สรุปผลดําเนิ นงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี  พ.ศ.2564 (มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ)
สํานั กการระบายนํ้า (ตัวชว
ี ้ ัดเชิงยุทธศาสตร)
1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

(New) รอยละความสําเร็จในการจัด
ทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการน้ํ าของ
กรุงเทพมหานคร (ผลผลิต) (กสน.)

เป าหมาย
100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(1.1). โครงการจัดทําและพัฒนาระบบการบริหาร ความกาวหน าของงาน :87%
จัดการน้ํ าเชิงรุก (โครงการตอเนื่อง) (กสน.)
26/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนขออนุมัติจาง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองสารสนเทศระบายน้ํ า

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

(กองสารสนเทศระบายน้ํ า)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

คร

ลําดับ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

1/4

ขอมูล ณ วันท่ี 21-09-2021

ลําดับ
2

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

เป าหมาย

(New) ความสามารถในการระบาย
120.00
นํ้ าจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหา
(ไมเกิน...นาที)
นํ้ าทวมขังเนื่องจากฝนตกและ
นํ้ าหลาก (กรณีความเขมของฝน ไม
เกิน 100 มม./ช.ม.) (ผลลัพธ) (กสน
.)
(กองสารสนเทศระบายน้ํ า)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ น
งาน

โครงการ/กิจกรรม

(2.1). โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานี
(ไมเกิน...นาที) สูบน้ํ าหน า สน. หัวหมาก (สคน.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานระบบควบคุมน้ํ า

(2.2). โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานี
สูบน้ํ าคลองเตย (สคน)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานระบบควบคุมน้ํ า

(2.3). โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานี
สูบน้ํ าคลองบางนางจีน (สคน.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานระบบควบคุมน้ํ า

(2.4). โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานี
สูบน้ํ าคลองหวยขวาง (สคน.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานระบบควบคุมน้ํ า

(2.5). โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานี
สูบน้ํ าคลองบานหลาย (สคน)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานระบบควบคุมน้ํ า

(2.6). โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานี
สูบน้ํ าคลองจิต (สคน)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานระบบควบคุมน้ํ า

(2.7). โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานี
สูบน้ํ าคลองจิก (สคน)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานระบบควบคุมน้ํ า

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :98%
31/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนติดตงั ้ ระบบ
ไฟฟ าในสวนของการไฟฟ านครหลวง
ความกาวหน าของงาน :35%
31/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนจัดทํา TOR
และ ราคากลาง
ความกาวหน าของงาน :98%
31/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนร้ อ
ื ยายสายส่ อ
ื
สาร ทอประปา สายไฟฟา
ความกาวหน าของงาน :90%
31/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนกอสราง
โครงสรางสถานีสูบน้ํ า
ความกาวหน าของงาน :63%
31/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนเตรียมการกอ
สราง
ความกาวหน าของงาน :92%
31/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนกอสราง
โครงสรางสถานีสูบน้ํ า
ความกาวหน าของงาน :90%
31/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนเตรียมการกอ
สราง

(2.8). โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานี ความกาวหน าของงาน :45%
สูบน้ํ าหลักสี่ ถนนวิภาวดีรังสิต ฝั ่ งขาออก (สคน.)
31/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนจัดทําTOR
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ราคากลาง
:: สํานักงานระบบควบคุมน้ํ า

(2.9). โครงการเดินระบบ บํารุงรักษาและบริหาร ความกาวหน าของงาน :35%
จัดการอุโมงคระบายน้ํ าจากบึงมักกะสันลงสู
แมน้ํ าเจาพระยา (ระยะที่ 3) (สคน)
31/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนอยูระหวางจัด
ทํา TOR ราคากลางง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานระบบควบคุมน้ํ า

(2.10). โครงการกอสรางระบบระบายน้ํ าเพื่อ
แกไขปัญหาน้ํ าทวมถนนศรีอยุธยา และถนน
พระรามที่ 6 (กรท.59-62)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบทอระบายน้ํ า

ความกาวหน าของงาน :79%
2/28/2021 : อยูระหวางกอสรางทอระบายน้ํ า ค.
ส.ล. ขนาด Ø 1.50 ม. และ Ø 1.80 ม. (ดวยวิธี
ดันทอ) กอสรางบอรับบอดันทอ กอสรางบอสูบน้ํ า
ค.ส.ล. ตอนลงคลองสามเสน และกอสรางเขื่อน
ค.ส.ล. ตอนคูน้ํ าสารวัตรที่ 11

(2.11). โครงการกอสรางระบบระบายน้ํ าเพื่อ
ความกาวหน าของงาน :99%
แกไขปัญหาน้ํ าทวมถนนสุวินทวงศ (กรท.61-62)
2/28/2021 : อยูระหวางกอสรางบอสูบน้ํ าบอที่ 2
,6,7
(2.12). โครงการกอสรางระบบระบายน้ํ าเพื่อ
แกไขปัญหาน้ํ าทวมถนนจันทน (กรท.61-64)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบทอระบายน้ํ า

ความกาวหน าของงาน :85%
2/28/2021 : กอสรางบอดันทอ บอสูบน้ํ า ค.ส.ล.
และกอสรางทอระบายน้ํ า ค.ส.ล. (อยูระหวางรอ
การไฟฟ านครหลวงและบริษท
ั  ทีโอที จํากัด
(มหาชน) รื้อยายแนวทอรอยสายใตดินที่กีดขวาง
งานกอสราง)

คร

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบทอระบายน้ํ า

(2.13). ปรับปรุงระบบระบายน้ํ าถนนรามคําแหง ความกาวหน าของงาน :100%
(ฝั ่ งขาออก) ชวงจากทางรถไฟถึงคลองกะจะ (กร
ท.-62)
2/28/2021 : อยูระหวางขออนุมัติขยายอายุ
สัญญางดเวนคาปรับ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบทอระบายน้ํ า
(2.14). กอสรางบอสูบน้ํ าคลองขุนจันทร ดาน
ถนนบรมราชชนนี (ฝั ่ งขาออก) (กรท.-62)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบทอระบายน้ํ า

(2.15). ปรับปรุงบอสูบน้ํ าถนนงามวงศวาน (ฝั ่ ง
ขาออก) ตอนคลองประปา (กรท.-62)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบทอระบายน้ํ า

ความกาวหน าของงาน :100%

1/27/2021 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว
ความกาวหน าของงาน :99%
2/28/2021 : อยูระหวางขุดวางทอระบายน้ํ าและ
ตอเชื่อมทอระบายน้ํ าเขาบอสูบน้ํ าเดิม

(2.16). กอสรางระบบระบายน้ํ าซอยอิสรภาพ 44 ความกาวหน าของงาน :100%
จากถนนอิสรภาพถึงคลองบานขมิน
้  (กรท.-62)
2/28/2021 : เบิกเงินงวดสุดทายแลวเสร็จ อยู
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ระหวางขอจัดสรรเงินคาปรับคืนผูรับจาง
:: กองระบบทอระบายน้ํ า
(2.17). กอสรางบอสูบน้ํ าถนนเอกชัย ตอนลง
คลองราชมนตรี (กรท.-62)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบทอระบายน้ํ า

(2.18). กอสรางบอสูบน้ํ าถนนบางขุนเทียน
ชายทะเลตอนลงคลองสะแกงาม (กรท.-62)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบทอระบายน้ํ า

(2.19). กอสรางบอสูบน้ํ าถนนพหลโยธิน ฝั ่ งขา
เขาและขาออก ตอนลงคลองบางบัว (ดานทิศ
เหนือ) (กรท.-63)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบทอระบายน้ํ า

ความกาวหน าของงาน :99%

2/28/2021 : อยูระหวางเสนอเรื่องพิจารณาแกไข
แบบรูปรายการและสัญญาเนื่องจากติดปัญหาอุป
สรรค
ความกาวหน าของงาน :99%

2/28/2021 : อยูระหวางขยายอายุสัญญา
ความกาวหน าของงาน :80%
2/28/2021 : อยูระหวางนัดกรรมการพิจารณา
แกไขแบบรูปรายการและสัญญาเนื่องจากติด
ปั ญหาอุปสรรค

(2.20). กอสรางบอสูบน้ํ าถนนพหลโยธิน ฝั ่ งขา ความกาวหน าของงาน :85%
เขาและขาออก ตอนลงคลองบางบัว (ดานทิศใต)
(กรท.-63)
2/28/2021 : อยูระหวางนัดกรรมการพิจารณา
แกไขแบบรูปรายการและสัญญาเนื่องจากติด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ปั ญหาอุปสรรค
:: กองระบบทอระบายน้ํ า
(2.21). ปรับปรุงบอสูบน้ํ าซอยพหลโยธิน 32
(เสนานิคม) ตอนลงคลองลาดพราว (กรท.-63)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบทอระบายน้ํ า

(2.22). กอสรางระบบระบายน้ํ าถนนราชวิถีและ
ถนนขาวและปรับปรุงบอสูบน้ํ าสังคโลคตอนลง
แมน้ํ าเจาพระยา (กรท.-63)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบทอระบายน้ํ า

ความกาวหน าของงาน :80%

2/28/2021 : อยูระหวางติดตงั ้ ระบบไฟฟ า
เครื่องกลบอสูบน้ํ าบอที่ 1
ความกาวหน าของงาน :57%
2/28/2021 : อยูระหวางสํารวจแนว
สาธารณูปโภคใตดิน

(2.23). ปรับปรุงระบบระบายน้ํ าถนนพระรามที่ 4 ความกาวหน าของงาน :41%
ถนนเกษมราษฎร ตอนลงคลองหัวลําโพง (กรท.
-64)
2/28/2021 : อยูระหวางจัดทําราคากลาง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบทอระบายน้ํ า

าน

(2.24). ปรับปรุงระบบระบายน้ํ าถนนศรีบูรพา
ความกาวหน าของงาน :47%
ชวงบริเวณบึงลําพังพวยถึงคลองแสนแสบ (กรท.
-64)
2/28/2021 : อยูระหวางจัดทําราคากลาง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบทอระบายน้ํ า

(2.25). ปรับปรุงบอสูบน้ํ าสุขุมวิท 49 (กรท.-64) ความกาวหน าของงาน :41%
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบทอระบายน้ํ า

