํ ท่วมนับจากฝนหยุดตก โดยใช้ข้อมูลสถิติที่บันทึกไว้จาก
กองระบบสารสนเทศระบายน้ํา)

ระดับผลผลิต : ร้อยละ 100 ของความสําเร็จ
เฉลี่ยทุกโครงการก่อสร้าง

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ
มาตรการที่ ๒

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการปรับปรุงระบบ
ระบายน้ําด้านใต้คลองภาษี
เจริญถึงคลองสนามชัย
(ก่อสร้างสถานีสูบน้ําและ
เขื่อน ค.ส.ล. คลองระหาญ)
งบประมาณ
30,000,000 บาท
2. โครงการปรับปรุงระบบ
ระบายน้ําคลองจิก
มหาดไทยตอนคลองจั่น
(ครั้งที่ 2)
งบประมาณ
9,500,000 บาท
3. ปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
ระบายน้ําสถานีสูบน้ํา
คลองเสือน้อย
งบประมาณ
45,000,000 บาท

ส่วนราชการ/
ฝ่ายทีร่ บั ผิดชอบ
กพล.

กพล.

กบน.
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ตัวชี้วดั

ค่าเป้าหมาย

นิยามและวิธกี ารคํานวณ
วิธีการคํานวณ : แบ่งสัดส่วนการดําเนินการ
ดังนี้
1. ออกแบบและรายการ ร้อยละ 20
4. จัดหาผู้รับจ้าง
ร้อยละ 5
2. ขออนุมัติดําเนินการ ร้อยละ 10
5. ขออนุมัติจา้ ง
ร้อยละ 5
3. จัดทํา TOR
ร้อยละ 10
6. ดําเนินการก่อสร้าง
ร้อยละ 50
การวัดร้อยละความสําเร็จของโครงการ
ก่อสร้างฯ
ร้อยละความสําเร็จ = ร้อยละความก้าวหน้า × 100
ร้อยละค่าเป้าหมาย
ร้อยละความสําเร็จเฉลี่ย = ร้อยละความสําเร็จ
จํานวนโครงการ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม
4. ปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพสถานีสูบน้ํา
หลักสี่ถนนวิภาวดีรังสิต ฝั่ง
ขาเข้า
งบประมาณ
38,000,000 บาท
5. ก่อสร้างระบบระบายน้ํา
ซอยแจ้งวัฒนะ ๕ จาก
ถนนแจ้งวัฒนะถึงคลอง
เปรมประชากร
งบประมาณ
30,000,000 บาท
6. ก่อสร้างบ่อสูบน้ําถนน
เลียบทางรถไฟสายใต้ (ฝั่ง
ขาออก) ตอนลงคลอง
บางกอกน้อย
งบประมาณ
12,400,000 บาท

ส่วนราชการ/
ฝ่ายทีร่ บั ผิดชอบ
กบน.

กรท.

กรท.
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ตัวชี้วดั

ค่าเป้าหมาย

นิยามและวิธกี ารคํานวณ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

ส่วนราชการ/
ฝ่ายทีร่ บั ผิดชอบ
กรท.
7. โครงการปรับปรุงบ่อสูบ
น้ําถนนเพชรบุรีตอนสถาน
ฑูตอินโดนีเซีย
งบประมาณ
21,000,000 บาท
กรท.
8. โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ําเพื่อแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมถนนจันทน์
งบประมาณ
36,673,600 บาท
(เงินอุดหนุนรัฐบาล)
4,158,000
(งบ กทม.สมทบ)
9. โครงการก่อสร้างระบบ
กรท.
ระบายน้ําเพื่อแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมบริเวณเกาะ
รัตนโกสินทร์
งบประมาณ
17,463,600 บาท
(เงินอุดหนุนรัฐบาล)
1,980,000 บาท
(งบ กทม.สมทบ)
โครงการ/กิจกรรม
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ตัวชี้วดั

ค่าเป้าหมาย

นิยามและวิธกี ารคํานวณ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม
10. โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมถนนสุวินทวงศ์
งบประมาณ
14,542,400 บาท
(เงินอุดหนุนรัฐบาล)
1,648,800 บาท
(งบ กทม.สมทบ)
11. โครงการก่อสร้างเขื่อน
ค.ส.ล. และสถานีสูบน้ํา
คลองหมื่นแช่มและคลอง
รางขี้เหล็กจากบริเวณคลอง
ภาษีเจริญถึงบริเวณคลอง
บางบอน
งบประมาณ
210,690,798 บาท

ส่วนราชการ/
ฝ่ายทีร่ บั ผิดชอบ
กรท.

กรบ.
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ตัวชี้วดั

ค่าเป้าหมาย

นิยามและวิธกี ารคํานวณ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม
12. ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.
พร้อมทางเดินริมคลองแสน
แสบบริเวณประตูระบาย
น้ําหนองจอกถึงสุดเขต
กทม. และคลองนครเนื่อง
เขตจากคลองแสนแสบถึง
บริเวณคลองหลวงแพ่ง
งบประมาณ
107,856,000 บาท
(เงินอุดหนุนรัฐบาล)
13. โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ําเพื่อแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมถนนสุขมุ วิท 21
(อโศกมนตรี)
งบประมาณ
64,775,000 บาท
(เงินอุดหนุนรัฐบาล)

ส่วนราชการ/
ฝ่ายทีร่ บั ผิดชอบ
กรบ.

กพล.
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ตัวชี้วดั

ค่าเป้าหมาย

นิยามและวิธกี ารคํานวณ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม
14. ก่อสร้างระบบระบาย
น้ําเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ถนนศรีอยุธยาและถนน
พระรามที่ 6
งบประมาณ
223,334,000 บาท
(เงินอุดหนุนรัฐบาล)
15. ก่อสร้างระบบระบายน้ํา
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมถนน
พหลโยธินบริเวณแยก
เกษตรศาสตร์
งบประมาณ
115,908,000 บาท
(เงินอุดหนุนรัฐบาล)
16. โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ําเพื่อแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมถนนสุขมุ วิท 31
และซอยสวัสดี
งบประมาณ
90,591,000 บาท
(เงินอุดหนุนรัฐบาล)

ส่วนราชการ/
ฝ่ายทีร่ บั ผิดชอบ
กรท.

กรท.

กพล.
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ตัวชี้วดั

ค่าเป้าหมาย

นิยามและวิธกี ารคํานวณ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

ส่วนราชการ/
ฝ่ายทีร่ บั ผิดชอบ
17. โครงการก่อสร้างระบบ
กพล.
ระบายน้ําเพื่อแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมถนนสุขมุ วิท 63
(เอกมัย)
งบประมาณ
151,680,000 บาท
(เงินอุดหนุนรัฐบาล)
18. ก่อสร้างระบบระบาย
กรท.
น้ําเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ถนนทรงสวัสดิ์ ถนนเยาวราช
และถนนเจริญกรุง
งบประมาณ
81,150,000 บาท
(เงินอุดหนุนรัฐบาล)
19. โครงการก่อสร้างระบบ
กพล.
ระบายน้ําเพื่อแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมถนนสุขมุ วิท 4
(นานาใต้)
งบประมาณ
74,174,000 บาท
(เงินอุดหนุนรัฐบาล)
โครงการ/กิจกรรม
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ตัวชี้วดั

ค่าเป้าหมาย

นิยามและวิธกี ารคํานวณ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

ส่วนราชการ/
ฝ่ายทีร่ บั ผิดชอบ
กพล.
20. โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ําเพื่อแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมถนนสุขมุ วิท 14
งบประมาณ
29,304,000 บาท
(เงินอุดหนุนรัฐบาล)
21. โครงการก่อสร้างระบบ
กพล.
ระบายน้ําเพื่อแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมถนนสุขมุ วิท 39
งบประมาณ
105,284,000 บาท
(เงินอุดหนุนรัฐบาล)
22. ก่อสร้างระบบระบายน้ํา
กรท.
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
นราธิวาสนครินทร์ 17 และ
ถนนสวนพลู
งบประมาณ
27,650,000 บาท
(เงินอุดหนุนรัฐบาล)
โครงการ/กิจกรรม
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ตัวชี้วดั

ค่าเป้าหมาย

นิยามและวิธกี ารคํานวณ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม
23. โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมถนนสุขุมวิท
107 ถึงคลองบางนา
งบประมาณ
98,061,000 บาท
(เงินอุดหนุนรัฐบาล)
24. เครื่องสูบน้ําแบบ
เคลื่อนที่ระบบไฮดรอลิค
ขนาด ๑๖ นิ้ว ขับด้วย
เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อย
กว่า ๑๒๕ แรงม้า พร้อม
อุปกรณ์ ๓๗ เครื่อง
งบประมาณ
249,750,000 บาท

ส่วนราชการ/
ฝ่ายทีร่ บั ผิดชอบ
กพล.

กคจ.
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ตัวชี้วดั

ค่าเป้าหมาย

นิยามและวิธกี ารคํานวณ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม
25. เครื่องสูบน้าํ แบบ
เคลื่อนที่ระบบไฮดรอลิคขนาด
๓๐ นิ้ว ขับด้วยเครื่องยนต์
ดีเซล ไม่น้อยกว่า 250 แรงม้า
พร้อมอุปกรณ์ 10 เครื่อง
งบประมาณ
145,000,000 บาท
26. โครงการเดินระบบ
บํารุงรักษาและบริหารจัดการ
อุโมงค์ระบายน้ําจากบึง
มักกะสันลงสูแ่ ม่น้ําเจ้าพระยา
(ระยะที่ 2)
งบประมาณ
90,550,000 บาท
27. ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึกอบรมและดูงานเพื่อ
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ําท่วม
งบประมาณ
717,300 บาท

ส่วนราชการ/
ฝ่ายทีร่ บั ผิดชอบ
กบน.

