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(ผลงานลาสุด :100.00%)

(3). โครงการกอสรางระบบระบายน้ํ า เพื่อแกไข
ปั ญหาน้ํ าทวมถนนสุขุมวิท 21 (กพล.)
(ผลงานลาสุด :59.00%)

(4). โครงการกอสรางระบบระบายน้ํ า เพื่อแกไข
ปั ญหาน้ํ าทวมบริเวณซอยสุขุมวิท 31 และซอย
สวัสดี (กพล.)
(ผลงานลาสุด :73.34%)

(5). โครงการกอสรางระบบระบายน้ํ า เพื่อแกไข
ปั ญหาน้ํ าทวมบริเวณซอยสุขุมวิท 63 (กพล.)
(ผลงานลาสุด :85.93%)

(6). โครงการกอสรางระบบระบายน้ํ า เพื่อแกไข
ปั ญหาน้ํ าทวมบริเวณซอยสุขุมวิท 4 (กพล.)
(ผลงานลาสุด :87.00%)

(7). โครงการกอสรางระบบระบายน้ํ า เพื่อแกไข
ปั ญหาน้ํ าทวมบริเวณซอยสุขุมวิท 14 (กพล.)
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(8). โครงการกอสรางระบบระบายน้ํ า เพื่อแกไข
ปั ญหาน้ํ าทวมบริเวณซอยสุขุมวิท 39 (กพล.)
(ผลงานลาสุด :57.00%)

(9). โครงการกอสรางระบบระบายน้ํ า บริเวณ
ถนนสุขุมวิทจากซอยสุขุมวิท 107 ถึงคลอง
บางนา(กพล.)
(ผลงานลาสุด :86.74%)

(10). โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ํ าจากบึง
หนองบอนลงสูแมน้ํ าเจาพระยา (กพล)
(ผลงานลาสุด :68.92%)

(11). โครงการจางที่ปรึกษาควบคุมการกอสราง
โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ํ าจากบึงหนอง
บอนลงสูแมน้ํ าเจาพระยา (กพล.)
(ผลงานลาสุด :60.00%)

(12). โครงการจางที่ปรึกษาควบคุมการกอสราง
อุโมงคระบายน้ํ าคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด
(กพล.)
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(13). โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ํ าคลองทวี
วัฒนาบริเวณคอขวด (กพล.)
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(14). โครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล.และปองกัน
การกัดเซาะคลองพระโขนงชวงจากสถานีสูบ
นํ้ าพระโขนงถึงทางรถไฟสายเกา (กพล)
(ผลงานลาสุด :99.99%)

(15). โครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระ
โขนง ชวงจากสถานีสูบน้ํ าพระโขนงถึงถนนทาง
รถไฟสายเกา ระยะ 2 (กพล.)
(ผลงานลาสุด :99.99%)

(16). โครงการกอสรางประตูระบายน้ํ าและประตู
เรือสัญจรคลองแสนแสบตอนคลองบางชัน (กพล.
)
(ผลงานลาสุด :60.00%)

(17). โครงการกอสรางระบบระบายน้ํ าลํารางสา
ธารณะ และถนนเวฬุวนาราม (กพล.)
(ผลงานลาสุด :93.00%)

(18). โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํ าดานใต
คลองภาษีเจริญ ถึงคลองสนามชัย (กอสราง
เขื่อน ค.ส.ล. คลองพระยาราชมนตรี ตอนที่ 1)
(กพล.)
(ผลงานลาสุด :99.83%)

(19). โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํ าดานใต
คลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย (กอสรางเขื่อน
ค.ส.ล.คลองสะแกงาม)(กพล)
(ผลงานลาสุด :99.99%)

(20). โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํ าดานใต
คลองภาษีเจริญชวงคลองบางบอนถึงคลองหนอง
ใหญ (กอสรางเขื่อน ค.ส.ล.คลองพระยาราชมน
ตรี ตอนที่ 2) (กพล.)
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(21). โครงการกอสรางเขื่อนปองกันการกัดเซาะ
ตลิ่งและคันปองกันน้ํ าทวม ตามโครงการแกมลิง
คลองมหาชัย-คลองสนามชัย (กพล.)
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(22). งานปรับปรุงแกมลิงบึงพิบูลยวัฒนา (กพล.
)
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(23). โครงการกอสรางสถานีสูบน้ํ าและประตู
ระบายน้ํ าคลองหลุมไผ ตอนคลองลาดพราว
(กพล.)
(ผลงานลาสุด :66.84%)

(24). งานกอสรางบอหนวงน้ํ าใตดินที่ดิน
สาธารณะบริเวณใตสะพานทางแยกตางระดับ
ถนนศรีนครินทรกับถนนกรุงเทพกรีฑา (กพล.)
(ผลงานลาสุด :60.00%)

(25). งานกอสรางแกมลิงบึงสาธารณะลาดพราว
71 (กพล.)
(ผลงานลาสุด :64.93%)