2/28/2021 : อยูระหวางขอเห็นชอบ TOR

(2.26). โครงการกอสรางระบบระบายน้ํ าในแนว ความกาวหน าของงาน :45%
เสนทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน
(โครงการใตดิน) ชวงจากถนนพระรามที่ 6 ถึง 2/28/2021 : อยูระหวางจัดทําแบบและประมาณ
ซอยระนอง 1 (กรท.-64)
ราคากลาง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบทอระบายน้ํ า

(2.27). โครงการกอสรางระบบระบายน้ํ าในแนว ความกาวหน าของงาน :47%
เสนทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน
(โครงสรางยกระดับ) ชวงจากซอยระนอง 1 ถึง 2/28/2021 : อยูระหวางขอเห็นชอบราคากลาง
สนามบินดอนเมือง (กรท.-64)
จางเหมา
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบทอระบายน้ํ า

(2.28). โครงการกอสรางระบบระบายน้ํ า เพื่อ
ความกาวหน าของงาน :100%
แกไขปัญหาน้ํ าทวมบริเวณซอยสุขุมวิท 4 (สพน.
)โครงการตอเนื่องงบปี 61-64 (ก.วิชาการฯ)
29/10/2563 : ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
การดําเนินงานโครงการ - อยูระหวางแกไขแบบ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า

(2.29). โครงการจางที่ปรึกษาควบคุมการ
ความกาวหน าของงาน :20%
กอสรางโครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ํ าคลอง
แสนแสบจากอุโมงคระบายน้ํ าคลองแสนแสบและ 2/23/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... 1. ผอ.สพน.
คลองลาดพราวถึงบริเวณซอยลาดพราว 130
อนุมัตแ
ิ ตงตงั ้ คณะกรรมจัดทํารางขอบเขตของงา
(สพน.) (งบ 63-64) (ก.1)
น (TOR) เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2563 2. ผอ.สพน.
เห็นชอบรายงานจัดทําขอบเขตของงาน (TOR)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2563 3. ผอ.สพน. อนุมัติแตง
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า
ตัง้ คณะกรรมการกําหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15
พ.ค. 2563 4. ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานราคา
กลาง เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2563 5. ผอ.สพน. เห็น
ชอบรายงานทบทวนราคากลาง เมื่อวันที่ 10 ก.
ย. 2563 6. โครงการฯ ไมสามารถดําเนินการจัด
จางตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ หมวดที่ 4
งานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง
เนื่องจากไมสอดคลองกับ วัตถุประสงคของโครง
การฯ 7. อยูระหวางคณะกรรมการฯ พิจารณา
ปรับปรุงแกไขเอกสารขอจางใหเป็ นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังฯ หมวดที่ 3 งานจางที่
ปรึกษา (ประชุมขอบเขตการจาง (TOR) ครัง้ ที่ 1
วันที่ 2 ก.พ. 64, ครัง้ ที่ 2 วันที่ 18 ก.พ. 64)
ขณะนี้อยูระหวางเตรียมเสนอขอความเห็นชอบ
TOR
(2.30). โครงการกอสรางระบบระบายน้ํ า เพื่อ
แกไขปัญหาน้ํ าทวมถนนสุขุมวิท 21 (สพน.
)โครงการตอเนื่องงบปี 61-64 (ก.วิชาการฯ)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า

ความกาวหน าของงาน :65%

29/10/2563 : ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
การดําเนินงานโครงการ - อยูระหวางแกไขแบบ

(2.31). โครงการกอสรางระบบระบายน้ํ า เพื่อ
ความกาวหน าของงาน :100%
แกไขปัญหาน้ํ าทวมบริเวณซอยสุขุมวิท 63
(สพน.)โครงการตอเนื่อง งบปี 61-64 (ก.วิชาการ 29/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... - ขุดลอก
ฯ)
พรอมขนยาย - รอติดตงั ้ เรื่องกลปั๊มน้ํ า
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า

ม

ห

(2.32). โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ํ าจากบึง ความกาวหน าของงาน :95%
หนองบอนลงสูแมน้ํ าเจาพระยา (สพน) (ตอเนื่อง
ปี  2558-2564) (ก.1)
2/23/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... 1. งานเจาะ
อุโมงคหัวเจาะ 1 ที่ปลองอุโมงคสถานีสูบน้ํ าบาง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ออ (S8) ไปยังปลองรับน้ํ า ซอยสุขุมวิท 101/1
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า
(S6) ระยะทางรวม 2,963 ม. ทําไดสะสม 2
,950.00 ม. มีผลงานขุดเจาะจาก S8 > S7 =
1,164.72 เมตร (แลวเสร็จ), มีผลงานสะสมจาก
S7 > S6 = 1,789.92 เมตร (แลวเสร็จ), รวมผล
งานสะสมจาก S8 > S6 = 2,954.64 เมตร
(100.00%) 2. งานเจาะอุโมงคหัวเจาะ 2 ที่ปลอง
อุโมงคอาคารรับน้ํ าบึงหนองบอน (S1) ไปยัง
ปลองรับน้ํ า ซอยสุขุมวิท 101/1 (S6) ระยะทาง
รวม 5,468 ม. ทําไดสะสม 5,464.66 ม. มีผล
งานขุดเจาะจาก S1 > S2 = 1,023.12 เมตร
(แลวเสร็จ), มีผลงานขุดเจาะจาก S2 > S3 =
2,091.12 เมตร (แลวเสร็จ), มีผลงานขุดเจาะ
จาก S3 > S4 = 450.72 เมตร (แลวเสร็จ), มี
ผลงานขุดเจาะจาก S4 > S5 = 50.76 เมตร,
รวมผลงานสะสมจาก S1 > S6 = 3,615.72
เมตร (66.17%) 3. งานผลิต Steel Segment ที่
โรงงานประกอบชน
ิ้ สวน Segment บริษท
ั  ซิโนไทยฯ อ.บานฉาง จ.ระยอง อ.บานฉาง จ.ระยอง
• ขนาด 0.3 เมตร จํานวน ๐ring สะสมได 539
ring 4. งานผลิต Concrete Segment ที่โรงงาน
ผลิตชน
ิ้ สวนสําเร็จรูป บริษท
ั  ซิโน-ไทยฯ อ.ไทร
น อย จ.นนทบุรี • ขนาด 0.6 เมตร จํานวน
๐ring สะสมได 789 ring • ขนาด 1.2 เมตร
จํานวน 41 ring สะสมได 7,013 ring 5. อาคาร
รับน้ํ าบึงหนองบอน เตรียมงานติดตงั ้  Plate
Stop Log ของประตูระบายน้ํ า, งานเทคอนกรีต
รอง Base Plate & Side Plate ของ Stop Log
ประตูระบายน้ํ า 6. อาคารรับน้ํ าคลองหนองบอน
งานติดตงั ้ เหล็กเสริม Wall 3, ตรวจสอบรูเจาะ
เสียบเหล็กเสริม Wall 3 7. อาคารรับน้ํ าคลอง
เคล็ด งานเทคอนกรีต Wall C (Grid Line 1) ถึง
ระดับ EL.-4.30, งานผูกเหล็กเสริม Wall C, B
Layer 3 (Grid line 1) 8. อาคารรับน้ํ าคลองหล
อด กม.3 งานติดตงั ้ ราวกันตกสแตนเลส, งานติด
ตัง้ รางเครนขนาด 8 ton, Test load Gantry
crane 9. อาคารรับน้ํ าคลองหลอด กม.2 Test
load Gantry crane, งานติดตงั ้  Bracing Layer
1-3 (แลวเสร็จ), ดําเนินการสูบน้ํ าเพื่อสงมอบพ้ น
ื
ที่ ใหผูรับเหมายอย ทํางานดันทอ Pipe jacking
ตอไป 10. อาคารรับน้ํ าถนนสุขุมวิท 101/1
Slide หัวเจาะเขากลางปลองอุโมงครับน้ํ า S6
(แลวเสร็จ), งานเชื่อมหูยก TBM สําหรับยกขน
ยายรวมเชื่อมได 9/16 ชิน
้ , งานร้ อ
ื ยายอุปกรณ
ภายในอุโมงค, งาน Fill Bolt, งานยก cutter
head จากกนปลองอุโมงคไปยังปลอง S9 11.
อาคารรับน้ํ าซอยสุขุมวิท 66/1 งานเจาะเสียบ
เหล็กผนังอาคารรับน้ํ า, Fill concrete wall
EL.-3.500 to +1.000 ม., งานผูกเหล็กเสา C2
12. สถานีสูบน้ํ าอุโมงคบางออ • Inlet Shaft งาน
ขนยาย Crane 22 t ไปยัง Outlet Shaft •
Outlet ShaftShaft งานทํา muck pit, งาน
เตรียมพ้ น
ื ที่ติดตงั ้  Crane 22 t 13. อาคารทงิ้ น้ํ า
งานกอสรางผนังชองทงิ้ น้ํ า (แลวเสร็จ), งานร้ อ
ื 
Stopper และ King Post Ring Beam, งาน
กอสรางผนัง Layer ที่ 13 สวนโคง

(2.34). โครงการกอสรางระบบระบายน้ํ า เพื่อ
แกไขปัญหาน้ํ าทวมบริเวณซอยสุขุมวิท 39
(สพน.) (งบ 63-64) (ก.1)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า

พ

(2.33). โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ํ าคลอง ความกาวหน าของงาน :20%
แสนแสบจากอุโมงคระบายน้ํ าคลองแสนแสบและ
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2/23/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... 1. ผอ.สพน.
(สพน.) (งบ 63-64) (ก.1)
อนุมัติแตงตัง้ คณะกรรมการกําหนดราคากลาง
เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2563 2. ผอ.สพน. อนุมัติแตง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ตัง้ คณะกรรมการจัดทําแบบรูปรายการ เมื่อวันที่
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า
26 พ.ค. 2563 3. รมว. กระทรวงมหาดไทย
เห็นชอบดําเนินการจัดจางโดยวิธี e-bidding เมื่อ
วันที่ 17 ก.ค. 2563 4. ผอ.สพน. เห็นชอบแบบ
รูปและรายการ เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2563 5. ผอ.
สพน. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 21 ส.ค.
2563 6. ผว.กทม. เห็นชอบรายงานขอซ้ อ
ื ขอจาง
ฯ เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2563 7. เผยแพรรางประกาศ
และรางเอกสารจางฯ ระหวางวันที่ 3 – 14 ก.ย.
2563 (มีผูแสดงความคิดเห็น จํานวน 4 ราย) 8.
เผยแพรรางประกาศและรางเอกสารจางฯ (ครัง้ ที่
2) ระหวางวันที่ 23 – 25 ก.ย. 2563 9. ขาย
แบบระหวางวันที่ 28 ก.ย. – 28 ต.ค. 2563 10.
กําหนดย่ น
ื เสนอราคาวันที่ 29 ต.ค. 2563 11.
กําหนดเปิ ดซองวันที่ 30 ต.ค. 2563 12. ผว.
กทม. ไดอนุมัติยกเลิกการจัดซ้ อ
ื จัดจางโครงการ
ฯ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ebidding) เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2563 13. อนุมัติ
แบบรูปรายการงานกอสรางโครงการฯ (7 ม.ค.
64) 14. อนุมัติราคากลางโครงการฯ (26 ม.ค.
64) 15. อยูระหวางขอความเห็นชอบดําเนินการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ครัง้ ที่ 2) คาดวาจะ
เผยแพรรางประกาศและรางเอกสารจางฯ ในวัน
ที่ 25 ก.พ. 64
ความกาวหน าของงาน :75%