กบน.

กรบ.

95

ตัวชี้วดั

ค่าเป้าหมาย

นิยามและวิธกี ารคํานวณ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

ส่วนราชการ/
ฝ่ายทีร่ บั ผิดชอบ
28. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
กบน.
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและ
ระบบระบายน้ําอุโมงค์ทาง
ลอดรถยนต์ถนนพหลโยธินวัดลาดปลาเค้า
งบประมาณ
50,000,000 บาท
29. ค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
กบน.
และระบบระบายน้ําอุโมงค์
ทางลอดรถยนต์สุทธิสารถนนรัชดา (ถนนรัชดาสุทธิสารวินิจฉัย)
งบประมาณ
29,000,000 บาท
กบน.
30. ค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
และระบบระบายน้ําอุโมงค์
ทางลอดรถยนต์แยก
ประชาราษฎร์บําเพ็ญ (ถนน
รัชดา-ประชาราษฎร์บําเพ็ญ)
งบประมาณ
9,000,000 บาท
โครงการ/กิจกรรม
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ตัวชี้วดั
๑๔.ความยาวคลองที่
ได้รับการฟื้นฟูให้สามารถ
รองรับและระบายน้ําได้ดี
(ผลผลิต)

ค่าเป้าหมาย

นิยามและวิธกี ารคํานวณ

๓๒ กิโลเมตร นิยาม
ระบบคลอง หมายถึง ทางระบายน้ําหลัก
สําหรับใช้ลําเอียง และระบายน้ําออกจาก
พื้นที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
รวมทั้งเป็นที่รองรับน้ําฝนเพื่อให้ระบบคลอง
ต่าง ๆ ทําหน้าที่ระบายน้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ฟื้นฟูคู คลอง หมายถึง การบํารุงรักษาคู
คลอง ให้สามารถระบายน้ําได้สะดวก
ความยาวคลองที่ได้รับการฟื้นฟู หมายถึง
ความยาวของคลองที่ได้รับบํารุงรักษาให้
สามารถระบายน้ําได้สะดวก สามารถแก้ไข
ปัญหาน้าท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่
การก่อสร้างเขื่อนริมคลอง การขุดลอกคลอง
และเปิดทางน้ําไหล
วิธีการคํานวณ :
นับจากความยาวของคลองที่ดําเนินการ
ฟื้นฟูฯ เทียบกับค่าเป้าหมายที่กําหนด

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ
มาตรการที่ ๓

โครงการ/กิจกรรม
1. ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.
คลองรางอ้อรางแก้วช่วง
จากถนนพหลโยธิน ถึงซอย
พหลโยธิน ๖๕ แยก ๒
งบประมาณ
44,580,000 บาท
2. โครงการปรับปรุงคลอง
สามเสนจากถนน
พหลโยธินถึงจุดที่
กําหนดให้ไปทางถนน
พระรามที่ 6
งบประมาณ
42,550,000 บาท
3. เรือไฟเบอร์กลาสเก็บขน
มูลฝอยขนาด ๒x๘ เมตร
พร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ
ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ แรงม้า
ชนิด ๔ จังหวะ ๔๕ ลํา
งบประมาณ
40,500,000 บาท

ส่วนราชการ/
ฝ่ายทีร่ บั ผิดชอบ
กพล.

กรบ.

กรบ.
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ตัวชี้วดั

ค่าเป้าหมาย

นิยามและวิธกี ารคํานวณ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม
4. รถงับผักตบชวา ความยาว
แขนไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร
ประกอบด้วยรถบรรทุก
๑๐ ล้อ (ดีเซล) ขนาด ๖ สูบ
๔ จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า
๒๔๐ แรงม้า ๕ คัน
งบประมาณ
47,300,000 บาท
5. เรือไฟเบอร์กลาสเก็บขน
มูลฝอยขนาด ๒x๖ เมตร
พร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ
ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ แรงม้า
ชนิด ๔ จังหวะ ๒๑ ลํา
งบประมาณ
15,750,000 บาท
6. ขุดลอกคลองน้ําแก้ว
จากคลองพญาเวิกถึงคลอง
ลาดพร้าว
งบประมาณ
3,510,000 บาท

ส่วนราชการ/
ฝ่ายทีร่ บั ผิดชอบ
กรบ.

กรบ.

กรบ.
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ค่าเป้าหมาย

นิยามและวิธกี ารคํานวณ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม
7. ขุดลอกคลองพญาเวิก
จากคลองบางซื่อถึงสุด
คลองบริเวณถนน
ลาดพร้าว
งบประมาณ
2,070,000 บาท
8. ขุดลอกบึงมักกะสัน
จากบ่อสูบน้ําด้านถนน
ราชปรารภถึงถนนอโศกดินแดง
งบประมาณ
8,258,000 บาท
9. ขุดลอกคูนา้ํ สวนรถไฟ
จากบึงรับน้ําที่ 1 ถึงจุดที่
กําหนดให้
งบประมาณ
2,933,000 บาท
10. ขุดลอกคลองบางอ้าย
จากคลองพระยาราชมนตรี
ถึงคลองสิรินธร
งบประมาณ
2,510,000 บาท

ส่วนราชการ/
ฝ่ายทีร่ บั ผิดชอบ
กรบ.

กรบ.

กรบ.

กรบ.
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ค่าเป้าหมาย

นิยามและวิธกี ารคํานวณ

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม
11. ขุดลอกคลองวัดใหม่
ภาวนาจากคลอง
บางกอกน้ อ ยถึ ง คลอง
บางขุน นนท์
งบประมาณ
1,640,000 บาท
12. ขุดลอกคลองสวนหลวง
จากถนนพระรามที่ 4 ถึง
คลองนางหงษ์
งบประมาณ
2,045,000 บาท
13. ขุดลอกคลองไผ่สิงโต
จากถนนวิทยุถึงทางด่วน
พิเศษ
งบประมาณ
888,000 บาท
14. ขุดลอกคลองครุจาก
คลองลําเกร็ดถึงคลอง
แสนแสบ
งบประมาณ
9,277,000 บาท

ส่วนราชการ/
ฝ่ายทีร่ บั ผิดชอบ
กรบ.

กรบ.

กรบ.

กรบ.

100

ตัวชี้วดั

๑๕.ร้อยละความสําเร็จ
ของการจัดการสิ่งปลูก
สร้างที่รุกล้ําในคลอง
เป้าหมาย (ผลผลิต)

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ ๖๐

นิยามและวิธกี ารคํานวณ

นิยาม
คลองเป้าหมาย หมายถึง คลองลาดพร้าวที่
สํานักการระบายน้ําดําเนินการโครงการ
ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และประตูระบายน้ํา
คลองลาดพร้าว คลองบางบัว คลองถนน
คลองสอง และคลองบางซื่อ จากบริเวณเขื่อน
เดิมอุโมงค์ยักษ์พระรามเก้า-รามคําแหงไปทาง
ประตูระบายน้ําคลองสองสายใต้
รุกล้ําคู คลอง หมายถึง ประชาชนที่ปลูกสร้าง
สิ่งก่อสร้างรุกล้ําแนวเขตลําคลองสาธารณะ
จนทําให้คลองมีขนาดเล็กลงหรือไปกีด
ขวางทางน้ําไหลของน้ํา ทําให้การไหลของน้ํา
ตามธรรมชาติช้าลง โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
พนักงาน เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าทีด่ ูแลรักษาหรือ
ปกครองท้องที่
วิธีการคํานวณ
=ความยาวริมคลองที่สามารถจัดการสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ําและตอกเสาเข็มเขื่อนค.ส.ล. ได้ × 100
ความยาวริมคลองที่จะดําเนินการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ

มาตรการที่ ๔

โครงการ/กิจกรรม
15. ขุดลอกคลองลําเกร็ด
จากคลองครุถึงคลองบางชัน
งบประมาณ
6,870,000 บาท
1. โครงการจ้างที่ปรึกษา
สํารวจแนวเขตคลอง
สาธารณะในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร
งบประมาณ
12,730,850 บาท
2. ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.
และประตูระบายน้ําคลอง
ลาดพร้าว คลองบางบัว
คลองถนน คลองสอง และ
คลองบางซื่อ จากบริเวณ
เขื่อนดินอุโมงค์ยักษ์
พระรามเก้า-รามคําแหงไป
ทางประตูระบายน้ํา
คลองสองสายใต้
งบประมาณ
246,750,000 บาท
(เงินอุดหนุนรัฐบาล)

ส่วนราชการ/
ฝ่ายทีร่ บั ผิดชอบ
กรบ.

กรบ.