(26). งานกอสรางเขื่อน ค.ส.ล.พรอมประตู
ระบายน้ํ าเพื่อเป็ นแกมลิงหมูบานเฟรนชิพ (กพล.
)
(ผลงานลาสุด :60.00%)

(27). งานปรับปรุงระบบระบายน้ํ าปากซอย
สุทธิพร 2 (กพล.)
(ผลงานลาสุด :60.00%)

(28). งานปรับปรุงแนวปองกันน้ํ าทวมริมคลอง
์ ริเวณปลายซอยผูใหญนวม (กพล.)
มหาสวัสดิบ
(ผลงานลาสุด :99.99%)

(29). งานกอสรางแนวปองกันน้ํ าทวมริมคลอง
พระโขนงทดแทนเขื่อนเดิมที่ชํารุดบริเวณคอนโด
วอเตอรฟอรด พารค ซอยภูมิจิตร ถนนพระราม
ที่ 4 (กพล.)
(ผลงานลาสุด :99.99%)

(ผลงานลาสุด :70.00%)

(31). โครงการจางที่ปรึกษาสํารวจจัดทําแผน
แมบทและออกแบบระบบปองกันน้ํ าทวมและ
ระบบระบายน้ํ าพื้นที่ดานตะวันออกของ
กรุงเทพมหานครนอกคันกน
ั ้ น้ํ าพระราชดําริ
(กพล.)
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(32). โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานี
สูบน้ํ าคลองหวยขวาง (สคน.)

สํานักงานพัฒนาระบบระบาย
นํ้ า

0.00

สํานักงานพัฒนาระบบระบาย
นํ้ า

25,425,000.00

สํานักงานพัฒนาระบบระบาย
นํ้ า

48,123,000.00

สํานักงานพัฒนาระบบระบาย
นํ้ า

115,818,000.00

สํานักงานพัฒนาระบบระบาย
นํ้ า

38,844,000.00

สํานักงานพัฒนาระบบระบาย
นํ้ า

14,076,000.00

สํานักงานพัฒนาระบบระบาย
นํ้ า

60,372,000.00

สํานักงานพัฒนาระบบระบาย
นํ้ า

41,175,000.00

สํานักงานพัฒนาระบบระบาย
นํ้ า

56,680,000.00

สํานักงานพัฒนาระบบระบาย
นํ้ า

25,200,000.00

สํานักงานพัฒนาระบบระบาย
นํ้ า

0.00

สํานักงานพัฒนาระบบระบาย
นํ้ า

0.00

สํานักงานพัฒนาระบบระบาย
นํ้ า

0.00

สํานักงานพัฒนาระบบระบาย
นํ้ า

0.00

สํานักงานพัฒนาระบบระบาย
นํ้ า

0.00

สํานักงานพัฒนาระบบระบาย
นํ้ า

0.00

สํานักงานพัฒนาระบบระบาย
นํ้ า

62,772,502.00

สํานักงานพัฒนาระบบระบาย
นํ้ า

0.00

สํานักงานพัฒนาระบบระบาย
นํ้ า

0.00

สํานักงานพัฒนาระบบระบาย
นํ้ า

0.00

สํานักงานพัฒนาระบบระบาย
นํ้ า

25,000,000.00

สํานักงานพัฒนาระบบระบาย
นํ้ า

10,500,000.00

สํานักงานพัฒนาระบบระบาย
นํ้ า

190,000,000.00

สํานักงานพัฒนาระบบระบาย
นํ้ า

24,000,000.00

สํานักงานพัฒนาระบบระบาย
นํ้ า

78,100,000.00

สํานักงานพัฒนาระบบระบาย
นํ้ า

34,100,000.00

สํานักงานพัฒนาระบบระบาย
นํ้ า

16,700,000.00

สํานักงานพัฒนาระบบระบาย
นํ้ า

0.00

สํานักงานพัฒนาระบบระบาย
นํ้ า

0.00

สํานักงานพัฒนาระบบระบาย
นํ้ า

0.00

สํานักงานพัฒนาระบบระบาย
นํ้ า

5,000,000.00

สํานักงานระบบควบคุมน้ํ า

กร
ุงเ

(ผลงานลาสุด :50.00%)

สวนราชการ

60,000,000.00

ท

(30). โครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล.คลองรางออ
รางแกวชวงจากถนนพหลโยธินถึงซอยพหล
โยธิน 65 แยก 2 (กพล)

งบประมาณ (บาท)

คร

โครงการ/กิจกรรม

าน

ตัวชีว้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

ความสามารถระบายนํ้าทวมขังในถนนสาย (1). โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํ าดานใต
หลัก กรณี ฝนตกไมเกิน 100 มิลลิเมตร/ชั่ว คลองภาษีเจริญถ
 งึ ค
 ลองสนามชย
ั  (กอสรางสถานี
โมง (กสน.) (ผลลัพท)
สูบน้ํ าและเขื่อน ค.ส.ล. คลองระหาญ) (กพล)

ม
ห

1

พ

ลําดับ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา ผลงาน : 130.00 / เป าหมาย : 210.00 (ไมเกิน.. (ผลงานลาสุด :86.45%)
.นาที)
(2). โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํ าคลองจิก
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
มิตรมหาดไทย ตอนคลองจน
ั ่  (ครัง้ ที่ 2) (กพล.)