2/23/2021 : ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
การดําเนินงานโครงการ - อยูระหวางทําพื้นวาง
เครื่องสูบน้ํ า

(2.35). โครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระ ความกาวหน าของงาน :100%
โขนง ชวงจากสถานีสูบน้ํ าพระโขนงถึงถนนทาง
รถไฟสายเกา ระยะ 2 (สพน.) (ตอเนื่องปี 2
29/10/2563 : ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
551-2560-64) (ก.1)
การดําเนินงานโครงการ - งานแลวเสร็จแลว โดย
ผูรับจางสงงานงวดที่ 16 (งวดสุดทาย) เมื่อวันที่
สวนราชการที่รับผิดชอบ
24 พฤษจิกายน 2560 - ของดคาปรับ 150 ตาม
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า
มติ ครม. ผูวากทม.อนุมัติแลว - อยูระหวางขอ
จัดสรรเงินคาจาง งวดที่ 12- 15 ใหผูรับจาง เบิกเงินงวดที่ 11 ใหผูรับจางแลว
(2.36). โครงการกอสรางระบบระบายน้ํ า บริเวณ ความกาวหน าของงาน :100%
ถนนสุขุมวิทจากซอยสุขุมวิท 107 ถึงคลองบาง
นา(สพน.)โครงการตอเนื่องงบปี 61-64 (ก.1)
29/10/2563 : ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
การดําเนินงานโครงการ - อยูระหวางรออนุมัติ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
แกไขแบบรูป รายการ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า
(2.37). โครงการกอสรางระบบระบายน้ํ า เพื่อ
ความกาวหน าของงาน :100%
แกไขปัญหาน้ํ าทวมบริเวณซอยสุขุมวิท 31 และ
ซอยสวัสดี (สพน.) โครงการตอเนื่องงบปี 61-64 29/10/2563 : ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
(ก.1)
การดําเนินงานโครงการ - อยูระหวางสงมอบ
พื้นที่ผิวจราจรใหสํานักงานเขตวัฒนา และผูรับ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
จางไดเบิกเงินงวดสุดทายเรียบรอยแลว
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า

ท

(2.38). โครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล.และ
ความกาวหน าของงาน :98%
ป องกันก
 ารกด
ั เ ซาะคลองพระโขนงชว
 งจากสถานี
สูบน้ํ าพระโขนงถึงทางรถไฟสายเกา (สพน)
2/23/2021 : ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
โครงการตอเนื่องงบปี 53-64 (ก.1)
การดําเนินงานโครงการ - อยูระหวาง กอสราง
เขื่อนสวนที่เหลือ บริเวณ หมูบาน มหาวงษ ควา
สวนราชการที่รับผิดชอบ
มยาว 165 m. แลวเสร็จ 165 เมตร อยูระหวาง
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า
หลอเตรียมปูคอนกรีตทองคลองพ้ น
ื ที่ 8,600
ตารางเมตร - แกไขแบบเรื่องอยูที่นิติการ สนน.
(2.39). โครงจางที่ปรึกษาควบคุมการกอสราง
ความกาวหน าของงาน :40%
อุโมงคระบายน้ํ าคลองเปรมประชากร จากคลอง
บางบัวลงสูแมน้ํ าเจาพระยา (สพน.) (งบ 63-64) 1/28/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...อยูระหวาง
(ก.2)
ประกาศเชิญชวนและขายแบบ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า

(2.40). งานกอสรางแกมลิงบึงสาธารณะลาด
พราว 71 (สพน.) (งบ 62-64) (ก.2)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า

ความกาวหน าของงาน :85%
1/28/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...สรางระบบ
ป องกันดินพัง, ระบบระบายน้ํ าชัว
่ คราว จัดการ
จราจรระหวางกอสราง จัดหา Column Pipe
ขนาด Æ 800 มม. จัดหา Discharge Pipe
ขนาด Æ 700 มม.

(2.41). งานกอสรางเขื่อน ค.ส.ล.พรอมประตู
ความกาวหน าของงาน :99%
ระบายน้ํ าเพื่อเป็ นแกมลิงหมูบานเฟรนชิพ (สพน.
)โครงการตอเนื่องงบปี 62-64 (ก.2)
1/28/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ไมมีการ
ปฏิบัติงาน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า
(2.42). งานปรับปรุงแกมลิงบึงพิบูลยวัฒนา
(สพน.) (งบ 62-64) (ก.2)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า

ความกาวหน าของงาน :94%

1/28/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...งานขุดลอกบึง
พิบูลยวัฒนา

(2.43). โครงการกอสรางระบบระบายน้ํ าลํารางสา ความกาวหน าของงาน :100%
ธารณะ และถนนเวฬุวนาราม (สพน.)โครงการ
ตอเนื่องงบปี 59-64 (ก.2)
28/10/2563 : ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
การดําเนินงานโครงการ งานกอสรางแลวเสร็จ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
อยูในขน
ั ้ ตอนการเบิกเงิน
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า

(2.45). งานปรับปรุงระบบระบายน้ํ าปากซอย
สุทธิพร 2 (สพน.)โครงการตอเนื่องงบปี 61-64
(ก.2)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า

(2.46). โครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล.คลองราง
ออรางแกวชวงจากถนนพหลโยธินถึงซอยพหล
โยธิน 65 แยก 2 (สพน)โครงการตอเนื่องงบปี
61-64 (ก.2)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า

ความกาวหน าของงาน :70%

1/28/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...สรางระบบ
คํ้ายันเขื่อนเดิมชว
ั ่ คราว สรางทํานบชว
ั ่ คราวปิด
กัน
้ น้ํ าพื้นที่กอสราง
ความกาวหน าของงาน :99%
28/10/2563 : ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
การดําเนินงานโครงการ - อยูระหวางรอลงนาม
สัญญาแกไขเพิ่มเติม (ครัง้ ที่ 1)
ความกาวหน าของงาน :89%
28/10/2563 : ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
การดําเนินงานโครงการ ตัดเหล็ก - ดัดเหล็ก
ปลอกคานทับหลังเขื่อน สรางนัง่ รานปั้นจัน
่
สําหรับตอกเสาเข็ม

(2.47). งานปรับปรุงแนวปองกันน้ํ าทวมริมคลอง ความกาวหน าของงาน :90%
บางกอกนอย ชวงสะพานอรุณอัมรินทรถึงคลอง
คราม (สพน.) (งบ 63-64) (ก.3)
28/10/2563 : ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
การดําเนินงานโครงการ - เทคอนกรีตกอสราง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
บันได ค.ส.ล. ขึ้น - ลง ทาน้ํ า - ดําเนินงาน
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า
ปรับปรุงประตูระบายน้ํ าเดิมคลองคราม (สราง
บานพักเจาหน าที่) - อยูจัดทําหนังสือขออนุมัติ
ขยายอายุสัญญาใหผูรับจาง (เรื่องอยูที่กลุมงานฯ
3)

(2.48). โครงการจางที่ปรึกษาควบคุมงานกอ
ความกาวหน าของงาน :45%
สราง โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ํ าคลองทวี
วัฒนาบริเวณคอขวด (สพน.) (งบ 63-64) (ก.3) 28/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... - ผอ.สพน.
อนุมัติแตงตงั ้ คณะกรรมการจัดทํารางขอบเขต
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ของงาน (TOR) เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2563 - ผอ.
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า
สพน. เห็นชอบรายงานจัดทําขอบเขตของงาน
(TOR) เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2563 - ผอ.สพน.
อนุมัติแตงตงั ้ คณะกรรมการกําหนดราคากลาง
เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบ
รายงานราคากลาง เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2563 ผอ.สพน.เห็นชอบรายงานทบทวนราคากลาง เมื่อ
วันที่ 13 ก.ค. 2563 - อยูระหวางเสนอขอความ
เห็นชอบดําเนินการประมูลฯ ดวยวิธีประกาศเชิญ
ชวนทว
ั ่ ไป และอยูระหวางพิจารณาขอแกไขราย
ละเอียดและช่ อ
ื ของโครงการฯ เนื่องจากไมสอด
คลอง) กับแนวทางการจัดจางตามระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2560
(2.49). โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํ าดานใต ความกาวหน าของงาน :100%
คลองภาษีเจริญ ถึงคลองสนามชัย (กอสราง
เขื่อน ค.ส.ล. คลองพระยาราชมนตรี ตอนที่ 1) 28/10/2563 : ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
(สพน.) (ตอเนื่องปี 2555-2564) (ก.3)
การดําเนินงานโครงการ - งานกอสรางแลวเสร็จ
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 - คณะกรรมการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ตรวจรับสภาพงาน เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 :: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า
คณะกรรมการฯ ตรวจรับงาน งวดที่ 20 (สุดทาย
) เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2562 - ผว.กทม. เสนอให
ทบทวนการขออนุมัติงดเวนคาปรับฯ ตามมติ
ครม. จํานวน 150 วัน ซึ่งกลุมงานนิติการ มี
หนังสือขอหารือกรมบัญชีกลางเรื่องแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุมัติ งดเวนคาปรับฯ
ตามมติ ครม. แลว อยูระหวางรอผลการพิจารณา
จากกรมบัญชีกลาง
(2.50). โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํ าดานใต ความกาวหน าของงาน :92%
คลองภาษีเจริญถ
 งึ ค
 ลองสนามชย
ั  (กอสรางสถานี
สูบน้ํ าและเขื่อน ค.ส.ล. คลองระหาญ) (สพน
28/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... - กอสราง
)โครงการตอเนื่องงบปี 58-64 (ก.3)
สถานีสูบน้ํ าและอาคารบานพักเจาหน าที่ บริเวณ
ปากคลองระหาญ - ติดตงั ้ เครื่องเก็บขยะอัตโน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
มัติ ขนาด 3.92 x 6.00 ม. พรอมอุปกรณ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า
จํานวน 2 ชุด - ผูกเหล็กประกอบแบบคานทับ
หลังและทางเดิน บริเวณถนนพระรามที่ 2 (ขา
ออก) - อยูระหวางขออนุมัติแกไขแบบรูปและ
เพิ่ม-ลดปริมาณงาน และขอขยายอายุสัญญา
เนื่องปัญหาอุปสรรคฯ (ครัง้ ที่ 5) (เรื่องอยูที่
สํานักงานกฎหมายและคดี)
(2.51). โครงการกอสรางทอขนสงน้ํ าใตถนนพระ ความกาวหน าของงาน :40%
ราม 6 จากคลองสามเสนลงสูอุโมงคใตคลองบาง
ซื่อ ปี  2564 (สพน.) (ก.2)
1/28/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...อยูระหวาง
ดําเนินการจัดทํา TOR และราคากลาง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า
(2.52). โครงการจางที่ปรึกษาควบคุมการ
ความกาวหน าของงาน :0%
กอสรางโครงการกอสรางทอขนสงน้ํ าใตถนนพระ
ราม 6 จากคลองสามเสน ลงสูอุโมงคใตคลองบาง 1/28/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...อยูระหวาง
ซื่อ ปี  2564 (สพน.) (ก.2)
ดําเนินการจัดทํา TOR และราคากลาง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า