กรบ.
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ตัวชี้วดั

ค่าเป้าหมาย

นิยามและวิธกี ารคํานวณ

๑๖. จํานวนระบบ
สารสนเทศเพือ่ การ
บริหารจัดการน้ํา ที่ได้รับ
การพัฒนา (ผลผลิต)

จํานวน
๑ ระบบ

นิยาม
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้ํา หมายถึง
ระบบรวบรวมและประมวลผลข้อมูลด้านการป้องกัน
และแก้ไขน้ําท่วมกรุงเทพมหานครเพื่อการบริหาร
จัดการ โดยสํานักการระบายน้ํา มีระบบสารสนเทศ
5 ระบบหลัก คือ ระบบทํานายฝน ระบบทํานายและ
บริหารจัดการน้ําท่วม ระบบทํางานเสริม ระบบ
นําเสนอ และระบบบริหารจัดการข้อมูล

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ
มาตรการที่ ๕

ส่วนราชการ/
ฝ่ายทีร่ บั ผิดชอบ
กสน.
1. งานจัดเตรียมข้อมูลเพื่อ
จัดทําแผนที่ความเสี่ยงน้ํา
ท่วมและดัชนีความเสี่ยงใน
พื้นที่เขตจุดวิกฤติ
งบประมาณ – บาท
โครงการ/กิจกรรม

วิธีการคํานวณ
นับจากระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้ํา
ที่กองสารสนเทศระบายน้ํา สํานักการระบายน้ํา
ได้พัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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มิตทิ ี่ ๒ ประสิทธิภาพของการปฏิบตั ริ าชการ
ตัวชี้วดั
มิตทิ ี่ 2.1 ร้อยละความสําเร็จในการใช้จา่ ยงบประมาณ
1. ร้อยละของความสําเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน

ตามที่ สงม. กําหนด

2. ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ตามที่ สงม. กําหนด

3. ร้อยละของเงินกันไว้เหลื่อมปี

ตามที่ สงม. กําหนด

มิตทิ ี่ 2.2 คะแนนของความสําเร็จในการจัดทํางบกันเงิน
4. คะแนนของความสําเร็จของการจัดทํางบการเงินทันเวลา
และถูกต้อง

ตามที่ สนค. กําหนด

5. คะแนนของความสําเร็จของการจัดทํารายงานมูลค่า
ทรัพย์สินประจําปี 2560 ทันเวลาและถูกต้อง

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วดั

ตามที่ สนค. กําหนด

มิตทิ ี่ 2.3 ร้อยละความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
6. ร้อยละความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยงและการ
ตามที่ สตน. กําหนด
ควบคุมภายใน

โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการทีร่ บั ผิดชอบ
1. การดําเนินการก่อหนี้ผูกพัน
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 5
ส่วนราชการ : สก. และทุกส่วนราชการ
2. การดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 7
ส่วนราชการ : สก. และทุกส่วนราชการ
3. การดําเนินการกันเงินไว้เหลื่อมปี
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 2
ส่วนราชการ : สก. และทุกส่วนราชการ
4. การดําเนินการจัดทํางบการเงินทันเวลาและถูกต้อง
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 3
ส่วนราชการ : สก.
5. การดําเนินการจัดทํารายงานมูลค่าทรัพย์สินประจําปี
2560 ทันเวลาและถูกต้อง
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 3
ส่วนราชการ : สก.
6. การจัดระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ค่าเป้าหมาย : 5 คะแนน
ส่วนราชการ : สก. และทุกส่วนราชการ
103

มิตทิ ี่ ๓ คุณภาพในการปฏิบตั ริ าชการ
ตัวชี้วดั
3.1 ระดับความสําเร็จในการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้ง
จากประชาชน/ผู้รับบริการ

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วดั
ตามคู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ

3.2 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการ
ให้บริการที่ดีทสี่ ุด (Best Service)

ตามคู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ

3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ตามคู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ

โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการทีร่ บั ผิดชอบ
1. การดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/
ผู้รับบริการ
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 7
ส่วนราชการ : กสน.
2. การดําเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 7
ส่วนราชการ : กสน. และ สจน.
3. การสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 6
ส่วนราชการ : ทุกส่วนราชการ
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มิตทิ ี่ ๔ การพัฒนาองค์การ
ตัวชี้วดั
4.1 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนา
ภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน
4.2 ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในการทํางาน (Quality of Work Life)
4.2.1 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานของหน่วยงาน
4.2.2 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการ
เสริมสร้างคุณภาพของบุคลากรในหน่วยงาน

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วดั
ตามคู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ

โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการทีร่ บั ผิดชอบ
ส่วนราชการ : ทุกส่วนราชการ

ส่วนราชการ : สก. และทุกส่วนราชการ
ส่วนราชการ : สก. และทุกส่วนราชการ

105

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 1
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1

ร้อยละของน้ําเสียชุมชนที่ผ่านการบําบัดก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติ (ผลลัพธ์)
โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสียมีนบุรี ระยะที่ 1 (สจน.)
เนื้องานของ
ขั้นตอน
(ร้อยละ)
๒๐

ความก้าวหน้า
ของโครงการ
(ร้อยละ)
๒๐

๒ จัดทํา TOR (ครั้งที่ 3)

๑๐

๑๐

๓ จัดหาผู้รับจ้าง

๑๐

๑๐

๔ ขออนุมัติจ้าง
๕ ดําเนินการตามสัญญา

๑๐
๕๐

๑๐
๕๐

๑๐๐

๑๐๐

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ

รวม ๕ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 1
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 2

ร้อยละของน้ําเสียชุมชนที่ผ่านการบําบัดก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติ (ผลลัพธ์)
โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสียมีนบุรี ระยะที่ 1 (สจน.)
เนื้องานของ
ขั้นตอน
(ร้อยละ)
๒๐

ความก้าวหน้า
ของโครงการ
(ร้อยละ)
๒๐

๒ จัดทํา TOR (ครั้งที่ 3)

๑๐

๑๐

๓ จัดหาผู้รับจ้าง

๑๐

๑๐

๔ ขออนุมัติจ้าง
๕ ดําเนินการตามสัญญา

๑๐
๕๐

๑๐
๕๐

๑๐๐

๑๐๐

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ

รวม ๕ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 1
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 3

ร้อยละของน้ําเสียชุมชนที่ผ่านการบําบัดก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติ (ผลลัพธ์)
โครงการจ้างที่ปรึกษาสํารวจและออกแบบระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสียธนบุรี (สจน.)
เนื้องานของ
ขั้นตอน
(ร้อยละ)
๒๐

ความก้าวหน้า
ของโครงการ
(ร้อยละ)
๒๐

๒ จัดทํา TOR

๑๐

๑๐

๓ จัดหาผู้รับจ้าง

๑๐

๑๐

๔ ขออนุมัติจ้าง
๕ ดําเนินการตามสัญญา

๑๐
๕๐

๑๐
๕๐

๑๐๐

๑๐๐

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ

รวม ๕ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หมายเหตุ เหลือระยะเวลาตามสัญญา 6 เดือน (ปัจจุบันอยู่ระหว่างหยุดสัญญาชั่วคราว)
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 1
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 4

ร้อยละของน้ําเสียชุมชนที่ผ่านการบําบัดก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติ (ผลลัพธ์)
โครงการจ้างที่ปรึกษาสํารวจและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสียมีนบุรี ระยะที่2 (สจน.)
เนื้องานของ
ขั้นตอน
(ร้อยละ)
๒๐

ความก้าวหน้า
ของโครงการ
(ร้อยละ)
๒๐

๒ จัดทํา TOR

๑๐

๑๐

๓ คัดเลือกที่ปรึกษา

๑๐

๑๐

๔ ขออนุมัติจ้าง
๕ ดําเนินการตามสัญญา

๑๐
๕๐

๑๐
๕๐

๑๐๐

๑๐๐

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ

รวม ๕ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 1
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 5

ร้อยละของน้ําเสียชุมชนที่ผ่านการบําบัดก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติ (ผลลัพธ์)
โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนและดําเนินโครงการบําบัดน้ําเสียคลองเตย (สจน.)
เนื้องานของ
ขั้นตอน
(ร้อยละ)
๒๐

ความก้าวหน้า
ของโครงการ
(ร้อยละ)
๒๐

๒ จัดทํา TOR

๑๐

๑๐

๓ คัดเลือกที่ปรึกษา

๑๐

๑๐

๔ ขออนุมัติจ้าง
๕ ดําเนินการตามสัญญา

๑๐
๕๐

๑๐
๕๐

๑๐๐

๑๐๐

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ

รวม ๕ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 1
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 6

ร้อยละของน้ําเสียชุมชนที่ผ่านการบําบัดก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติ (ผลลัพธ์)
โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนและดําเนินโครงการบําบัดน้ําเสียบึงหนองบอน (สจน.)
เนื้องานของ
ขั้นตอน
(ร้อยละ)
๒๐

ความก้าวหน้า
ของโครงการ
(ร้อยละ)
๒๐

๒ จัดทํา TOR

๑๐

๑๐

๓ คัดเลือกที่ปรึกษา

๑๐

๑๐

๔ ขออนุมัติจ้าง
๕ ดําเนินการตามสัญญา

๑๐
๕๐

๑๐
๕๐

๑๐๐

๑๐๐

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ

รวม ๕ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

111

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 2
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 7

ร้อยละของจุดตรวจวัดมีค่าเฉลี่ยของค่าออกซิเจนละลายน้าํ (DO) ≥ 2.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ผลลัพธ์)
โครงการจัดระบบไหลเวียนน้ําและฟื้นฟูคุณภาพน้ําคลองสายหลักตามศาสตร์พระราชา (น้ําดีไล่น้ําเสีย) (สําหรับ DO
ไม่น้อยกว่า 2.0 มิลลิกรัม/ลิตร) (กบน.)
เนื้องานของ
ขั้นตอน
(ร้อยละ)
๒๐

ความก้าวหน้า
ของโครงการ
(ร้อยละ)
๒๐

๒ ดําเนินการตามแผน

๑๐

๑๐

3. รายงานผลการดําเนินงาน

๑๐

๑๐

๑๐๐

๑๐๐

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
๑ จัดทําแผน

รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 2
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 8

ร้อยละของจุดตรวจวัดมีค่าเฉลี่ยของค่าออกซิเจนละลายน้าํ (DO) ≥ 2.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ผลลัพธ์)
งานขุดลอกคลอง (สําหรับ DO ไม่น้อยกว่า 2.0 มิลลิกรัม/ลิตร) (กรบ.)