(33). โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานี
สูบน้ํ าหน า สน. หัวหมาก (สคน.)
(ผลงานลาสุด :50.00%)

(34). โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานี
สูบน้ํ าคลองบางนางจีน (สคน.)
(ผลงานลาสุด :43.00%)

(35). โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํ า จากถนน
บางบอน 1 จากคลองบางโคลัดถึงคลองบางพราน
(กรท.)
(ผลงานลาสุด :100.00%)

(36). โครงการปรับปรุงรบบระบายน้ํ าถนนศรี
นครินทร จากจุดที่กําหนดลงคลองเคล็ด (กรท.)
(ผลงานลาสุด :100.00%)

(37). โครงการกอสรางระบบระบายน้ํ าเพื่อแกไข
ปั ญหาน้ํ าทวมถนนสุวินทวงศ (กรท.)
(ผลงานลาสุด :80.00%)

(38). โครงการกอสรางระบบระบายน้ํ าเพื่อแกไข
ปั ญหาน้ํ าทวมถนนศรีอยุธยา และถนนพระรามที่
6 (กรท.)
(ผลงานลาสุด :79.00%)

(39). โครงการกอสรางระบบระบายน้ํ าเพื่อแกไข
ปั ญหาน้ํ าทวมถนนพลหโยธิน บริเวณแยกเกษตร
ศาสตร (กรท.)
(ผลงานลาสุด :83.00%)

(40). โครงการกอสรางระบบระบายน้ํ าเพื่อแกไข
ปั ญหาน้ํ าทวมถนนนราธิวาสราชนครินทร 17
และถนนสวนพลู (กรท.)
(ผลงานลาสุด :95.00%)

(41). โครงการกอสรางระบบระบายน้ํ าเพื่อแกไข
ปั ญหาน้ํ าทวมถนนจันทน (กรท.)
(ผลงานลาสุด :50.00%)

(42). โครงการกอสรางระบบระบายน้ํ าเพื่อแกไข
ปั ญหาน้ํ าทวมถนนทรงสวัสดิ ์ ถนนเยาวราชและ
ถนนเจริญกรุง(กรท)
(ผลงานลาสุด :99.00%)

(43). งานปรับปรุงบอสูบน้ํ าเพชรบุรีตอนสถาน
ฑูตอินโดนีเซีย (กรท.)
(ผลงานลาสุด :95.00%)

(44). กอสรางระบบระบายน้ํ าซอยแจงวัฒนะ 5
จากถนนแจงวัฒนะถึงคลองเปรมประชากร (กร
ท.)
(ผลงานลาสุด :100.00%)

(45). กอสรางบอสูบน้ํ าถนนบางขุนเทียน จาก
ถนนพระรามที่ 2 ถึงบริเวณคลองสะแกงาม (กร
ท.)
(ผลงานลาสุด :50.00%)

(46). กอสรางบอสูบน้ํ าถนนเอกชัย ตอนลงคลอง
ราชมนตรี (กรท.)
(ผลงานลาสุด :50.00%)

(47). กอสรางระบบระบายน้ํ าซอยอิศรภาพ 44
จากถนนอิศรภาพถึงคลองบานขมิน
้  (กรท.)
(ผลงานลาสุด :60.00%)

(48). ปรับปรุงบอสูบน้ํ าถนนงามวงศวาน (ฝั ่ งขา
ออก) ตอนคลองประปา (กรท.)
(ผลงานลาสุด :50.00%)

(49). กอสรางบอสูบน้ํ าคลองขุนจันทร ดานถนน
บรมราชชนนี (ฝั ่ งขาออก) (กรท.)
(ผลงานลาสุด :60.00%)

(50). ปรับปรุงระบบระบายน้ํ าถนนรามคําแหง
(ฝั ่ งขาออก) ชวงจากทางรถไฟถึงคลองกะจะ (กร
ท.)
(ผลงานลาสุด :50.00%)

(51). กอสรางบอสูบน้ํ าถนนศรีนครินทร ตอนลง
คลองหัวหมาก (ฝั ่ งทิศตะวันตก) (กรท.)
(ผลงานลาสุด :62.00%)

(52). ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบ
น ้าคลองบางซ่ อ
ื  ขาเขา (ฝั ่ งใต) ถนนวิภาวดีรังสิต
(สคน.)
(ผลงานลาสุด :50.00%)

(53). ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบ
น ้าคลองกะจะ (สคน.)