(2.53). โครงการกอสรางประตูระบายน้ํ าและ
ความกาวหน าของงาน :40%
ประตูเรือสัญจรคลองแสนแสบ ตอนคลองบางชัน
(ครัง้ ที่ 2) ปี  2564 (สพน.) (ก.2)
1/28/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...อยูระหวางขอ
อนุมัติแตงตงั ้ คณะกรรมการกําหนดราคากลาง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า
(2.54). โครงการกอสรางระบบระบายน้ํ าคลอง
หลุมไผ – คลองโคกคราม (ครัง้ ที่ 2) ปี  2564
(สพน.) (ก.2)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า

(2.55). โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ํ าคลอง
เปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสูแมน้ํ าเจา
พระยา (สพน.) (งบ 63-64) (ก.2)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า

ความกาวหน าของงาน :67%

1/28/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...สรางระบบ
คํ้ายันเขื่อนเดิมชว
ั ่ คราว สรางทํานบชว
ั ่ คราวปิด
กัน
้ น้ํ าพื้นที่กอสราง
ความกาวหน าของงาน :40%
1/28/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...อยูระหวาง
ประกาศเชิญชวนและขายแบบ

(2.56). โครงการจางที่ปรึกษาควบคุมการ
ความกาวหน าของงาน :93%
กอสรางโครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ํ าจากบึง
หนองบอนลงสูแมน้ํ าเจาพระยา (สพน.) (ตอเนื่อง 2/23/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... 1. งานเจาะ
ปี  2558-2563) (ก.1)
อุโมงคหัวเจาะ 1 ที่ปลองอุโมงคสถานีสูบน้ํ าบาง
ออ (S8) ไปยังปลองรับน้ํ า ซอยสุขุมวิท 101/1
สวนราชการที่รับผิดชอบ
(S6) ระยะทางรวม 2,963 ม. ทําไดสะสม 2
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า
,950.00 ม. มีผลงานขุดเจาะจาก S8 > S7 =
1,164.72 เมตร (แลวเสร็จ), มีผลงานสะสมจาก
S7 > S6 = 1,789.92 เมตร (แลวเสร็จ), รวมผล
งานสะสมจาก S8 > S6 = 2,954.64 เมตร
(100.00%) 2. งานเจาะอุโมงคหัวเจาะ 2 ที่ปลอง
อุโมงคอาคารรับน้ํ าบึงหนองบอน (S1) ไปยัง
ปลองรับน้ํ า ซอยสุขุมวิท 101/1 (S6) ระยะทาง
รวม 5,468 ม. ทําไดสะสม 5,464.66 ม. มีผล
งานขุดเจาะจาก S1 > S2 = 1,023.12 เมตร
(แลวเสร็จ), มีผลงานขุดเจาะจาก S2 > S3 =
2,091.12 เมตร (แลวเสร็จ), มีผลงานขุดเจาะ
จาก S3 > S4 = 450.72 เมตร (แลวเสร็จ), มี
ผลงานขุดเจาะจาก S4 > S5 = 50.76 เมตร,
รวมผลงานสะสมจาก S1 > S6 = 3,615.72
เมตร (66.17%) 3. งานผลิต Steel Segment ที่
โรงงานประกอบชน
ิ้ สวน Segment บริษท
ั  ซิโนไทยฯ อ.บานฉาง จ.ระยอง อ.บานฉาง จ.ระยอง
• ขนาด 0.3 เมตร จํานวน ๐ring สะสมได 539
ring 4. งานผลิต Concrete Segment ที่โรงงาน
ผลิตชน
ิ้ สวนสําเร็จรูป บริษท
ั  ซิโน-ไทยฯ อ.ไทร
น อย จ.นนทบุรี • ขนาด 0.6 เมตร จํานวน
๐ring สะสมได 789 ring • ขนาด 1.2 เมตร
จํานวน 41 ring สะสมได 7,013 ring 5. อาคาร
รับน้ํ าบึงหนองบอน เตรียมงานติดตงั ้  Plate
Stop Log ของประตูระบายน้ํ า, งานเทคอนกรีต
รอง Base Plate & Side Plate ของ Stop Log
ประตูระบายน้ํ า 6. อาคารรับน้ํ าคลองหนองบอน
งานติดตงั ้ เหล็กเสริม Wall 3, ตรวจสอบรูเจาะ
เสียบเหล็กเสริม Wall 3 7. อาคารรับน้ํ าคลอง
เคล็ด งานเทคอนกรีต Wall C (Grid Line 1) ถึง
ระดับ EL.-4.30, งานผูกเหล็กเสริม Wall C, B
Layer 3 (Grid line 1) 8. อาคารรับน้ํ าคลองหล
อด กม.3 งานติดตงั ้ ราวกันตกสแตนเลส, งานติด
ตัง้ รางเครนขนาด 8 ton, Test load Gantry
crane 9. อาคารรับน้ํ าคลองหลอด กม.2 Test
load Gantry crane, งานติดตงั ้  Bracing Layer
1-3 (แลวเสร็จ), ดําเนินการสูบน้ํ าเพื่อสงมอบพ้ น
ื
ที่ ใหผูรับเหมายอย ทํางานดันทอ Pipe jacking
ตอไป 10. อาคารรับน้ํ าถนนสุขุมวิท 101/1
Slide หัวเจาะเขากลางปลองอุโมงครับน้ํ า S6
(แลวเสร็จ), งานเชื่อมหูยก TBM สําหรับยกขน
ยายรวมเชื่อมได 9/16 ชิน
้ , งานร้ อ
ื ยายอุปกรณ
ภายในอุโมงค, งาน Fill Bolt, งานยก cutter
head จากกนปลองอุโมงคไปยังปลอง S9 11.
อาคารรับน้ํ าซอยสุขุมวิท 66/1 งานเจาะเสียบ
เหล็กผนังอาคารรับน้ํ า, Fill concrete wall
EL.-3.500 to +1.000 ม., งานผูกเหล็กเสา C2
12. สถานีสูบน้ํ าอุโมงคบางออ • Inlet Shaft งาน
ขนยาย Crane 22 t ไปยัง Outlet Shaft •
Outlet ShaftShaft งานทํา muck pit, งาน
เตรียมพ้ น
ื ที่ติดตงั ้  Crane 22 t 13. อาคารทงิ้ น้ํ า
งานกอสรางผนังชองทงิ้ น้ํ า (แลวเสร็จ), งานร้ อ
ื 
Stopper และ King Post Ring Beam, งาน
กอสรางผนัง Layer ที่ 13 สวนโคง

กร
ุงเ

(2.44). โครงการกอสรางสถานีสูบน้ํ าและประตู
ระบายน้ํ าคลองหลุมไผ ตอนคลองลาดพราว
(สพน.)โครงการตอเนื่องงบปี 62-64 (ก.2)

(2.57). โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ํ าคลอง ความกาวหน าของงาน :45%
ทวีวัฒนาบริเวณคอขวด (สพน.) (งบ 63-64) (ก.
3)
28/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... - ผอ.สพน.
อนุมัติแตงตงั ้ คณะกรรมการจัดทําแบบรูปและ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
รายการ เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2563 - ผอ.สพน.
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า
อนุมัติแตงตงั ้ คณะกรรมการกําหนดราคากลาง
เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2563 - ผอ.สพน. อนุมัติแตง
ตัง้ คณะกรรมการรางขอบเขตของงาน (TOR)
เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบ
แบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2563 รมว. กระทรวงมหาดไทย เห็นชอบดําเนินการจัด
จางโดยวิธี e - bidding เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2563
- ผอ.สพน. เห็นชอบรางขอบเขตของงาน (TOR)
เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบ
ราคากลาง เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2563 - ผว.กทม.
เห็นชอบรายงานขอซ้ อ
ื ขอจางฯ เมื่อวันที่ 3 ก.ย.
2563 - เผยแพรรางประกาศและรางเอกสารจางฯ
ระหวางวันที่ 3-14 ก.ย. 2563 (มีผูแสดงความ
คิดเห็นจํานวน 6 ราย) - เผยแพรรางประกาศ
และรางเอกสารจางฯ (ครัง้ ที่ 2) ระหวางวันที่ 2
3-25 ก.ย. 2563 - ขายแบบระหวางวันที่ 28 ก.
ย. - 28 ต.ค. 2563 - กําหนดย่ น
ื เสนอราคาวันที่
29 ต.ค. 2563 - กําหนดเปิ ดซองวันที่ 30 ต.ค.
2563 - อยูระหวางเสนอขอยกเลิกการประกาศ
เชิญชวนฯ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ลําดับ
3

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
4

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

(New) รอยละความสําเร็จในการ
แกไขปัญหาน้ํ าทวมในบริเวณพ้ น
ื ที่
จุดเสี่ยงน้ํ าทวมขังของกรุงเทพมหา
นคร (ผลผลิต) (กรท.)
(กองระบบทอระบายน้ํ า)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(New) จํานวนคลองที่ไดรับการฟ้ ื นฟู
และปรับปรุงสภาพเป็ นแกมลิงและมี
ระบบระบายน้ํ า (ผลลัพท) (กรบ.)