๑ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

เนื้องานของ
ขั้นตอน
(ร้อยละ)
๒๐

ความก้าวหน้า
ของโครงการ
(ร้อยละ)
๒๐

๒ ดําเนินการขุดลอกคลอง

๑๐

๑๐

3. รายงานผลการดําเนินงาน

๑๐

๑๐

๑๐๐

๑๐๐

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ

รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 2
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 9

ร้อยละของจุดตรวจวัดมีค่าเฉลี่ยของค่าออกซิเจนละลายน้าํ (DO) ≥ 2.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ผลลัพธ์)
งานวิเคราะห์คุณภาพน้ําคลองและแม่น้ําเจ้าพระยา (สําหรับ DO ไม่น้อยกว่า 2.0 มิลลิกรัม/ลิตร) (สจน.)

๑ เก็บตัวอย่างน้ํา

เนื้องานของ
ขั้นตอน
(ร้อยละ)
30

ความก้าวหน้า
ของโครงการ
(ร้อยละ)
30

๒ ตรวจวิเคราะห์

40

40

๓ ประเมินผลการวิเคราะห์

20

20

๔ รายงานผล

๑๐
๑๐๐

๑๐
๑๐๐

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ

รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 3
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 10

ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้ําคลองและแม่น้ําเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD)
ไม่เกิน 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร (ผลลัพธ์)
โครงการจัดระบบไหลเวียนน้ําและฟื้นฟูคุณภาพน้ําคลองสายหลักตามศาสตร์พระราชา (น้ําดีไล่น้ําเสีย) (สําหรับ BOD
ไม่เกิน 4 มิลลิกรัม/ลิตร) (กบน.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
๑ จัดทําแผน
๒ ดําเนินการตามแผน
3. รายงานผลการดําเนินงาน
รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

เนื้องานของ
ขั้นตอน
(ร้อยละ)
20

ความก้าวหน้า
ของโครงการ
(ร้อยละ)
20

70
10

70
10

๑๐๐

๑๐๐

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 3
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 11

ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้ําคลองและแม่น้ําเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD)
ไม่เกิน 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร (ผลลัพธ์)
งานขุดลอกคลอง (สําหรับ BOD ไม่เกิน 4 มิลลิกรัม/ลิตร) (กรบ.)

๑ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

เนื้องานของ
ขั้นตอน
(ร้อยละ)
20

ความก้าวหน้า
ของโครงการ
(ร้อยละ)
20

๒ ดําเนินการขุดลอกคลอง

70

70

3. รายงานผลการดําเนินงาน

10

10

๑๐๐

๑๐๐

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ

รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 3
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 12

ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้ําคลองและแม่น้ําเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD)
ไม่เกิน 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร (ผลลัพธ์)
งานวิเคราะห์คุณภาพน้ําคลองและแม่น้ําเจ้าพระยา (สําหรับ BOD ไม่เกิน 4 มิลลิกรัม/ลิตร) (สจน.)

๑ เก็บตัวอย่างน้ํา

เนื้องานของ
ขั้นตอน
(ร้อยละ)
20

ความก้าวหน้า
ของโครงการ
(ร้อยละ)
20

๒ ตรวจวิเคราะห์

70

70

๓ ประเมินผลการวิเคราะห์

10

10

๔ รายงานผล

20
๑๐๐

20
๑๐๐

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ

รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ตัวชี้วดั ที่ 5
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 13

ร้อยละของน้ําที่ผ่านการบําบัดถูกนํากลับมาใช้ประโยชน์
การกําหนดแนวทางการนําน้ําที่ผ่านการบําบัดมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (สจน.)

๑ ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล

20

ความก้าวหน้า
ของโครงการ
(ร้อยละ)
20

๒ ประชุมหารือกําหนดแนวทาง

50

5๐

๓ รายงานผลการดําเนินงาน

๓๐

๓๐

๑๐๐

๑๐๐

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ

รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

เนื้องานของขั้นตอน
(ร้อยละ)

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. ๒๕60
พ.ศ. ๒๕61
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
*

*
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ตัวชี้วดั ที่ 7
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 14

จํานวนโรงควบคุมคุณภาพน้ําที่มีการนําผลการศึกษาด้านการปรับปรุงพัฒนาระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนไปประยุกต์ใช้
โครงการศึกษาวิจัยพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการคุณภาพน้ํา (ผลลัพธ์)

๑ จัดทําข้อตกลงร่วม

๒๐

ความก้าวหน้า
ของโครงการ
(ร้อยละ)
๒๐

๒ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

๓๐

๓๐

๓ ควบคุมการทํางานของระบบ

๓๐

๓๐

๔ รายงานผลการดําเนินการ
รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

๒๐
๑๐๐

๒๐
๑๐๐

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ

เนื้องานของขั้นตอน
(ร้อยละ)

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. ๒๕60
พ.ศ. ๒๕61
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 8
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 15

ร้อยละของปริมาณน้ําเสียที่เข้าระบบบําบัดน้ําเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ําเทียบกับขีดความสามารถที่ออกแบบไว้ (ผลลัพธ์)
โครงการจ้างที่ปรึกษาสํารวจและออกแบบระบบรวบรวมน้ําเสีย (เพิ่มเติม)พื้นที่เขตห้วยขวางเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ําดินแดง (สจน.)
เนื้องานของ
ขั้นตอน
(ร้อยละ)
๒๐

ความก้าวหน้า
ของโครงการ
(ร้อยละ)
๒๐

๒ จัดทํา TOR

๑๐

๑๐

๓ จัดหาผู้รับจ้าง

๑๐

๑๐

๔ ขออนุมัติจ้าง
๕ ดําเนินการตามสัญญา

๑๐
๕๐

๑๐
๕๐

๑๐๐

๑๐๐

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ

รวม ๕ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 8
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 16

ร้อยละของปริมาณน้ําเสียที่เข้าระบบบําบัดน้ําเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ําเทียบกับขีดความสามารถที่ออกแบบไว้ (ผลลัพธ์)
โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสียจากพื้นที่รับน้ําคลองลาดโตนด (สจน.)
เนื้องานของ
ขั้นตอน
(ร้อยละ)
๒๐

ความก้าวหน้า
ของโครงการ
(ร้อยละ)
๒๐

๒ จัดทํา TOR (ครั้งที่ 3)

๑๐

๑๐

๓ จัดหาผู้รับจ้าง

๑๐

๑๐

๔ ขออนุมัติจ้าง
๕ ดําเนินการตามสัญญา

๑๐
๕๐

๑๐
๕๐

๑๐๐

๑๐๐

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ

รวม ๕ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 8
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 17

ร้อยละของปริมาณน้ําเสียที่เข้าระบบบําบัดน้าํ เสียของโรงควบคุมคุณภาพน้าํ เทียบกับขีดความสามารถที่ออกแบบไว้ (ผลลัพธ์)
งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสีย (เพิ่มเติม) ริมคลองแสนแสบช่วงถนนวิทยุ-คลองตันเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ําดินแดง (สจน.)
เนื้องานของ
ขั้นตอน
(ร้อยละ)
๒๐

ความก้าวหน้า
ของโครงการ
(ร้อยละ)
๒๐

๒ จัดทํา TOR (ครั้งที่ 3)

๑๐

๑๐

๓ จัดหาผู้รับจ้าง

๑๐

๑๐

๔ ขออนุมัติจ้าง
๕ ดําเนินการตามสัญญา

๑๐
๕๐

๑๐
๕๐

๑๐๐

๑๐๐

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ

รวม ๕ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 12
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1

ความสามารถรองรับปริมาณน้ําหลากและน้าํ หนุนที่ความสูง +3.000 ม.รทก. (ผลลัพธ์)
โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ําท่วมริมแม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณซอยราษฎร์บูรณะ 3 (กพล.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/
กิจกรรม
1. ออกแบบ
2. ขออนุมัติดําเนินการ
3. จัดทํา TOR
4. จัดหาผู้รับจ้าง
5. ขออนุมัติจา้ ง
6. ดําเนินการก่อสร้าง
รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
20
10
10
5
5
50
100

คิดความก้าวหน้า
โครงการ
(ร้อยละ)
20
10
10
5
5
50
100

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 12
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 2

ความสามารถรองรับปริมาณน้ําหลากและน้าํ หนุนที่ความสูง +3.000 ม.รทก. (ผลลัพธ์)
โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันน้ําทะเลหนุนของสถานีสูบน้ําคลองสนามชัย (กบน.)
เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
20

คิดความก้าวหน้า
โครงการ
(ร้อยละ)
20

2. ขออนุมัติดําเนินการ

10

10

3. จัดทํา TOR
4. จัดหาผู้รับจ้าง

10

10

5

5

5. ขออนุมัติจา้ ง

5

5

50
100

50
100

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/
กิจกรรม
1. ออกแบบ

6. ดําเนินการก่อสร้าง
รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 13
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1