4,900,000.00

สํานักงานระบบควบคุมน้ํ า

4,500,000.00

สํานักงานระบบควบคุมน้ํ า

0.00

กองระบบทอระบายน้ํ า

0.00

กองระบบทอระบายน้ํ า

6,430,310.00

กองระบบทอระบายน้ํ า

40,746,000.00

กองระบบทอระบายน้ํ า

10,582,000.00

กองระบบทอระบายน้ํ า

0.00

กองระบบทอระบายน้ํ า

166,320,000.00

กองระบบทอระบายน้ํ า

0.00

กองระบบทอระบายน้ํ า

0.00

กองระบบทอระบายน้ํ า

0.00

กองระบบทอระบายน้ํ า

19,500,000.00

กองระบบทอระบายน้ํ า

15,000,000.00

กองระบบทอระบายน้ํ า

29,900,000.00

กองระบบทอระบายน้ํ า

14,500,000.00

กองระบบทอระบายน้ํ า

24,500,000.00

กองระบบทอระบายน้ํ า

18,000,000.00

กองระบบทอระบายน้ํ า

24,900,000.00

กองระบบทอระบายน้ํ า

30,000,000.00

สํานักงานระบบควบคุมน้ํ า

50,000,000.00

สํานักงานระบบควบคุมน้ํ า

(ผลงานลาสุด :50.00%)

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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(3). โครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล.ลํารางสา
ธารณะ 17 จากถนนลาดพราวถึงคลองตาหนัง
(ครัง้ ที่ 2)(กรบ.)
(ผลงานลาสุด :45.00%)

(4). โครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล.(ดาดทอง
คลอง) คลองบางออจากบริเวณถนนโรงงานไมอัด
ไทยไปทางประตูระบายน้ํ าคลองบางออ (กรบ.)
(ผลงานลาสุด :50.00%)

(5). ขุดลอกคลองบางโคลัด จากคลองวัดสิงหถึง
คลองรางขเี้ หล็ก (กรบ.)
(ผลงานลาสุด :100.00%)

(6). ขุดลอกคลองเจาคุณสิงห จากบริเวณซอย
ลาดพราว 87 ถึง ทางเขาหมูบานธารารมย (กรบ.
)
(ผลงานลาสุด :100.00%)

(7). ขุดลอกคลองขุนศรีบุรีรักษ จากคลองมหา
์ ึงคลองบางพรม (กรบ.)
สวัสดิถ
(ผลงานลาสุด :100.00%)

(8). ขุดลอกคลองบึงแอนเน็กซและคูระบาย
นํ้ าซอยแอนเน็กซ (กรบ.)
(ผลงานลาสุด :100.00%)

(9). ขุดลอกคลองลําเจียรดับ จากคลองแสนแสบ
ถึงคลองลําตนไทร (กรบ.)
(ผลงานลาสุด :100.00%)

(10). ขุดลอกคลองบุปผาราม จากคลองบางกอก
ใหญ ถึงคลองสมเด็จเจาพระยา (กรบ.)
(ผลงานลาสุด :100.00%)

(11). ขุดลอกคลองจรเขขบ จากคลองประเวศบุรี
รมยถึงคลองมะขามเทศ (กรบ.)
(ผลงานลาสุด :100.00%)

์ ึง
(12). ขุดลอกคลองซอย จากคลองมหาสวัสดิถ
คลองบางพรม (กรบ.)
(ผลงานลาสุด :100.00%)

(13). ขุดลอกคลองวังเดิม จากคลองมอญ ถึง
คลองบางกอกใหญ (กรบ.)
(ผลงานลาสุด :100.00%)

(14). ขุดลอกคลองตาหนังจากคลองลําเจียก ถึง
คลองแสนแสบ (กรบ.)
(ผลงานลาสุด :100.00%)

(15). ขุดลอกคลองบางคูเวียง จากคลองขุนศรี
บุรีรักษถึงคลองทวีวัฒนา (กรบ.)
(ผลงานลาสุด :100.00%)

(16). ขุดลอกคลองปักหลักจากคลองจรเขขบ ถึง
คลองอาจารยพร (กรบ.)
(ผลงานลาสุด :100.00%)

(17). ขุดลอกคลองมอญจากแมน้ํ าเจาพระยา ถึง
คลองบางกอกใหญ (กรบ.)
(ผลงานลาสุด :100.00%)

(18). ขุดลอกบึงเอกมัย (กรบ.)
(ผลงานลาสุด :100.00%)

(19). ขุดลอกคลองสามเสนจากคลอง แยกเขาบึง
มักกะสันถึงสถานีสุบนํ้ าคลองสามเสนตอนคลอง
แสนแสบ (กรบ.)
(ผลงานลาสุด :100.00%)

(20). ขุดลอกคลองเสาหินจากถนนพระราม 3 ถึง
สุดระยะที่กําหนดให (กรบ.)
3

(ผลงานลาสุด :100.00%)

จํานวนคลองหลักท่ม
ี ีการจัดการส่ง
ิ ปลูกสราง (1). โครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล.และสถานีสุ
รุกลาํ ้ และปักแนงเขตลําคลองสาธารณะ
บนํ้ าคลองมหาศร จากบริเวณคลองบางไผ ถึง
(กรบ.) (ผลผลิต)
บริเวณคลองภาษีเจริญ (กรบ.)