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

32.00
(คลอง)

(คลอง)

โครงการ/กิจกรรม
(3.1). คาจางเหมาลางทําความสะอาดทอระบาย
นํ้ าประจําปี  2564 (กรท.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบทอระบายน้ํ า

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :80%
2/28/2021 : อยูระหวางทบทวนราคากลาง

(4.1). การขุดลอกคู - คลอง และเปิ ดทางน้ํ าไหล ความกาวหน าของงาน :20%
(กรบ.)
2/27/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการดําเนินงาน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบคลอง

(กองระบบคลอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(4.2). โครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรม ความกาวหน าของงาน :10%
ประชากร ชวงที่ 2 จากสุดเขตกรุงเทพมหานคร
ถึงคลองบานใหมและจากหมุบานแกรนดคา
2/27/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการดําเนินงาน
แนลถึงถนนสรงประภา (กรบ) งบปี 2564-2565
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบคลอง

(4.3). โครงการกอสรางเขือน ค.ส.ล. คลองเปรม ความกาวหน าของงาน :10%
ประชากร ชวงที่ 3 จากถนนสรงประภาถึงถนน
แจงวัฒนะ (กรบ) งบปี 2564-2566
2/27/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการดําเนินงาน

5

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(New) ระดับความสําเร็จของคลอง
ในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานครไดรับการ
ปรับปรุงภูมิทัศนใหสอดคลองกับ
เอกลักษณของแตละพทนที่ (ผล
ลัพท) (กรบ.)

20.00
(แนวคลอง)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบคลอง
(แนวคลอง)

(5.1). โครงการงานกอสรางและปรับปรุงเขื่อน ค. ความกาวหน าของงาน :60%
ส.ล. คลองโองอางและคลองบางลําพูจากบริเวณ
สะพานดํารงสถิตถึงบริเวณปอมพระสุเมรุ ( กรบ. 2/27/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการดําเนินงาน
)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบคลอง

(กองระบบคลอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(5.2). โครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล.ลํารางสา
ธารณะ 17 จากถนนลาดพราวถึงคลองตาหนัง
(ครัง้ ที่ 2)(กรบ.) (ตอเนื่อง งบปี2562-2564)

ความกาวหน าของงาน :86%
3/1/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการดําเนินงาน

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบคลอง

(5.3). โครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล.คลองบาน ความกาวหน าของงาน :81%
หลาย จากเขื่อนเดิมบริเวณคลองขวางลาง ถึง
เขื่อนเดิมบริเวณซอยวชิรธรรมสาธิต 55 (กรบ.) 2/27/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการดําเนินงาน
(ตอเนือง งบปี 2562-2564)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบคลอง

(5.4). โครงการรปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลอง
นํ้ าแกว จากคลองพญาเวิกถึงคลองลาดพราว
(กรบ.) (ตอเนื่อง งบปี 2562-2564)

ความกาวหน าของงาน :57%
2/27/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการดําเนินงาน

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบคลอง

(5.5). โครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล.และสถานีสุ ความกาวหน าของงาน :76%
บนํ้ าคลองมหาศร จากบริเวณคลองบางไผ ถึง
บริเวณคลองภาษีเจริญ (กรบ.) (ตอเนื่อง งบปี 2 2/27/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการดําเนินงาน
562-2565)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบคลอง

คร

(5.6). โครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรม ความกาวหน าของงาน :58%
ประชากรชวงที 4 จากถนนแจงวัฒนะถึงถนน
เทศบาลสงเคราะห (ตอเนื่อง) (งบปี 2563-2565) 3/1/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการดําเนินงาน
(กรบ)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบคลอง

(5.7). ขุดลอกคลองหัวหมาก จากคลองแสนแสบ ความกาวหน าของงาน :100%
ถึงคลองพระโขนง
2/27/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการดําเนินงาน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบคลอง
(5.8). ขุดลอกคลองหัวลําโพงเกา จากถนน
สี่พระยาถึงถนนสุรวงศ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบคลอง

ความกาวหน าของงาน :100%

3/1/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการดําเนินงาน

(5.9). ขุดลอกคลองกะจะ จากคลองแสนแสบถึง ความกาวหน าของงาน :100%
คลองหัวหมาก
3/1/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการดําเนินงาน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบคลอง

(5.10). ขุดลอกคลองศาลาลอยบน จากคลองสอง ความกาวหน าของงาน :100%
หอง ถึงคลองศาลาลอยลาง
3/1/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการดําเนินงาน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบคลอง
(5.11). ขุดลอกคลองลาว จากคลองกะจะถึง
คลองหัวหมาก
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบคลอง

ความกาวหน าของงาน :100%

2/27/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการดําเนินงาน

(5.12). ขุดลอกคลองบึงเรือนจํากลางคลองเปรม ความกาวหน าของงาน :100%
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบคลอง

(5.13). ขุดลอกคลองศาลาลอยลาง จากถนน
ออนนุชถึงคลองมะขามเทศ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบคลอง

(5.14). ขุดลอกคลองบานปา จากคลองลาวถึง
คลองตัน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบคลอง

(5.15). ขุดลอกคลองภาษีเจริญ จากคลอง
บางกอกใหญ ถึงสุดเขตกทม
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบคลอง

3/1/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการดําเนินงาน
ความกาวหน าของงาน :100%
3/1/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการดําเนินงาน
ความกาวหน าของงาน :100%
3/1/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการดําเนินงาน
ความกาวหน าของงาน :100%
3/1/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการดําเนินงาน

(5.16). ขุดลอกคูน้ํ าขางโรงพยาบาล ไฟมักกะสัน ความกาวหน าของงาน :100%
จากถนนเพขรบุรีถึงสุดระยะที่กําหนดให
3/1/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการดําเนินงาน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบคลอง

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบคลอง

(5.18). ขุดลอกคลองบางขเี้ กง จากคลองบาง
ดวน ถึงคลองทวีวัฒนา
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบคลอง

(5.19). ขุดลอกคลองบางโพ จากสถานีสูบ
นํ้ าคลองบางโพถึงถนนกรุงเทพ-นนทบุรี
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบคลอง

(5.20). ขุดลอกคลองขรัวตาแกน จากสถานีสูบ
นํ้ าคลองขรัวตาแกนถึงสุดเขตคลอง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบคลอง

ความกาวหน าของงาน :100%

3/1/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการดําเนินงาน

ความกาวหน าของงาน :100%
2/27/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการดําเนินงาน
ความกาวหน าของงาน :100%
2/27/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการดําเนินงาน

าน

(5.17). ขุดลอกคลองสะแก จากคลองกะจะถึง
คลองตัน และแยกคลองเชื่อมคลองสะแกถึง
คลองบานปา

ความกาวหน าของงาน :100%
2/27/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการดําเนินงาน

(5.21). ขุดลอกคลองวัดสิงห จากคลองสนามชัย ความกาวหน าของงาน :100%
ถึงคลองบางระแนะ
2/27/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการดําเนินงาน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบคลอง

(5.22). โครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล.(ดาดทอง ความกาวหน าของงาน :100%
คลอง) คลองบางออจากบริเวณถนนโรงงานไมอัด
ไทยไปทางประตูระบายน้ํ าคลองบางออ (กรบ.) 28/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการดําเนินการ
(ตอเนื่อง งบปี 2562-2564)
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(New) จุดตรวจวัดน้ํ าคลองและ
แมน้ํ าเจาพระยาเพิ่มข้ น
ึ  (สจน.)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบคลอง

315.00
(จุด)

(จุด)

29.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(6.1). โครงการจัดทําแผนที่แสดงคุณภาพน้ํ าและ ความกาวหน าของงาน :88%
จัดลําดับความสําคัญของคลอง และ
แมน้ํ าเจาพระยาในเขตกรุงเทพมหานครที่ตองได 2/23/2021 :คุณภาพน้ํ านํ้ าคลองที่ความสกปรก
รับการฟ้ ื นฟู (สจน.)
สูงสุด 10 อันดับ ประจําเดือนมกราคม 2564 1.
คลองสําเหร ถนนเทอดไทย ธนบุรีBOD 77
สวนราชการที่รับผิดชอบ
2.คลองเตย อาคารทวิช คลองเตย BOD 66
:: สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า
3.คลองไผสิงโต ตลาดคลองเตย คลองเตย BOD
65 4.คลองกุม หมูบานสหกรณ (ซ.28) บึงกุม
BOD 61 5.คลองสวนหลวง ถนนเจริญเมือง
ปทุมวัน BOD 59 6.คลองจรเข ถ.วัชรพล(ราน
ไกยางจักราช)ใตทางดวน บางเขน BOD 45
7.คลองไผสิงโต ขางโรงงานยาสูบ คลองเตย
BOD 41 8.คลองบัว(บางเขน) ร.ร.บานคลองบัว
ถ.สุขาภิบาล5 บางเขน BOD 41 9.คลองมหาศร
ซอยเพชรเกษม 112 (แยก110/7) หนองแขม
BOD 39 10.คลองเตย ปตร. คลองเตย คลอง
เตย BOD 35
(6.2). กอสรางหองปฏิบัติการวิเคราะหคุณภาพ
นํ้ าที่ศูนยการศึกษาและอนุรักษสิ่งแวดลอมบาง
ซื่อ กรุงเทพมหานคร (สจน)
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(New) คุณภาพน้ํ าคลองและ
แมน้ํ าเจาพระยาที่อยูในเกณฑ
มาตรฐานเพิ่มข้ น
ึ  (สจน.)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า

(สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(7.1). โครงการบํารุงรักษาคลองหลัก (กรบ.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบคลอง

(7.2). โครงการบํารุงรักษาคลองสายหลัก
(สําหรับ NH3 N ไมเกิน 0.5 มิลลิกรัมม/ลิตร)
(กรบ.)