ความสามารถระบายน้ําท่วมขังในถนนสายหลัก กรณี ฝนตกไม่เกิน 100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง (ผลลัพธ์)
โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําด้านใต้คลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย (ก่อสร้างสถานีสูบน้ําและเขื่อน ค.ส.ล. คลองระหาญ) (กพล.)
เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
20

คิดความก้าวหน้า
โครงการ
(ร้อยละ)
20

2. ขออนุมัติดําเนินการ

10

10

3. จัดทํา TOR
4. จัดหาผู้รับจ้าง

10

10

5

5

5. ขออนุมัติจา้ ง

5

5

50
100

30
80

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/
กิจกรรม
1. ออกแบบ

6. ดําเนินการก่อสร้าง
รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 13
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 2

ความสามารถระบายน้ําท่วมขังในถนนสายหลัก กรณี ฝนตกไม่เกิน 100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง (ผลลัพธ์)
โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําคลองจิกมหาดไทยตอนคลองจั่น (ครั้งที่ 2) (กพล.)
เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
20

คิดความก้าวหน้า
โครงการ
(ร้อยละ)
20

2. ขออนุมัติดําเนินการ

10

10

3. จัดทํา TOR
4. จัดหาผู้รับจ้าง

10

10

5

5

5. ขออนุมัติจา้ ง

5

5

50
100

50
100

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/
กิจกรรม
1. ออกแบบ

6. ดําเนินการก่อสร้าง
รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 ก.พ.
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 13
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 3

ความสามารถระบายน้ําท่วมขังในถนนสายหลัก กรณี ฝนตกไม่เกิน 100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง (ผลลัพธ์)
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ําสถานีสูบน้ําคลองเสือน้อย (กบน.)
เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
20

คิดความก้าวหน้า
โครงการ
(ร้อยละ)
20

2. ขออนุมัติดําเนินการ

10

10

3. จัดทํา TOR
4. จัดหาผู้รับจ้าง

10

10

5

5

5. ขออนุมัติจา้ ง

5

5

50
100

50
100

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/
กิจกรรม
1. ออกแบบ

6. ดําเนินการก่อสร้าง
รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 13
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 4

ความสามารถระบายน้ําท่วมขังในถนนสายหลัก กรณี ฝนตกไม่เกิน 100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง (ผลลัพธ์)
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ําหลักสี่ถนนวิภาวดีรังสิต ฝั่งขาเข้า (กบน.)
เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
20

คิดความก้าวหน้า
โครงการ
(ร้อยละ)
20

2. ขออนุมัติดําเนินการ

10

10

3. จัดทํา TOR
4. จัดหาผู้รับจ้าง

10

10

5

5

5. ขออนุมัติจา้ ง

5

5

50
100

50
100

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/
กิจกรรม
1. ออกแบบ

6. ดําเนินการก่อสร้าง
รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 13
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 5

ความสามารถระบายน้ําท่วมขังในถนนสายหลัก กรณี ฝนตกไม่เกิน 100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง (ผลลัพธ์)
ก่อสร้างระบบระบายน้ําซอยแจ้งวัฒนะ ๕ จากถนนแจ้งวัฒนะถึงคลองเปรมประชากร (กรท.)
เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
20

คิดความก้าวหน้า
โครงการ
(ร้อยละ)
20

2. ขออนุมัติดําเนินการ

10

10

3. จัดทํา TOR
4. จัดหาผู้รับจ้าง

10

10

5

5

5. ขออนุมัติจา้ ง

5

5

50
100

50
100

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/
กิจกรรม
1. ออกแบบ

6. ดําเนินการก่อสร้าง
รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 13
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 6

ความสามารถระบายน้ําท่วมขังในถนนสายหลัก กรณี ฝนตกไม่เกิน 100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง (ผลลัพธ์)
ก่อสร้างบ่อสูบน้ําถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ (ฝั่งขาออก) ตอนลงคลองบางกอกน้อย (กรท.)
เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
20

คิดความก้าวหน้า
โครงการ
(ร้อยละ)
20

2. ขออนุมัติดําเนินการ

10

10

3. จัดทํา TOR
4. จัดหาผู้รับจ้าง

10

10

5

5

5. ขออนุมัติจา้ ง

5

5

50
100

50
100

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/
กิจกรรม
1. ออกแบบ

6. ดําเนินการก่อสร้าง
รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 13
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 7

ความสามารถระบายน้ําท่วมขังในถนนสายหลัก กรณี ฝนตกไม่เกิน 100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง (ผลลัพธ์)
โครงการปรับปรุงบ่อสูบน้ําถนนเพชรบุรีตอนสถานฑูตอินโดนีเซีย (กรท.)
เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
20

คิดความก้าวหน้า
โครงการ
(ร้อยละ)
20

2. ขออนุมัติดําเนินการ

10

10

3. จัดทํา TOR
4. จัดหาผู้รับจ้าง

10

10

5

5

5. ขออนุมัติจา้ ง

5

5

50
100

50
100

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/
กิจกรรม
1. ออกแบบ

6. ดําเนินการก่อสร้าง
รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 13
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 8

ความสามารถระบายน้ําท่วมขังในถนนสายหลัก กรณี ฝนตกไม่เกิน 100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง (ผลลัพธ์)
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมถนนจันทน์ (กรท.)
เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
20

คิดความก้าวหน้า
โครงการ
(ร้อยละ)
20

2. ขออนุมัติดําเนินการ

10

10

3. จัดทํา TOR
4. จัดหาผู้รับจ้าง

10

10

5

5

5. ขออนุมัติจา้ ง

5

5

50
100

50
100

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/
กิจกรรม
1. ออกแบบ

6. ดําเนินการก่อสร้าง
รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 13
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 9

ความสามารถระบายน้ําท่วมขังในถนนสายหลัก กรณี ฝนตกไม่เกิน 100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง (ผลลัพธ์)
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ (กรท.)
เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
20

คิดความก้าวหน้า
โครงการ
(ร้อยละ)
20

2. ขออนุมัติดําเนินการ

10

10

3. จัดทํา TOR
4. จัดหาผู้รับจ้าง

10

10

5

5

5. ขออนุมัติจา้ ง

5

5

50
100

50
100

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/
กิจกรรม
1. ออกแบบ

6. ดําเนินการก่อสร้าง
รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 13
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 10

ความสามารถระบายน้ําท่วมขังในถนนสายหลัก กรณี ฝนตกไม่เกิน 100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง (ผลลัพธ์)
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมถนนสุวินทวงศ์ (กรท.)
เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
20

คิดความก้าวหน้า
โครงการ
(ร้อยละ)
20

2. ขออนุมัติดําเนินการ

10

10

3. จัดทํา TOR
4. จัดหาผู้รับจ้าง

10

10

5

5

5. ขออนุมัติจา้ ง

5

5

50
100

50
100

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/
กิจกรรม
1. ออกแบบ

6. ดําเนินการก่อสร้าง
รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 13
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 11

ความสามารถระบายน้ําท่วมขังในถนนสายหลัก กรณี ฝนตกไม่เกิน 100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง (ผลลัพธ์)
โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และสถานีสูบน้ําคลองหมื่นแช่มและคลองรางขี้เหล็กจากบริเวณคลองภาษีเจริญถึงบริเวณคลองบางบอน
(กรบ.)
เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
20

คิดความก้าวหน้า
โครงการ
(ร้อยละ)
20

3. จัดทํา TOR

10
10

10
10

4. จัดหาผู้รับจ้าง

5

5

5. ขออนุมัติจา้ ง
6. ดําเนินการก่อสร้าง

5

5

50

50

100

100

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/
กิจกรรม
1. ออกแบบ
2. ขออนุมัติดําเนินการ

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 13
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 12

ความสามารถระบายน้ําท่วมขังในถนนสายหลัก กรณี ฝนตกไม่เกิน 100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง (ผลลัพธ์)
ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดินริมคลองแสนแสบบริเวณประตูระบายน้ําหนองจอกถึงสุดเขต กทม. และคลองนครเนื่องเขต
จากคลองแสนแสบถึงบริเวณคลองหลวงแพ่ง (กรบ.)
เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
20

คิดความก้าวหน้า
โครงการ
(ร้อยละ)
20

3. จัดทํา TOR

10
10

10
10

4. จัดหาผู้รับจ้าง

5

5

5. ขออนุมัติจา้ ง
6. ดําเนินการก่อสร้าง

5

5

50

20

100

70

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/
กิจกรรม
1. ออกแบบ
2. ขออนุมัติดําเนินการ

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 13
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 13

ความสามารถระบายน้ําท่วมขังในถนนสายหลัก กรณี ฝนตกไม่เกิน 100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง (ผลลัพธ์)
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมถนนสุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี) (กพล.)
เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
20

คิดความก้าวหน้า
โครงการ
(ร้อยละ)
20

2. ขออนุมัติดําเนินการ

10

10

3. จัดทํา TOR
4. จัดหาผู้รับจ้าง

10

10

5

5

5. ขออนุมัติจา้ ง

5

5

50
100

50
100

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/
กิจกรรม
1. ออกแบบ

6. ดําเนินการก่อสร้าง
รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ชื่อตัวชี้วดั ที่ 13
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 14

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ความสามารถระบายน้ําท่วมขังในถนนสายหลัก กรณี ฝนตกไม่เกิน 100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง (ผลลัพธ์)
ก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมถนนศรีอยุธยาและถนนพระรามที่ 6 (กรท.)
เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
20