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา ผลงาน : 2.00 / เป าหมาย : 2.00 (คลอง)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

4

รอยละของปริมาณนํ้าเสียชุมชนท่ร
ี ะบบ
บําบัดนํ้าเสียสามารถรองรับได (สจน)
ผลงาน : 45.44 / เป าหมาย : 45.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :45.00%)

(2). งานกอสรางเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระยาราช
มนตรี บริเวณจุดตัดคลองบางบอน (กพล.)
(ผลงานลาสุด :99.99%)

(1). โครงการวาจางที่ปรึกษาศึกษาความเป็ นไป
ไดในการใหเอกชนรวมลงทุนและดําเนิน
โครงการบําบัดน้ํ าเสียบึงหนองบอน (สจน.)
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(2). โครงการวาจางที่ปรึกษาศึกษาความเป็ นไป
ไดในการใหเอกชนรวมทุนและลงทุนดําเนิน
โครงการบําบัดน้ํ าเสียคลองเตย (สจน.)
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(3). โครงการจางที่ปรึกษาสํารวจและออกแบบ
ระบบรวบรวมน้ํ าเสียและระบบบําบัดน้ํ าเสียธนบุรี
(สจน)
(ผลงานลาสุด :95.00%)

(4). โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ํ าเสีย
(เพื่มเติม) พื้นที่เขตหวยขวางเขาโรงควบคุม
คุณภาพน้ํ าดินแดง (สจน.)
(ผลงานลาสุด :12.00%)

(5). โครงการจางที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงาน
โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ํ าเสีย และระบบ
บําบัดน้ํ าเสียมีนบุรี ระยะที่ 1 (สจน.)
(ผลงานลาสุด :45.00%)

(6). งานกอสรางระบบรวบรวมน้ํ าเสีย(เพื่มเติม)
ริมคลองแสนแสบ ชวงถนนวิทยุ-คลองตัน เขา
โรงควบคุมคุณภาพน้ํ าดินแดง (สจน.)
(ผลงานลาสุด :12.00%)

(7). โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ํ าเสียจาก
พื้นที่รับน้ํ าคลองลาดโตนด (สจน.)
(ผลงานลาสุด :67.00%)

(8). โครงการจางที่ปรึกษาสํารวจและออกแบบ
รายละเอียดระบบรวบรวมน้ํ าเสียและระบบบําบัด
นํ้ าเสียมีนบุรี ระยะที่ 2 (สจน.)
(ผลงานลาสุด :40.00%)

(ผลงานลาสุด :10.00%)

(10). โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ํ าเสียและ
ระบบบําบัดน้ํ าเสียธนบุรี (สจน)
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(11). โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ํ าเสีย และ
ระบบบําบัดน้ํ าเสียมีนบุรี ระยะที่ 1 (สจน.)
(ผลงานลาสุด :45.00%)

กองระบบคลอง

11,286,000.00

กองระบบคลอง

10,550,000.00

กองระบบคลอง

4,950,000.00

กองระบบคลอง

4,956,000.00

กองระบบคลอง

2,450,000.00

กองระบบคลอง

1,866,000.00

กองระบบคลอง

1,600,000.00

กองระบบคลอง

2,080,000.00

กองระบบคลอง

1,481,000.00

กองระบบคลอง

855,000.00

กองระบบคลอง

1,801,000.00

กองระบบคลอง

1,641,000.00

กองระบบคลอง

4,600,000.00

กองระบบคลอง

1,763,000.00

กองระบบคลอง

748,000.00

กองระบบคลอง

2,475,000.00

กองระบบคลอง

280,000.00

กองระบบคลอง

8,783,000.00

กองระบบคลอง

2,031,000.00

กองระบบคลอง

10,000,000.00

กองระบบคลอง

18,700,000.00

สํานักงานพัฒนาระบบระบาย
นํ้ า

0.00

สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า

0.00

สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า

0.00

สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า

0.00

สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า

4,000,000.00

สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า

0.00

สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า

0.00

สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า

4,300,000.00

สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า

0.00

สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า

ท

(9). โครงการจางที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงาน
กอสรางระบบรวบรวมน้ํ าเสีย และระบบบําบัด
นํ้ าเสียธนบุรี (สจน)

สวนราชการ

20,000,000.00

คร

(ผลงานลาสุด :45.00%)

งบประมาณ (บาท)