ความกาวหน าของงาน :63%

2/23/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนจัดเตรียมเอก
สาร e-biding
ความกาวหน าของงาน :25%
2/27/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการดําเนินงาน
ความกาวหน าของงาน :30%
2/27/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการดําเนินงาน

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบคลอง

(7.3). โครงการบํารุงรักษาคลองสายหลัก
ความกาวหน าของงาน :15%
(สําหรับ DO ไมนอยกวา 2 มิลลิกรัม/ลิตร) (กรบ
.)
2/27/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการดําเนินงาน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบคลอง

(7.4). โครงการบํารุงรักษาคลองสายหลัก
ความกาวหน าของงาน :30%
(สําหรับ BOD ไมเกิน 4 มิลลิกรัม/ลิตร) (กรบ.)
2/27/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการดําเนินงาน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบคลอง

ห

(7.5). กิจกรรมการตรวจวัดคุณภาพน้ํ าในคลอง ความกาวหน าของงาน :68%
สายหลักตามแผนการ ปรับปรุงภูมิทัศนคลอง
สายหลักของกรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุน
2/23/2021 : คุณภาพน้ํ านํ้ าคลองที่ความสกปรก
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนคลองสายหลักในพ้ น
ื ที่ สูงสุด 10 อันดับ ประจําเดือนมกราคม 2564 1.
กรุงเทพมหานคร(สจน.)
คลองสําเหร ถนนเทอดไทย ธนบุรีBOD 77
2.คลองเตย อาคารทวิช คลองเตย BOD 66
สวนราชการที่รับผิดชอบ
3.คลองไผสิงโต ตลาดคลองเตย คลองเตย BOD
:: สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า
65 4.คลองกุม หมูบานสหกรณ (ซ.28) บึงกุม
BOD 61 5.คลองสวนหลวง ถนนเจริญเมือง
ปทุมวัน BOD 59 6.คลองจรเข ถ.วัชรพล(ราน
ไกยางจักราช)ใตทางดวน บางเขน BOD 45
7.คลองไผสิงโต ขางโรงงานยาสูบ คลองเตย
BOD 41 8.คลองบัว(บางเขน) ร.ร.บานคลองบัว
ถ.สุขาภิบาล5 บางเขน BOD 41 9.คลองมหาศร
ซอยเพชรเกษม 112 (แยก110/7) หนองแขม
BOD 39 10.คลองเตย ปตร. คลองเตย คลอง
เตย BOD 35
(7.6). โครงการประเมินคุณภาพน้ํ าและจัดลําดับ ความกาวหน าของงาน :80%
ความสําคัญของคลองและแมน้ํ าเจาพระยาในเขต
กรุงเทพมหานครที่ตองไดรับการฟ้ ื นฟู 1(สจน)
2/23/2021 : คุณภาพน้ํ านํ้ าคลองที่ความสกปรก
สูงสุด 10 อันดับ ประจําเดือนมกราคม 2564 1.
คลองสําเหร ถนนเทอดไทย ธนบุรีBOD 77
2.คลองเตย อาคารทวิช คลองเตย BOD 66
3.คลองไผสิงโต ตลาดคลองเตย คลองเตย BOD
65 4.คลองกุม หมูบานสหกรณ (ซ.28) บึงกุม
BOD 61 5.คลองสวนหลวง ถนนเจริญเมือง
ปทุมวัน BOD 59 6.คลองจรเข ถ.วัชรพล(ราน
ไกยางจักราช)ใตทางดวน บางเขน BOD 45
7.คลองไผสิงโต ขางโรงงานยาสูบ คลองเตย
BOD 41 8.คลองบัว(บางเขน) ร.ร.บานคลองบัว
ถ.สุขาภิบาล5 บางเขน BOD 41 9.คลองมหาศร
ซอยเพชรเกษม 112 (แยก110/7) หนองแขม
BOD 39 10.คลองเตย ปตร. คลองเตย คลอง
เตย BOD 35
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า
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ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(New) ความสําเร็จในการจัด
ทําระบบฐานขอมูลผูประกอบการที่
เป็ นแหลงกําเนิดน้ํ าเสียในกรุงเทพ
มหานคร (สจน.)
(สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(New) จํานวนผลงานการศึกษาวิจัย
เพื่อสงเสริมนวัตกรรมการจัดการ
คุณภาพน้ํ า(สจน.)
(สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(New) รอยละของปริมาณน้ํ าที่ผาน
การบําบัดถูกนํากลับมาใชประโยชน
(สจน.)

(7.7). โครงการกอสรางทอสงน้ํ าที่ผานการบําบัด ความกาวหน าของงาน :10%
จากโรงควบคุมคุณภาพน้ํ าจตุจักรไปยังคลองบาง
ซื่อ คลองน้ํ าแกว และคลองพญาเวิก(สจน.)
29/10/2563 : ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
การดําเนินงานโครงการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า

10.00
(8.1). โครงการสํารวจและจัดทําฐานขอมูลระบบ ความกาวหน าของงาน :85%
(ขอมูลเชิงประจัก (ขอมูลเชิงประจัก สารสนเทศผูประกอบการที่เป็ นแหลงกําเนิด
ษ)
ษ)
นํ้ าเสียในกรุงเทพมหานคร (สจน.)
2/27/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...สํานักงานเขต
ฯตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า
1.00
(เรื่อง)

(เรื่อง)

6.50
(รอยละ)

(รอยละ)

1.00
(ฐานขอมูล)

(ฐานขอมูล)

ม
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(9.1). โครงการศึกษาวิจัยสงเสริมนวัตกรรมการ ความกาวหน าของงาน :98%
จัดการคุณภาพน้ํ า (สจน.)
31/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนรวบรวมขอมูล
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า

(10.1). โครงการผลิตปุยหมักจากตะกอนน้ํ าเสีย ความกาวหน าของงาน :99%
เพื่อการนํ าไปใชประโยชนของหนวยงาน (สจน.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า

(สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(10.2). งานเดินระบบบําบัดน้ํ าเสียแบบ
หมุนเวียนตามธรรมชาติและระบบการใชพืช
นํ้ าของสวนลุมพินี (สจน.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า

ความกาวหน าของงาน :60%
29/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนวิเคราะห
คุณภาพน้ํ าและรวบรวมขอมูลประจําเดือน
ตุลาคม 2563

(10.3). โครงการนํานํ้ าที่ผานการบําบัดมาใชประ ความกาวหน าของงาน :84%
โยชน (สจน.)

(New) ความสําเร็จในการจัด
ทําระบบฐานขอมูลผูใชน้ํ าของ
กรุงเทพมหานครตามประเภทแหลง
กําเนิดน้ํ าเสีย (สจน.)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า

(สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
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(New) จํานวนภาคเอกชนที่เขารวม
กิจกรรมหรือชองทางที่จัดข้ น
ึ เพื่อสง
เสริมการมีสวนรวม (ระดับการมี
สวนรวมของภาคเอกชนในการ
บริหารจัดการระบบบําบัดน้ํ าเสีย
)(สจน)

(11.1). โครงการจางทําระบบงานเพื่อการจัดเก็บ ความกาวหน าของงาน :80%
คาธรรมเนียมบําบัดน้ํ าเสีย (สจน.)
2/27/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...อยูระหวาง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ผูรับจางสงมอบงวดงานที่ 1
:: สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า
(11.2). โครงการรณรงคประชาสัมพันธใหทุก
ความกาวหน าของงาน :85%
ภาคสวนรับผิดชอบตอมลพิษทางน้ํ า ดวยการจาย
คาธรรมเนียมบําบัดน้ํ าเสีย (สจน.)
2/27/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ดําเนินการ
ตามแผนฯ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า

10.00
(บริษท
ั )

(บริษท
ั )

50.00
(รอยละ)

(รอยละ)

พ
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(12.1). กิจกรรมสรางเครือขายการมีสวนรวมกับ ความกาวหน าของงาน :80%
ภาคเอกชนในการบริหารจัดการระบบบําบัด
นํ้ าเสีย (สจน)
2/27/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ดําเนินการ
ตามแผนฯ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า
(12.2). โครงการวาจางที่ปรึกษาศึกษาความเป็ น ความกาวหน าของงาน :10%
ไปไดในการใหเอกชนรวมทุนและลงทุนดําเนิน
โครงการบําบัดน้ํ าเสียคลองเตย (สจน.)

(สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า

(12.3). โครงการวาจางที่ปรึกษาศึกษาความเป็ น ความกาวหน าของงาน :5%
ไปไดในการใหเอกชนรวมลงทุนและดําเนิน
โครงการบําบัดน้ํ าเสียบึงหนองบอน (สจน.)

(New)รอยละความกาวหน าในการ
กอสรางระบบบําบัดน้ํ าเสียรวมและ
ระบบรวบรวมน้ํ าเสีย เพื่อแกไข
ปั ญหามลพิษทางน้ํ า(สจน.)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า

(13.1). โครงการจางที่ปรึกษาสํารวจและ
ออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมน้ํ าเสียและ
ระบบบําบัดน้ํ าเสียมีนบุรี ระยะที่ 2 (สจน.)