คิดความก้าวหน้า
โครงการ
(ร้อยละ)
20

2. ขออนุมัติดําเนินการ

10

10

3. จัดทํา TOR
4. จัดหาผู้รับจ้าง

10

10

5

5

5. ขออนุมัติจา้ ง

5

5

50
100

50
100

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/
กิจกรรม
1. ออกแบบ

6. ดําเนินการก่อสร้าง
รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 13
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 15

ความสามารถระบายน้ําท่วมขังในถนนสายหลัก กรณี ฝนตกไม่เกิน 100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง (ผลลัพธ์)
ก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมถนนพหลโยธินบริเวณแยกเกษตรศาสตร์ (กรท.)
เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
20

คิดความก้าวหน้า
โครงการ
(ร้อยละ)
20

2. ขออนุมัติดําเนินการ

10

10

3. จัดทํา TOR
4. จัดหาผู้รับจ้าง

10

10

5

5

5. ขออนุมัติจา้ ง

5

5

50
100

50
100

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/
กิจกรรม
1. ออกแบบ

6. ดําเนินการก่อสร้าง
รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 13
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 16

ความสามารถระบายน้ําท่วมขังในถนนสายหลัก กรณี ฝนตกไม่เกิน 100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง (ผลลัพธ์)
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมถนนสุขุมวิท 31 และซอยสวัสดี (กพล.)
เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
20

คิดความก้าวหน้า
โครงการ
(ร้อยละ)
20

2. ขออนุมัติดําเนินการ

10

10

3. จัดทํา TOR
4. จัดหาผู้รับจ้าง

10

10

5

5

5. ขออนุมัติจา้ ง

5

5

50
100

50
100

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/
กิจกรรม
1. ออกแบบ

6. ดําเนินการก่อสร้าง
รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 13
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 17

ความสามารถระบายน้ําท่วมขังในถนนสายหลัก กรณี ฝนตกไม่เกิน 100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง (ผลลัพธ์)
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย) (กพล.)
เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
20

คิดความก้าวหน้า
โครงการ
(ร้อยละ)
20

2. ขออนุมัติดําเนินการ

10

10

3. จัดทํา TOR
4. จัดหาผู้รับจ้าง

10

10

5

5

5. ขออนุมัติจา้ ง

5

5

50
100

40
90

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/
กิจกรรม
1. ออกแบบ

6. ดําเนินการก่อสร้าง
รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 13
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 18

ความสามารถระบายน้ําท่วมขังในถนนสายหลัก กรณี ฝนตกไม่เกิน 100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง (ผลลัพธ์)
ก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมถนนทรงสวัสดิ์ ถนนเยาวราช และถนนเจริญกรุง (กรท.)
เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
20

คิดความก้าวหน้า
โครงการ
(ร้อยละ)
20

2. ขออนุมัติดําเนินการ

10

10

3. จัดทํา TOR
4. จัดหาผู้รับจ้าง

10

10

5

5

5. ขออนุมัติจา้ ง

5

5

50
100

50
100

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/
กิจกรรม
1. ออกแบบ

6. ดําเนินการก่อสร้าง
รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 13
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 19

ความสามารถระบายน้ําท่วมขังในถนนสายหลัก กรณี ฝนตกไม่เกิน 100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง (ผลลัพธ์)
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมถนนสุขุมวิท 4 (นานาใต้) (กพล.)
เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
20

คิดความก้าวหน้า
โครงการ
(ร้อยละ)
20

2. ขออนุมัติดําเนินการ

10

10

3. จัดทํา TOR
4. จัดหาผู้รับจ้าง

10

10

5

5

5. ขออนุมัติจา้ ง

5

5

50
100

40
90

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/
กิจกรรม
1. ออกแบบ

6. ดําเนินการก่อสร้าง
รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 13
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 20

ความสามารถระบายน้ําท่วมขังในถนนสายหลัก กรณี ฝนตกไม่เกิน 100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง (ผลลัพธ์)
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมถนนสุขุมวิท 14 (กพล.)
เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
20

คิดความก้าวหน้า
โครงการ
(ร้อยละ)
20

2. ขออนุมัติดําเนินการ

10

10

3. จัดทํา TOR
4. จัดหาผู้รับจ้าง

10

10

5

5

5. ขออนุมัติจา้ ง

5

5

50
100

50
100

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/
กิจกรรม
1. ออกแบบ

6. ดําเนินการก่อสร้าง
รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 13
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 21

ความสามารถระบายน้ําท่วมขังในถนนสายหลัก กรณี ฝนตกไม่เกิน 100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง (ผลลัพธ์)
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมถนนสุขุมวิท 39 (กพล.)
เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
20

คิดความก้าวหน้า
โครงการ
(ร้อยละ)
20

2. ขออนุมัติดําเนินการ

10

10

3. จัดทํา TOR
4. จัดหาผู้รับจ้าง

10

10

5

5

5. ขออนุมัติจา้ ง

5

5

50
100

50
100

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/
กิจกรรม
1. ออกแบบ

6. ดําเนินการก่อสร้าง
รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 13
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 22

ความสามารถระบายน้ําท่วมขังในถนนสายหลัก กรณี ฝนตกไม่เกิน 100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง (ผลลัพธ์)
ก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมนราธิวาสนครินทร์ 17 และถนนสวนพลู (กรท.)
เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
20

คิดความก้าวหน้า
โครงการ
(ร้อยละ)
20

2. ขออนุมัติดําเนินการ

10

10

3. จัดทํา TOR
4. จัดหาผู้รับจ้าง

10

10

5

5

5. ขออนุมัติจา้ ง

5

5

50
100

50
100

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/
กิจกรรม
1. ออกแบบ

6. ดําเนินการก่อสร้าง
รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 13
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 23

ความสามารถระบายน้ําท่วมขังในถนนสายหลัก กรณี ฝนตกไม่เกิน 100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง (ผลลัพธ์)
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมถนนสุขุมวิท 107 ถึงคลองบางนา (กพล.)
เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
20

คิดความก้าวหน้า
โครงการ
(ร้อยละ)
20

2. ขออนุมัติดําเนินการ

10

10

3. จัดทํา TOR
4. จัดหาผู้รับจ้าง

10

10

5

5

5. ขออนุมัติจา้ ง

5

5

50
100

50
100

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/
กิจกรรม
1. ออกแบบ

6. ดําเนินการก่อสร้าง
รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 13
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 24

ความสามารถระบายน้ําท่วมขังในถนนสายหลัก กรณี ฝนตกไม่เกิน 100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง (ผลลัพธ์)
เครื่องสูบน้ําแบบเคลื่อนที่ระบบไฮดรอลิคขนาด ๑๖ นิ้ว ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ ๓๗ เครื่อง
(กคจ.)
เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
20

คิดความก้าวหน้า
โครงการ
(ร้อยละ)
20

3. จัดหาผู้รับจ้าง

10
20

10
20

4. ดําเนินการจัดหาเครื่องมือ

50

50

100

100

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/
กิจกรรม
1. จัดทําข้อกําหนด
2. ขออนุมัติดําเนินการ

รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 13
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 25

ความสามารถระบายน้ําท่วมขังในถนนสายหลัก กรณี ฝนตกไม่เกิน 100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง (ผลลัพธ์)
เครื่องสูบน้ําแบบเคลื่อนที่ระบบไฮดรอลิคขนาด ๓๐ นิ้ว ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า 250 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ 10 เครื่อง
(กบน.)
เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
20

คิดความก้าวหน้า
โครงการ
(ร้อยละ)
20

3. จัดหาผู้รับจ้าง

10
20

10
20

4. ดําเนินการ

50

50

100

100

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/
กิจกรรม
1. จัดทําข้อกําหนด
2. ขออนุมัติดําเนินการ

รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 13
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 26

ความสามารถระบายน้ําท่วมขังในถนนสายหลัก กรณี ฝนตกไม่เกิน 100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง (ผลลัพธ์)
โครงการเดินระบบ บํารุงรักษาและบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ําจากบึงมักกะสันลงสูแ่ ม่น้ําเจ้าพระยา (ระยะที่ 2) (กบน.)
เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
20

คิดความก้าวหน้า
โครงการ
(ร้อยละ)
20

2. ขออนุมัติดําเนินการ

10

10

3. จัดหาผู้รับจ้าง
4. ดําเนินการ

20

20

50

25

100

75

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/
กิจกรรม
1. จัดทําข้อกําหนด

รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 13
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 27

ความสามารถระบายน้ําท่วมขังในถนนสายหลัก กรณี ฝนตกไม่เกิน 100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง (ผลลัพธ์)
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและดูงานเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม (กรบ.)
เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
20

คิดความก้าวหน้า
โครงการ
(ร้อยละ)
20

2. ขออนุมัติโครงการ

10

10

3. จัดทําคําสั่ง
4. ดําเนินการฝึกอบรม

20

20

50

50

100

100

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/
กิจกรรม
1. เตรียมการ

รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 13
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 28

ความสามารถระบายน้ําท่วมขังในถนนสายหลัก กรณี ฝนตกไม่เกิน 100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง (ผลลัพธ์)
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบระบายน้ําอุโมงค์ทางลอดรถยนต์ถนนพหลโยธิน-วัดลาดปลาเค้า (กบน.)
เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
20