าน

โครงการ/กิจกรรม

ม
ห

ตัวชีว้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

พ

ลําดับ

ความยาวคลองท่ไี ดรับการฟื้นฟูใหสามารถ (1). โครงการรปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลอง
2
รองรับและระบายนํ้าไดดี (กรบ.) (ผลผลิต) นํ้ าแกว จากคลองพญาเวิกถึงคลองลาดพราว
(กรบ.)
ตัวชว
ี้ ัด ผลงาน : 91.90 / เป าหมาย : 32.00 (กิโลเมตร)
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
(ผลงานลาสุด :45.00%)
เจรจา มิติที่ 1 / ตัวชว
(2). โครงการกกกอสรางเขื่อน ค.ส.ล.คลองบาน
หลาย จากเขื่อนเดิมบริเวณคลองขวางลาง ถึง
เขื่อนเดิมบริเวณซอยวชิรธรรมสาธิต 55 (กรบ.)

สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า

0.00

สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า

23,397,382.00

สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า

กร
ุงเ

(12). โครงการกอสรางศูนยการศึกษาและ
อนุรักษสิ่งแวดลอมบางซ่ อ
ื  กรุงเทพมหานคร
(สจน)

0.00

รอยละของจุดตรวจวัดของนํ้าคลองและ
5
แมนํ้าเจาพระยามีคาเฉลี่ยของคาออกซิเจน
ละลายนํ้า (DO) ไมนอยกวา 2.0 มิลลิกรัมตอ
ตัวชว
ี้ ัด ลิตร (สจน.)
เจรจา
ผลงาน : 54.60 / เป าหมาย : 51.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :95.00%)

(1). งานวิเคราะหคุณภาพน้ํ าคลองและแมน้ํ าเจา
พระยา คาเฉลี่ย DO ไมนอยกวา 2 มก./ลิตร
(สจน.)
(ผลงานลาสุด :100.00%)

(2). โครงการบํารุงรักษาคลองสายหลัก (สําหรับ
DO ไมนอยกวา 2 มิลลิกรัม/ลิตร) (กรบ.)
(ผลงานลาสุด :75.00%)

(3). โครงการจัดระบบไหลเวียนน้ํ าและฟ้ ื นฟู
คุณภาพน้ํ าคลองสายหลักตามศาสตรพระราชา
(นํ้ าดีไลน้ํ าเสีย) (สําหรับ DO ไมนอยกวา 2 มิลลิ
กรัม/ลิตร) (สคน.)

รอยละของจุดตรวจวัดของนํ้าคลองและ
6
แมนํ้าเจาพระยามีคาเฉลี่ยของคาปริมาณ
ความสกปรกในรูปสารอินทรีย (BOD) ไมเกิน
ตัวชว
ี้ ัด 4.0 มิลลิกรัมตอลิตร (สจน.)
เจรจา
ผลงาน : 9.37 / เป าหมาย : 2.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :100.00%)

(1). งานวิเคราะหคุณภาพน้ํ าคลองและแมน้ํ าเจา
พระยา (สําหรับ BOD ไมเกิน 4 มิลลิกรัม/ลิตร)
(สจน.)
(ผลงานลาสุด :100.00%)

(2). โครงการบํารุงรักษาคลองสายหลัก (สําหรับ
BOD ไมเกิน 4 มิลลิกรัม/ลิตร) (กรบ.)
(ผลงานลาสุด :75.00%)

(3). โครงการจัดระบบไหลเวียนน้ํ าและฟ้ ื นฟู
คุณภาพน้ํ าคลองสายหลักตามศาสตรพระราชา
(นํ้ าดีไลน้ํ าเสีย) (สําหรับ BOD ไมเกิน 4 มิลลิ
กรัม/ลิตร) (สคน.)

7

รอยละของปริมาณนํ้าที่ผานการบําบัดถูก
นํ ากลับมาใชประโยชน  (สจน.)

ตัวชว
ี้ ัด ผลงาน : 7.14 / เป าหมาย : 6.20 (รอยละ)
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
เจรจา มิติที่ 1 / ตัวชว

(ผลงานลาสุด :100.00%)

(1). โครงการนํานํ้ าที่ผานการบําบัดมาใชประ
โยชน (สจน.)
(ผลงานลาสุด :96.00%)

(2). รายงานสถิติการแจกจายปุยหมักจากตะกอน
นํ้ าเสีย เพื่อการนํ าไปใชประโยชนของหนวยงาน
(สจน.)
(ผลงานลาสุด :106.50%)

(3). กิจกรรมศึกษาเกณฑและมาตรฐาน
การนํ านํ้ ากลับมาใชประโยชน ของกรุงเทพมหา
นคร (สจน)
8

จํานวนผลงานการศึกษาวิจัยเพื่อสงเสริม
นวัตกรรมการจัดการคุณภาพนํ้า(สจน.)

ตัวชว
ี้ ัด ผลงาน : 1.00 / เป าหมาย : 1.00 (เรื่อง)
ิ ี่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
เจรจา มิตท
9

(ผลงานลาสุด :100.00%)

(1). โครงการศึกษาวิจัยพัฒนาและสงเสริม
นวัตกรรมการจัดการคุณภาพน้ํ า (สจน.)