ความกาวหน าของงาน :99%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า

(สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(13.2). โครงการกอสรางบอดักน้ํ าเสียเพื่อ
ความกาวหน าของงาน :10%
ป องกันน้ํ าไหลยอนกลับเขาระบบทอรวบรวม
นํ้ าเสียในพ้ น
ื ที่โรงควบคุมคุณภาพน้ํ าทุงครุ (สจน 29/10/2563 : ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
.)
การดําเนินงานโครงการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า

(13.3). โครงการกอสรางบอดักน้ํ าเสียเพื่อ
ป องกันน้ํ าไหลยอนกลับเขาระบบทอรวบรวม
นํ้ าเสียในพ้ น
ื ที่โรงควบคุมคุณภาพน้ํ าหนองแขม
(สจน.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า

(13.4). โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ํ าเสีย
และระบบบําบัดน้ํ าเสียมีนบุรี ระยะที่ 1 (สจน.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า

(13.5). โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ํ าเสีย
(เพื่มเติม) ริมคลองแสนแสบ ชวงถนนวิทยุคลองตัน เขาโรงควบคุมคุณภาพน้ํ าดินแดง
(สจน.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า

(13.6). โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ํ าเสีย
(เพื่มเติม) พื้นที่เขตหวยขวางเขาโรงควบคุม
คุณภาพน้ํ าดินแดง (สจน.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า

(13.7). โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ํ าเสีย
จากพ้ น
ื ที่รับน้ํ าคลองลาดโตนด (สจน.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า

ความกาวหน าของงาน :10%
29/10/2563 : ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
การดําเนินงานโครงการ

ความกาวหน าของงาน :75%

ท
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ความกาวหน าของงาน :10%
29/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ขออนุมัติ ebidding ครัง้ ที่ 2

ความกาวหน าของงาน :10%
29/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ประกาศขาย
แบบ 29 ก.ย.-29 ต.ค.63
ความกาวหน าของงาน :100%
29/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...สงผลงาน
งวดที่ 16 (ดําเนินการตอขยายสัญญา ครัง้ ที่ 1 )

(13.8). โครงการจางที่ปรึกษาบริหารและควบคุม ความกาวหน าของงาน :20%
งานโครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ํ าเสียและ
ระบบบําบัดน้ํ าเสียธนบุรี สัญญาที่ 2 งานกอสราง
ระบบรวบรวมน้ํ าเสียพ้ น
ื ที่สวนเหนือ (เขต
บางพลัดและบางสวนของเขตตลิ่งชันและเขต
บางกอกนอย) (สจน)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า

(13.9). โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ํ าเสีย
และระบบบําบัดน้ํ าเสียธนบุรี สัญญาที่ 1 งาน
กอสรางระบบบําบัดน้ํ าเสียธนบุรี และสวนสา
ธารณะ (สจน)

ความกาวหน าของงาน :30%

(13.10). โครงการจางที่ปรึกษาบริหารและ
ความกาวหน าของงาน :50%
ควบคุมงานโครงการกอสรางระบบรวบรวม
นํ้ าเสียและระบบบําบัดน้ํ าเสียธนบุรี สัญญาที่ 1
งานกอสรางระบบบําบัดน้ํ าเสียธนบุรี และสวนสา
ธารณะ (สจน)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า

(13.11). โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ํ าเสีย
และระบบบําบัดน้ํ าเสียธนบุรี สัญญาที่ 3 งาน
กอสรางระบบรวบรวมน้ํ าเสียพ้ น
ื ที่สวนใต (เขต
บางกอกนอย และเขตบางกอกใหญ) (สจน)

ความกาวหน าของงาน :35%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า

(13.12). โครงการจางที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะ ความกาวหน าของงาน :10%
สม สํารวจและออกแบบรายละเอียดระบบ
รวบรวมน้ํ าเสียและระบบบําบัดน้ํ าเสียดอนเมือง
(สจน.)

(NEW)รอยละความสําเร็จในการสง
เสริมการจัดการน้ํ าเสียภาค
ประชาชนที่มีการดําเนินการครบ 4
กิจกรรม (สจน)
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(New) ความสามารถในการควบคุม
90.00
(15.1). งานกอสรางบอหนวงน้ํ าใตดินบริเวณ
ความกาวหน าของงาน :90%
ระดับน้ํ า เพื่อลดปัญหาน้ํ าทวม
(รอยละ...ของพ้ น
ื (รอยละ...ของพ้ น
ื สวนสาธารณะใตสะพานขามแยกถนนรัชดาภิเษก
เนื่องจากน้ํ าหลากและน้ํ าหนุน (ผล
ที่)
ที่)
ตัดถนนวิภาวดี (สพน.) (งบ62) (ก.วิชาการฯ)
29/10/2563 : ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
ลัพธ) (สพน.)
การดําเนินงานโครงการ - กอสรางศาลาที่พัก สวนราชการที่รับผิดชอบ
กอสรางหองนํ้ าสาธารณะและหองเก็บของ
(สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า)
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
(15.2). งานปรับปรุงสถานีสูบน้ํ าปลายคลอง
ความกาวหน าของงาน :56%
สวัสดี ตอนคลองแสนแสบ (สพน.) (งบ 63-64)
(ก.1)
2/23/2021 : ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
การดําเนินงานโครงการ - เตรียมงานกอสราง สวนราชการที่รับผิดชอบ
สํารวจพ้ น
ื ที่กอสรางเพื่อจัดทําผังบริเวณและ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า
ประชาสัมพันธในการดําเนินงานกอสรางให
ประชาชนในพ้ น
ื ที่ใกลเคียงทราบ

(สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

100.00
(รอยละ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า
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(รอยละ)

(14.1). โครงการสงเสริมการจัดการน้ํ าเสียภาค
ประชาชน (สจน.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า

(15.3). งานปรับปรุงสถานีสูบน้ํ าขาง ม.ศ.ว.
ตอนคลองแสนแสบ (สพน.) (งบ 63-64) (ก.1)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า
(15.4). งานปรับปรุงสถานีสูบน้ํ าปลายคลอง
พรอมศรี 2 ตอนคลองแสนแสบ (สพน.) งบ
63-64 (ก.1)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า

ความกาวหน าของงาน :80%
2/27/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ดําเนินการ
ตามแผนงาน

ความกาวหน าของงาน :82%

2/23/2021 : ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
การดําเนินงานโครงการ - เตรียมงานกอสราง สํารวจพ้ น
ื ที่กอสรางเพื่อจัดทําผังบริเวณและ
ประชาสัมพันธในการดําเนินงานกอสรางให
ประชาชนในพ้ น
ื ที่ใกลเคียงทราบ
ความกาวหน าของงาน :88%

2/23/2021 : ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
การดําเนินงานโครงการ - เตรียมงานกอสราง สํารวจพ้ น
ื ที่กอสรางเพื่อจัดทําผังบริเวณและ
ประชาสัมพันธในการดําเนินงานกอสรางให
ประชาชนในพ้ น
ื ที่ใกลเคียงทราบ

(15.5). งานปรับปรุงแนวปองกันน้ํ าทวมริม
ความกาวหน าของงาน :100%
แมน้ํ าเจาพระยา บริเวณสถานทูตโปรตุเกส จาก
ซอยเจริญกรุง 32 ถึงทาเรือสี่พระยา ปี  64 (สพน 29/10/2563 : ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
.) (ก.1)
การดําเนินงานโครงการ - ดําเนินการกอสราง
แลวเสร็จ - อยูระหวางขออนุมัติงดคาปรับ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า
(15.6). โครงการกอสรางบอหนวงน้ํ าใตดินใน
ที่ดินสาธารณะ บริเวณใตสะพานทางแยกตาง
ระดับถนนศรีนครินทรกับถนนกรุงเทพกรีฑา
(สพน.) โครงการตอเนื่องงบปี 62-64 (ก.1)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า

ความกาวหน าของงาน :79%

2/23/2021 : ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
การดําเนินงานโครงการ - เท Concrete Ring
Beam - เท Concrete Shoes บอ 1 และ 2 อยูระหวางผูกเหล็กผนังชน
ั ้  1 บอ 2 - ติดตงั ้ 
Jacking Beam ไดจํานวน 2 ชุด

(15.7). งานปรับปรุงแนวปองกันน้ํ าทวมริม
ความกาวหน าของงาน :90%
แมน้ํ าเจาพระยา บริเวณปากคลองบางลําพูชุมชน
วัดสังเวช (สพน.)โครงการตอเนื่องงบปี 62-64
1/28/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...สรางนัง่ ราน
(ก.2)
สําหรับตอกเสาเข็ม สกัดตัวหัวเสาเข็ม
CONCRETE SHEET PILE ค.อ.ร.
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า
(15.8). งานปรับปรุงแนวปองกันน้ํ าทวมริม
แมน้ํ าเจาพระยาชวงคลองบางเขนเกาถึงคลอง
บางเขนใหม ปี 64 (สพน.) (ก.2)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า

(15.9). งานปรับปรุงแนวปองกันน้ํ าทวมริม
แมน้ํ าเจาพระยา บริเวณชุมชนวัดภคินีนาถ
(สพน.) งบ 63-64 (ก.3)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า

ความกาวหน าของงาน :100%

28/10/2563 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว และ ผูรับจางไดรับเงินคาจาง
งวดสุดทาย(งวดที่2)เรียบรอยแลว
ความกาวหน าของงาน :91%
28/10/2563 : ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
การดําเนินงานโครงการ สัญญาเลขที่ สพน.
10/2563 ลว. 30 ก.ย. 2563 สิน
้ สุด 29 มี.ค.
2564 ระยะเวลา 180 วัน เริ่มตน 1 ต.ค. 2563
สิน
้ สุด 29 มี.ค. 2564 ระยะเวลารวม 180 วัน อยูระหวางเตรียมงานกอสราง - อยูระหวางขอ
อนุมัติแผนงานกอสราง

(15.10). งานปรับปรุงแนวปองกันน้ํ าทวมริม
ความกาวหน าของงาน :87%
คลองบางกอกน อยชวงคลองสวนมะมวงถึงสวน
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สพน.) (งบ 63-64) 28/10/2563 : ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
(ก.3)
การดําเนินงานโครงการ สัญญาเลขที่ สพน.
14/2563 ลว. 30 ก.ย. 2563 สิน
้ สุด 29 มี.ค.
สวนราชการที่รับผิดชอบ
2564 ระยะเวลา 180 วัน เริ่มตน 1 ต.ค. 2563
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า
สิน
้ สุด 29 มี.ค. 2564 ระยะเวลารวม 180 วัน อยูระหวางเตรียมงานกอสราง - อยูระหวางขอ
อนุมัติแผนงานกอสราง
(15.11). งานปรับปรุงแนวปองกันน้ํ าทวมริม
ความกาวหน าของงาน :94%
คลองมอญบริเวณชุมชนวัดเครือวัลย (สพน.) (งบ
63-64) (ก.3)
28/10/2563 : ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
การดําเนินงานโครงการ สัญญาเลขที่ สพน.
สวนราชการที่รับผิดชอบ
9/2563 ลว. 30 ก.ย. 2563 สิน
้ สุด 29 มี.ค.
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า
2564 ระยะเวลา 180 วัน เริ่มตน 1 ต.ค. 2563
สิน
้ สุด 29 มี.ค. 2564 ระยะเวลารวม 180 วัน อยูระหวางเตรียมงานกอสราง - อยูระหวางขอ
อนุมัติแผนงานกอสราง
(15.12). โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํ า และ
กอสรางเขื่อนค.ส.ล.คลองกลวย ชวงคลอง
พระยาราชมนตรีถึงถนนบางขุนเทียนชายทะเล
(สพน.) (งบ 63-64) (ก.3)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า
(15.13). งานปรับปรุงแนวปองกันน้ํ าทวมริม
คลองบางกอกน อยชวงคลองครามถึงคลอง
นํ้ าตาล (สพน.) ปี  64 (ก.3)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า