คิดความก้าวหน้า
โครงการ
(ร้อยละ)
20

2. ขออนุมัติดําเนินการ

10

10

3. จัดทํา TOR
4. จัดหาผู้รับจ้าง

10

10

5

5

5. ขออนุมัติจา้ ง

5

5

50
100

50
100

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/
กิจกรรม
1. ออกแบบ

6. ดําเนินการก่อสร้าง
รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 13
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 29

ความสามารถระบายน้ําท่วมขังในถนนสายหลัก กรณี ฝนตกไม่เกิน 100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง (ผลลัพธ์)
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบระบายน้ําอุโมงค์ทางลอดรถยนต์สุทธิสาร-ถนนรัชดา
(ถนนรัชดา-สุทธิสารวินิจฉัย) (กบน.)
เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
20

คิดความก้าวหน้า
โครงการ
(ร้อยละ)
20

3. จัดทํา TOR

10
10

10
10

4. จัดหาผู้รับจ้าง

5

5

5. ขออนุมัติจา้ ง
6. ดําเนินการก่อสร้าง

5

5

50

50

100

100

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของโครงการ/
กิจกรรม
1. ออกแบบ
2. ขออนุมัติดําเนินการ

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 13
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 30

ความสามารถระบายน้ําท่วมขังในถนนสายหลัก กรณี ฝนตกไม่เกิน 100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง (ผลลัพธ์)
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบระบายน้ําอุโมงค์ทางลอดรถยนต์แยกประชาราษฎร์บําเพ็ญ
(ถนนรัชดา-ประชาราษฎร์บําเพ็ญ) (กบน.)
เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
20

คิดความก้าวหน้า
โครงการ
(ร้อยละ)
20

3. จัดทํา TOR

10
10

10
10

4. จัดหาผู้รับจ้าง

5

5

5. ขออนุมัติจา้ ง
6. ดําเนินการก่อสร้าง

5

5

50

50

100

100

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/
กิจกรรม
1. ออกแบบ
2. ขออนุมัติดําเนินการ

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 13
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 31

ความสามารถระบายน้ําท่วมขังในถนนสายหลัก กรณี ฝนตกไม่เกิน 100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง (ผลลัพธ์)
โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําถนนรัชดาภิเษกบริเวณทางแยกถนนลาดพร้าว คลองน้ําแก้ว (กรท.)
เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
20

คิดความก้าวหน้า
โครงการ
(ร้อยละ)
20

2. ขออนุมัติดําเนินการ

10

10

3. จัดทํา TOR
4. จัดหาผู้รับจ้าง

10

10

5

5

5. ขออนุมัติจา้ ง

5

5

50
100

50
100

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/
กิจกรรม
1. ออกแบบ

6. ดําเนินการก่อสร้าง
รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 13
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 32

ความสามารถระบายน้ําท่วมขังในถนนสายหลัก กรณี ฝนตกไม่เกิน 100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง (ผลลัพธ์)
โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําถนนบางบอน 1 จากคลองบางโคลัดถึงคลองบางพราน (กรท.)
เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
20

คิดความก้าวหน้า
โครงการ
(ร้อยละ)
20

2. ขออนุมัติดําเนินการ

10

10

3. จัดทํา TOR
4. จัดหาผู้รับจ้าง

10

10

5

5

5. ขออนุมัติจา้ ง

5

5

50
100

50
100

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/
กิจกรรม
1. ออกแบบ

6. ดําเนินการก่อสร้าง
รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 13
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 33

ความสามารถระบายน้ําท่วมขังในถนนสายหลัก กรณี ฝนตกไม่เกิน 100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง (ผลลัพธ์)
โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําถนนศรีนครินทร์ จากจุดที่กําหนดลงคลองคลองเคล็ด (กรท.)
เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
20

คิดความก้าวหน้า
โครงการ
(ร้อยละ)
20

2. ขออนุมัติดําเนินการ

10

10

3. จัดทํา TOR
4. จัดหาผู้รับจ้าง

10

10

5

5

5. ขออนุมัติจา้ ง

5

5

50
100

50
100

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/
กิจกรรม
1. ออกแบบ

6. ดําเนินการก่อสร้าง
รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 13
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 34

ความสามารถระบายน้ําท่วมขังในถนนสายหลัก กรณี ฝนตกไม่เกิน 100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง (ผลลัพธ์)
การติดตั้งและตรวจสอบเครื่องสูบน้ําและเครื่องผลักดันน้ําตามแผนการติดตั้งและตรวจสอบประจําปี (กคจ.)
เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
20

คิดความก้าวหน้า
โครงการ
(ร้อยละ)
20

2. รายงานแผน

10

10

3. ติดตั้งตามแผน
รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

70

70

100

100

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/
กิจกรรม
1. วางแผน

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 13
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 35

ความสามารถระบายน้ําท่วมขังในถนนสายหลัก กรณี ฝนตกไม่เกิน 100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง (ผลลัพธ์)
การสนับสนุนเครื่องสูบน้ําแก่สํานักงานเขต (กคจ.)
เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
20

คิดความก้าวหน้า
โครงการ
(ร้อยละ)
20

2. รายงานแผน

10

10

3. ติดตั้งตามแผน
รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

70

70

100

100

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/
กิจกรรม
1. วางแผน

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 13
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 36

ความสามารถระบายน้ําท่วมขังในถนนสายหลัก กรณี ฝนตกไม่เกิน 100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง (ผลลัพธ์)
การซ่อมและบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ํา เครื่องผลักดันน้ํา และเครื่องจักรกล (กคจ.)
เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
20

คิดความก้าวหน้า
โครงการ
(ร้อยละ)
20

2. รายงานแผน

10

10

3. ติดตั้งตามแผน
รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

70

70

100

100

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/
กิจกรรม
1. วางแผน

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

160

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 14
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1

ความยาวคลองที่ได้รับการฟื้นฟูให้สามารถรองรับและระบายน้ําได้ดี (ผลผลิต)
ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองรางอ้อรางแก้วช่วงจากถนนพหลโยธิน ถึงซอยพหลโยธิน ๖๕ แยก ๒ (กพล.)
เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
20

คิดความก้าวหน้า
โครงการ
(ร้อยละ)
20

2. ขออนุมัติดําเนินการ

10

10

3. จัดทํา TOR
4. จัดหาผู้รับจ้าง

10

10

5

5

5. ขออนุมัติจา้ ง

5

5

50
100

50
100

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/
กิจกรรม
1. ออกแบบ

6. ดําเนินการก่อสร้าง
รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 14
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 2

ความยาวคลองที่ได้รับการฟื้นฟูให้สามารถรองรับและระบายน้ําได้ดี (ผลผลิต)
โครงการปรับปรุงคลองสามเสนจากถนนพหลโยธินถึงจุดที่กําหนดให้ไปทางถนนพระรามที่ 6 (กรบ.)
เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
20

คิดความก้าวหน้า
โครงการ
(ร้อยละ)
20

2. ขออนุมัติดําเนินการ

10

10

3. จัดทํา TOR
4. จัดหาผู้รับจ้าง

10

10

5

5

5. ขออนุมัติจา้ ง

5

5

50
100

50
100

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/
กิจกรรม
1. ออกแบบ

6. ดําเนินการก่อสร้าง
รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 14
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 3

ความยาวคลองที่ได้รับการฟื้นฟูให้สามารถรองรับและระบายน้ําได้ดี (ผลผลิต)
เรือไฟเบอร์กลาสเก็บขนมูลฝอยขนาด ๒x๘ เมตร พร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ แรงม้า ชนิด ๔ จังหวะ ๔๕ ลํา (กรบ.)
เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
10

คิดความก้าวหน้า
โครงการ
(ร้อยละ)
10

2. ขออนุมัติดําเนินการ

20

20

3. ขออนุมัติเปิดซอง
4. ดําเนินการอนุมัติซื้อ

10

10

20

20

5. อนุมัติซื้อถึงลงนามใบสั่งซือ้

20

20

6. ลงนามถึงสิน้ สุดสัญญา

20
100

20
100

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/
กิจกรรม
1. เตรียมการ

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 14
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 4

ความยาวคลองที่ได้รับการฟื้นฟูให้สามารถรองรับและระบายน้ําได้ดี (ผลผลิต)
รถงับผักตบชวา ความยาวแขนไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร ประกอบด้วยรถบรรทุก ๑๐ ล้อ (ดีเซล) ขนาด ๖ สูบ ๔ จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า
๒๔๐ แรงม้า ๕ คัน (กรบ.)
เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
10

คิดความก้าวหน้า
โครงการ
(ร้อยละ)
10

3. ขออนุมัติเปิดซอง

20
10

20
10

4. ดําเนินการอนุมัติซื้อ

20

20

5. อนุมัติซื้อถึงลงนามใบสั่งซือ้
6. ลงนามถึงสิน้ สุดสัญญา

20

20

20

20

100

100

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/
กิจกรรม
1. เตรียมการ
2. ขออนุมัติดําเนินการ

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 14
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 5

ความยาวคลองที่ได้รับการฟื้นฟูให้สามารถรองรับและระบายน้ําได้ดี (ผลผลิต)
เรือไฟเบอร์กลาสเก็บขนมูลฝอยขนาด ๒x๖ เมตร พร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ แรงม้า ชนิด ๔ จังหวะ ๒๑ ลํา (กรบ.)
เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
10