รอยละของจุดตรวจวัดของนํ้าคลองและ
(1). งานวิเคราะหคุณภาพน้ํ าคลองและแมน้ํ าเจา
แมนํ้าเจาพระยามีคาเฉลี่ยของคาแอมโมเนี ย พระยา (สําหรับ NH3N ไมเกิน 0.5 มิลลิกรัม
ไนโตรเจน (NH3N) ไมเกิน 0.5 มิลลิกรัมตอ /ลิตร) (สจน)
ลิตร(สจน)
(ผลงานลาสุด :100.00%)
ผลงาน : 8.38 / เป าหมาย : 2.00 (รอยละ)
(2). โครงการบํารุงรักษาคลองสายหลัก (สําหรับ
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
NH3 N ไมเกิน 0.5 มิลลิกรัมม/ลิตร) (กรบ.)
(3). โครงการจัดระบบไหลเวียนน้ํ าและฟ้ ื นฟู
คุณภาพน้ํ าคลองสายหลักตามศาสตรพระราชา
(นํ้ าดีไลน้ํ าเสีย) (สําหรับ NH3N ไมเกิน 0.5 มิลลิ
กรัม/ลิตร) (สคน.)
ปริมาณนํ้าเสียเพิ่มขน
ึ ้ ในอัตราท่ล
ี ดลง เมื่อ
เทียบกับปีฐาน(สจน.)

สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า

0.00

กองระบบคลอง

0.00

สํานักงานระบบควบคุมน้ํ า

0.00

สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า

0.00

กองระบบคลอง

0.00

สํานักงานระบบควบคุมน้ํ า

0.00

สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า

0.00

สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า

0.00

สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า

0.00

สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า

0.00

สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า

(ผลงานลาสุด :100.00%)

(ผลงานลาสุด :75.00%)
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0.00

(ผลงานลาสุด :100.00%)

(1). โครงการบริหารจัดการเพื่อการจัดเก็บคา
ธรรมเนียมบําบัดน้ํ าเสีย (สจน.)

ผลงาน : 1.12 / เป าหมาย : 2.72 (ไมเกินรอยละ (ผลงานลาสุด :10.00%)
)
(2). โครงการจางทําระบบงานเพื่อการจัดเก็บคา
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
ธรรมเนียมบําบัดน้ํ าเสีย (สจน.)
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(3). โครงการสํารวจขอมูลระบบบําบัดน้ํ าเสียของ
สถานประกอบการ (สจน.)
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(4). โครงการจัดนิทรรศการใหความรูเกี่ยวกับ
การจัดการคุณภาพน้ํ า (สจน.)
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(5). โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อสํารวจความคิด
เห็นของประชาชนตอรางพระราชบัญญัติเรื่องการ
จัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ํ าเสีย (สจน.)

0.00

กองระบบคลอง

0.00

สํานักงานระบบควบคุมน้ํ า

0.00

สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า

0.00

สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า

0.00

สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า

0.00

สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า

2,600,000.00

สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า

(ผลงานลาสุด :100.00%)

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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(3). โครงการกอสรางแนวปองกันน้ํ าทวมริม
แมน้ํ าเจาพระยาชวง บริเวณรานอาหารระฆังทอง
ถึงสตรีวัดระฆัง (กพล.)
(ผลงานลาสุด :99.99%)

(4). งานปรับปรุงแนวปองกันน้ํ าทวมริมคลอง
บางกอกน อยชวงคลองครามถึงคลองน้ํ าตาล
(กพล.)
(ผลงานลาสุด :92.50%)

(5). งานปรับปรุงแนวปองกันน้ํ าทวมริม
แมน้ํ าเจาพระยาชวงคลองบางเขนเกาถึงคลอง
บางเขนใหม (กพล.)
(ผลงานลาสุด :40.00%)

(6). งานกอสรางแนวปองกันน้ํ าทวมริม
แมน้ํ าเจาพระยาบริเวณบริษท
ั  กสท. โทรคมนา
คม จํากัด (มหาชน) ถนนเจริญกรุง (กพล.)
(ผลงานลาสุด :60.00%)

(7). งานปรับปรุงแนวปองกันน้ํ าทวมริม
แมน้ํ าเจาพระยาบริเวณกรมสรรพาวุธทหารเรือ
บางนา (กพล.)
(ผลงานลาสุด :50.00%)

(8). งานปรับปรุงแนวปองกันน้ํ าทวมริมแมน้ํ าเจา
พระยา บริเวณปากคลองบางลําพูชุมชนวัดสังเวช
(กพล.)
(ผลงานลาสุด :50.00%)