ความกาวหน าของงาน :54%

28/10/2563 : ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
การดําเนินงานโครงการ สัญญาเลขที่ สพน.
13/2563 ลว. 30 ก.ย. 2563 สิน
้ สุด 18 เม.ย.
2564 ระยะเวลา 200 วัน เริ่มตน 1 ต.ค. 2563
สิน
้ สุด 18 เม.ย. 2564 ระยะเวลารวม 200 วัน อยูระหวางเตรียมงานกอสราง - อยูระหวางขอ
อนุมัติแผนงานกอสราง

กร
ุงเ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า

ความกาวหน าของงาน :100%

28/10/2563 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว - ผูรับจางมีหนังสือขอเบิกเงิน
คางานงวดที่ 3 (สุดทาย) จํานวน 8,211,910.00
บาท และผูรับจางไดรับเงินเรียบรอย

(15.14). โครงการกอสรางเขื่อนกน
ั ้ น้ํ าเพื่อรองรับ ความกาวหน าของงาน :90%
การพัฒนาพ้ น
ื ที่โรงพยาบาลผูสูงอายุบางขุนเทียน
ปี  2564 (สพน.) (ก.3)
28/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... - ลงนาม
สัญญาเมื่อวันที่ 29 ก.ย. 63 - อยูระหวางเตรียม
งานกอสราง - ผูรับจางประสานขอขอมูลการ
รังวัดตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณะเพื่อขอนุมัติ
แนวกอสราง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า

(15.15). งานปรับปรุงและกอสรางแนวปองกัน
นํ้ าทวมริมคลองบางกอกนอย ชวงถนนบรมราช
ชนนีถึงทางรถไฟสายใต ปี  2564 (สพน.) (ก.3)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า

(15.16). งานปรับปรุงแนวปองกันน้ํ าทวมริม
คลองบางกอกนอย ชวงคลองน้ํ าตาลถึงถนน
จรัญสนิทวงศ ปี  2564 (สพน.) (ก.3)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า

(15.17). งานกอสรางแนวปองกันน้ํ าทวมริม
แมน้ํ าเจาพระยา บริเวณปากคลองบางคอแหลม
ชวงซอยเจริญกรุง 109 แยก10-1 ถึงประตู
ระบายน้ํ าคลองบางคอแหลม ปี  2564 (สพน.)
(ก.1)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า

(15.18). งานกอสรางแนวปองกันน้ํ าทวมริม
แมน้ํ าเจาพระยา บริเวณวัดคลองเตยนอกถึง
บริเวณสํานักงานศุลกากรสงออกทาเรือกรุงเทพ
ปี  2564 (สพน.) (ก.1)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า

(15.19). งานกอสรางแนวปองกันน้ํ าทวมริม
แมน้ํ าเจาพระยา ชวงคลองสาทรถึงซอยเจริญ
กรุง 58 ปี  2564 (สพน.) (ก.1)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า

(15.20). งานกอสรางแนวปองกันน้ํ าทวมริม
แมน้ํ าเจาพระยา ชวงซอยราษฎรบูรณะ 1 ถึง
ซอยราษฎรบูรณะ 3 ปี  2564 (สพน.) (ก.3)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า

ความกาวหน าของงาน :45%

28/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... - อยู
ระหวางประกาศแผนการจัดซ้ อ
ื จัดจาง
ความกาวหน าของงาน :45%
28/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... - อยู
ระหวางประกาศแผนการจัดซ้ อ
ื จัดจาง
ความกาวหน าของงาน :30%
2/23/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... - อยูระหวาง
ประกาศแผนการจัดซ้ อ
ื จัดจาง

ความกาวหน าของงาน :10%
2/23/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... - อยูระหวาง
ประกาศแผนการจัดซ้ อ
ื จัดจาง

ความกาวหน าของงาน :10%
2/23/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... - อยูระหวาง
ประกาศแผนการจัดซ้ อ
ื จัดจาง
ความกาวหน าของงาน :45%
28/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... - อยู
ระหวางประกาศแผนจัดซ้ อ
ื จัดจาง
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ลําดับ

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

16

(New) รอยละความสําเร็จของการ
กอสรางแนวคันหิน (Groins)
ป องกันการกัดเซาะชายฝั่ง (สพน.)
(ผลลัพธ)

17

(New) ความสามารถในการจัดหา
พื้นที่เพื่อพัฒนาใหเป็ นแหลงรองรับ
นํ้ า นํ้ าฝน และน้ํ าหลาก หรือพ้ น
ื ที่
ชะลอน้ํ า (แกมลิง) (ผลผลิต) (สพน.
)

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

โครงการ/กิจกรรม

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า

6.00
(แหง)

(แหง)

(17.1). โครงการกอสรางแกมลิงเบญจกิติ (สพน. ความกาวหน าของงาน :98%
) (ตอเนื่องปี 2562-2564) (ก.วิชาการฯ)
29/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... - ขุดลอก
พรอมขนยาย - รอติดตงั ้ เรื่องกลปั๊มน้ํ า
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า

(17.2). โครงการกอสรางแกมลิงสวนน้ํ าเสรีไทย ความกาวหน าของงาน :40%
ชวงคลองระหัสถึงคลองครุ (ครัง้ ที่ 2) ปี  2564
(สพน.) (ก.2)
1/28/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...อยูระหวางขอ
อนุมัติแตงตงั ้ คณะกรรมการกําหนดราคากลาง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า

(สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

18

(New) รอยละของการจัดทําแผน
80.00
(18.1). โครงการจางที่ปรึกษาสํารวจจัดทําแผน
หลักและออกแบบระบบปองกัน
(รอยละ..ของขน
ั ้ (รอยละ..ของขน
ั ้ แมบทและออกแบบระบบปองกันน้ํ าทวมและ
นํ้ าทวมและการระบายน้ํ าในพ้ น
ื ที่
ตอนการจัด
ตอนการจัด
ระบบระบายน้ํ าพื้นที่ดานตะวันออกของ
ตะวันออกของกรุงเทพมหานคร (ผล ทําแผนหลัก)
ทําแผนหลัก) กรุงเทพมหานครนอกคันกน
ั ้ น้ํ าพระราชดําริ
ผลิต) (สพน.)
(สพน.) ปี งบ 64 (ก.แผนฯ)

19

(New) รอยละความสําเร็จของการ
เบิกจายงบประมาณในภาพรวม (สก
.สนน.)

(สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

10.00
(รอยละ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า
(รอยละ)

21

(New) ความสําเร็จในการเสนอ
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน
(Innovation Base) (กรท.)
(กองระบบทอระบายน้ํ า)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(New) รอยละความสําเร็จในการ
พัฒนาและจัดเก็บฐานขอมูลที่มี
ความสาคัญตอการปฏิบัติงานหรือ
การใหบริการ (กสน.)

10.00
(คะแนน)

(คะแนน)

10.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ความกาวหน าของงาน :10%

29/10/2563 : ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
การดําเนินงานโครงการ

ความกาวหน าของงาน :54%
1/27/2021 : ไดรับงบประมาณตามขอบัญญัติ
จํานวนเงิน 6,161,777,140 บาท 1. งบประมาณ
หลังปรับโอน จํานวนเงิน 6,003,911,610 บาท
แยกเป็ นแตละหมวดรายจาย ดังนี้ - หมวดเงิน
เดือนและคาจางประจํา จํานวนเงิน
844,118,700 บาท - หมวดคาจางชว
ั ่ คราว
จํานวนเงิน 158,888,000 บาท - หมวดคา
ตอบแทนใชสอย และวัสดุ จํานวนเงิน
861,709,507 บาท - หมวดคาสาธารณูปโภค
จํานวนเงิน 386,001,936 บาท - หมวดคาครุ
ภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวนเงิน 2
,985,018,745 บาท - หมวดรายจายอ่ น
ื  จํานวน
เงิน 768,174,722 บาท 2. สํานักการระบาย
นํ้ าไดทําการเบิกจายทงั ้ สน
ิ้  จํานวนเงิน 9
11,854,159.24 บาท คิดเป็ นรอยละ 15.19

(20.1). การเชื่อมโยงขอมูลกลองวงจรปิด
ความกาวหน าของงาน :90%
(CCTV) ในพ้ น
ื ทีจ
่ ด
ุ เ สีย
่ ง จุดเ ฝ าระวงั  และสถานี
สูบน้ํ าหลักเพื่อการบริหารจัดการแกไขปัญหา
2/28/2021 : นํ าเสนอโครงการตอคณะกรรมการ
นํ้ าทวม (กรท.)
พัฒนานวัตกรรม อยูระหวางคณะกรรมการ
ฯพิจารณาผลโครงการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบทอระบายน้ํ า

(21.1). กิจกรรมพัฒนาฐานขอมูลของสํานักการ ความกาวหน าของงาน :95%
ระบายน้ํ า (2564) (กสน.)
2/24/2021 : ดําเนินการปรับปรุงฐานขอมูลราย
เดือนใหเป็ นปัจจุบัน จํานวน 7 ตาราง โดยตาราง
สถิติการระบายน้ํ าทวมขังในถนนสายหลักฯ ไม
ไดปรับปรุงเนื่องจากไมมีรายงานน้ํ าทวมขังใน
เดือน ม.ค.64
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองสารสนเทศระบายน้ํ า

สรุป : มิติที่ 1 มีตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร จํานวน 21 ตัวชว
ี้ ัด //

าน

คร

(กองสารสนเทศระบายน้ํ า)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(19.1). การดําเนินการเบิกจายงบประมาณใน
ภาพรวม 2564 (สก.สนน.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานเลขานุการ

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

20

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

20.00
(16.1). โครงการปองกันและแกไขปัญหาการกัด ความกาวหน าของงาน :10%
(รอยละ..ของขน
ั ้ (รอยละ..ของขน
ั ้ เซาะชายฝั ่ งทะเลบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร
ตอนงานกอสราง) ตอนงานกอสราง) และศูนยสํารวจ และเฝ าระวังชายฝั่ง (สพน.) ปี 29/10/2563 : ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
63-64 (ก.วิชาการฯ)
การดําเนินงานโครงการ

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

(ดู..รายงานลาสุด)
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