คิดความก้าวหน้า
โครงการ
(ร้อยละ)
10

2. ขออนุมัติดําเนินการ

20

20

3. ขออนุมัติเปิดซอง
4. ดําเนินการอนุมัติซื้อ

10

10

20

20

5. อนุมัติซื้อถึงลงนามใบสั่งซือ้

20

20

6. ลงนามถึงสิน้ สุดสัญญา

20
100

20
100

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/
กิจกรรม
1. เตรียมการ

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 14
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 6

ความยาวคลองที่ได้รับการฟื้นฟูให้สามารถรองรับและระบายน้ําได้ดี (ผลผลิต)
ขุดลอกคลองน้ําแก้วจากคลองพญาเวิกถึงคลองลาดพร้าว (กรบ.)
เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
20

คิดความก้าวหน้า
โครงการ
(ร้อยละ)
20

2. ขออนุมัติดําเนินการ

10

10

3. จัดทํา TOR
4. จัดหาผู้รับจ้าง

10

10

5

5

5. ขออนุมัติจา้ ง

5

5

50
100

50
100

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/
กิจกรรม
1. เตรียมการ

6. ดําเนินการขุดลอก
รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 14
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 7

ความยาวคลองที่ได้รับการฟื้นฟูให้สามารถรองรับและระบายน้ําได้ดี (ผลผลิต)
ขุดลอกคลองพญาเวิกจากคลองบางซื่อถึงสุดคลองบริเวณถนนลาดพร้าว (กรบ.)
เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
20

คิดความก้าวหน้า
โครงการ
(ร้อยละ)
20

2. ขออนุมัติดําเนินการ

10

10

3. จัดทํา TOR
4. จัดหาผู้รับจ้าง

10

10

5

5

5. ขออนุมัติจา้ ง

5

5

50
100

50
100

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/
กิจกรรม
1. เตรียมการ

6. ดําเนินการขุดลอก
รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 14
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 8

ความยาวคลองที่ได้รับการฟื้นฟูให้สามารถรองรับและระบายน้ําได้ดี (ผลผลิต)
ขุดลอกบึงมักกะสันจากบ่อสูบน้ําด้านถนนราชปรารภถึงถนนอโศก-ดินแดง (กรบ.)
เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
20

คิดความก้าวหน้า
โครงการ
(ร้อยละ)
20

2. ขออนุมัติดําเนินการ

10

10

3. จัดทํา TOR
4. จัดหาผู้รับจ้าง

10

10

5

5

5. ขออนุมัติจา้ ง

5

5

50
100

50
100

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/
กิจกรรม
1. เตรียมการ

6. ดําเนินการขุดลอก
รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 14
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 9

ความยาวคลองที่ได้รับการฟื้นฟูให้สามารถรองรับและระบายน้ําได้ดี (ผลผลิต)
ขุดลอกคูน้ําสวนรถไฟจากบึงรับน้ําที่ 1 ถึงจุดที่กําหนดให้ (กรบ.)
เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
20

คิดความก้าวหน้า
โครงการ
(ร้อยละ)
20

2. ขออนุมัติดําเนินการ

10

10

3. จัดทํา TOR
4. จัดหาผู้รับจ้าง

10

10

5

5

5. ขออนุมัติจา้ ง

5

5

50
100

50
100

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/
กิจกรรม
1. เตรียมการ

6. ดําเนินการขุดลอก
รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 14
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 10

ความยาวคลองที่ได้รับการฟื้นฟูให้สามารถรองรับและระบายน้ําได้ดี (ผลผลิต)
ขุดลอกคลองบางอ้ายจากคลองพระยาราชมนตรีถึงคลองสิรินธร (กรบ.)
เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
20

คิดความก้าวหน้า
โครงการ
(ร้อยละ)
20

2. ขออนุมัติดําเนินการ

10

10

3. จัดทํา TOR
4. จัดหาผู้รับจ้าง

10

10

5

5

5. ขออนุมัติจา้ ง

5

5

50
100

50
100

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/
กิจกรรม
1. เตรียมการ

6. ดําเนินการขุดลอก
รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 14
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 11

ความยาวคลองที่ได้รับการฟื้นฟูให้สามารถรองรับและระบายน้ําได้ดี (ผลผลิต)
ขุดลอกคลองวัดใหม่ภาวนาจากคลองบางกอกน้อยถึงคลองบางขุนนนท์ (กรบ.)
เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
20

คิดความก้าวหน้า
โครงการ
(ร้อยละ)
20

2. ขออนุมัติดําเนินการ

10

10

3. จัดทํา TOR
4. จัดหาผู้รับจ้าง

10

10

5

5

5. ขออนุมัติจา้ ง

5

5

50
100

50
100

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/
กิจกรรม
1. เตรียมการ

6. ดําเนินการขุดลอก
รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 14
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 12

ความยาวคลองที่ได้รับการฟื้นฟูให้สามารถรองรับและระบายน้ําได้ดี (ผลผลิต)
ขุดลอกคลองสวนหลวงจากถนนพระรามที่ 4 ถึงคลองนางหงษ์ (กรบ.)
เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
20

คิดความก้าวหน้า
โครงการ
(ร้อยละ)
20

2. ขออนุมัติดําเนินการ

10

10

3. จัดทํา TOR
4. จัดหาผู้รับจ้าง

10

10

5

5

5. ขออนุมัติจา้ ง

5

5

50
100

50
100

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/
กิจกรรม
1. เตรียมการ

6. ดําเนินการขุดลอก
รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 14
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 13

ความยาวคลองที่ได้รับการฟื้นฟูให้สามารถรองรับและระบายน้ําได้ดี (ผลผลิต)
ขุดลอกคลองไผ่สิงโตจากถนนวิทยุถึงทางด่วนพิเศษ (กรบ.)
เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
20

คิดความก้าวหน้า
โครงการ
(ร้อยละ)
20

2. ขออนุมัติดําเนินการ

10

10

3. จัดทํา TOR
4. จัดหาผู้รับจ้าง

10

10

5

5

5. ขออนุมัติจา้ ง

5

5

50
100

50
100

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/
กิจกรรม
1. เตรียมการ

6. ดําเนินการขุดลอก
รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 14
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 14

ความยาวคลองที่ได้รับการฟื้นฟูให้สามารถรองรับและระบายน้ําได้ดี (ผลผลิต)
ขุดลอกคลองครุจากคลองลําเกร็ดถึงคลองแสนแสบ (กรบ.)
เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
20

คิดความก้าวหน้า
โครงการ
(ร้อยละ)
20

2. ขออนุมัติดําเนินการ

10

10

3. จัดทํา TOR
4. จัดหาผู้รับจ้าง

10

10

5

5

5. ขออนุมัติจา้ ง

5

5

50
100

50
100

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/
กิจกรรม
1. เตรียมการ

6. ดําเนินการขุดลอก
รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 14
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 15

ความยาวคลองที่ได้รับการฟื้นฟูให้สามารถรองรับและระบายน้ําได้ดี (ผลผลิต)
ขุดลอกคลองลําเกร็ดจากคลองครุถึงคลองบางชัน (กรบ.)
เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
20

คิดความก้าวหน้า
โครงการ
(ร้อยละ)
20

2. ขออนุมัติดําเนินการ

10

10

3. จัดทํา TOR
4. จัดหาผู้รับจ้าง

10

10

5

5

5. ขออนุมัติจา้ ง

5

5

50
100

50
100

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/
กิจกรรม
1. เตรียมการ

6. ดําเนินการขุดลอก
รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 15
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1

ร้อยละความสําเร็จของการจัดการสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ําในคลองเป้าหมาย (ผลผลิต)
โครงการจ้างที่ปรึกษาสํารวจแนวเขตคลองสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กรบ.)
เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
20

คิดความก้าวหน้า
โครงการ
(ร้อยละ)
20

2. ขออนุมัติดําเนินการ

10

10

3. จัดทํา TOR
4. จัดหาผู้รับจ้าง

10

10

5

5

5. ขออนุมัติจา้ ง

5

5

50
100

50
100

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/
กิจกรรม
1. ออกแบบ

6. ดําเนินการก่อสร้าง
รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 15
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 2

ร้อยละความสําเร็จของการจัดการสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ําในคลองเป้าหมาย (ผลผลิต)
ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และประตูระบายน้ําคลองลาดพร้าว คลองบางบัว คลองถนน คลองสอง และคลองบางซื่อ จากบริเวณเขื่อนดิน
อุโมงค์ยักษ์พระรามเก้า-รามคําแหงไปทางประตูระบายน้ําคลองสองสายใต้ (กรบ.)
เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
20

คิดความก้าวหน้า
โครงการ
(ร้อยละ)
20

3. จัดทํา TOR

10
10

10
10

4. จัดหาผู้รับจ้าง

5

5

5. ขออนุมัติจา้ ง
6. ดําเนินการก่อสร้าง

5

5

50

20

100

70

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/
กิจกรรม
1. ออกแบบ
2. ขออนุมัติดําเนินการ

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

177

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ชื่อตัวชี้วดั ที่ 16
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1

จํานวนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้ําที่ได้รับการพัฒนา (ผลผลิต)
งานจัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทําแผนที่ความเสี่ยงน้ําท่วมและดัชนีความเสี่ยงในพื้นที่เขตจุดวิกฤติ (กสน.)
เนื้องาน
รายขั้นตอน
(ร้อยละ)
10

คิดความก้าวหน้า
โครงการ
(ร้อยละ)
10

2. จัดทําโครงการ

20

20

3. ขออนุมัติ
4. ดําเนินการและเผยแพร่

10

10

60

60

100

100

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/
กิจกรรม
1. การเตรียมการและวางแผน

รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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