(9). งานปรับปรุงแนวปองกันน้ํ าทวมริมแมน้ํ าเจา
พระยา บริเวณสถานทูตโปรตุเกส จากซอยเจริญ
กรุง 32 ถึงทาเรือสี่พระยา (กพล.)
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(ผลงานลาสุด :60.00%)

รอยละของการกอสรางแนวคันหิน (Groins) (1). โครงการกอสรางทีกรอยน (T-Groind)
ป องกันการกัดเซาะชายฝ่ั ง (กพล.) (ผลลัพธ) ป องกันแกไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั ่ งทะเล
บางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร (กพล.)
ผลงาน : 1.00 / เป าหมาย : 1.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
(ผลงานลาสุด :10.00%)

ื ้ ที่เพื่อพัฒนา
13 ความสามารถในการจัดหาพน
ฟื ้ นฟูใหเป็ นแหลงรองรับนํ้าฝนและนํ้าหลาก
หรือพน
ื ้ ที่ชะลอนํ้า (แกมลิง) (กพล.) (ผล
ตัวชว
ี้ ัด ผลิต)
เจรจา
ผลงาน : 2.00 / เป าหมาย : 1.00 (แหง)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
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(1). โครงการกอสรางแกมลิงเบญจกิติ (กพล.)
(ผลงานลาสุด :60.00%)

(2). งานกอสรางแกมลิงบึงรางเข (กพล.)
(ผลงานลาสุด :100.00%)

รอยละความสําเร็จในการเตรียมการแกไข
(1). การติดตงั ้ และตรวจสอบเครื่องสูบน้ํ าและ
ปั ญหานํ้าทวมในพน
ื ้ ที่กรุงเทพมหานคร (ผล เครื่องผลักดันน้ํ าตามแผนการติดตงั ้ และตรวจ
ผลิต) (กคจ.)
สอบประจําปี  (กคจ.)

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา ผลงาน : 100.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ) (ผลงานลาสุด :100.00%)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
(2). การสนับสนุนเครื่องสูบน้ํ าแกสํานักงานเขต
(กคจ.)
(ผลงานลาสุด :100.00%)

(3). การซอมและบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ํ า เครื่อง
ผลักดันน้ํ าและเครื่องจักรกล (กคจ.)
(ผลงานลาสุด :100.00%)

(4). การทําความสะอาด/ลอกทอระบายน้ํ า บูรณะ
ซอมแซมฝาบอพักตะแกรงรับน้ํ า และคันหิน (กร
ท.)
(ผลงานลาสุด :100.00%)

(5). การขุดลอกคู - คลอง และเปิ ดทางน้ํ าไหล
(กรบ.)
(ผลงานลาสุด :30.00%)

(6). โครงการบําพรุงรักษาคลองหลัก (กรบ.)
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(ผลงานลาสุด :30.00%)

คาเฉลี่ยความเขมขนของ BOD ที่ปลอยออก (1). โครงการจางเดินระบบ บํารุงรักษา และ
สูแหลงนํ้าผิวดินในพน
ื ้ ที่ใหบริการบําบัด
บริหารจัดการ โรงควบคุมคุณภาพน้ํ าชองนนทรี
นํ ้าเสียลดลง (สจน.)
ระยะที่ 4 (สจน.)
ผลงาน : 8.48 / เป าหมาย : 10.00 (มิลลิกรัมตอ (ผลงานลาสุด :72.00%)
ลิตร(ไมเกิน))
(2). งานเดินระบบบําบัดน้ํ าเสีย และบํารุงรักษา
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
ของโรงควบคุมคุณภาพน้ํ าสี่พระยา (สจน)
(ผลงานลาสุด :100.00%)

(3). โครงการจางเดินระบบ บํารุงรักษา และ
บริหารจัดการ โรงควบคุมคุณภาพน้ํ าชองนนทรี
ระยะที่ 3 (สจน.)
(ผลงานลาสุด :100.00%)

(4). โครงการจางเดินระบบ บํารุงรักษา และ
บริหารจัดการ โรงควบคุมคุณภาพน้ํ าหนองแขมทุงครุ ระยะที่ 3 (สจน.)
(ผลงานลาสุด :96.00%)

(5). โครงการจางเดินระบบ บํารุงรักษา และ
บริหารจัดการ โรงควบคุมคุณภาพน้ํ าดินแดง
ระยะที่ 3 (สจน)
(ผลงานลาสุด :100.00%)

(6). โครงการจางเดินระบบ บํารุงรักษา และ
บริหารจัดการ ศูนยการศึกษาและอนุรักษสิ่ง
แวดลอมบางซ่ อ
ื  (สจน.)
(ผลงานลาสุด :100.00%)

(7). โครงการจางเดินระบบ บํารุงรักษา และ
บริหารจัดการ โรงควบคุมคุณภาพน้ํ าจตุจักร
ระยะที่ 3 (สจน.)
(ผลงานลาสุด :100.00%)

(8). งานเดินระบบบําบัดน้ํ าเสีย และบํารุงรักษา
ของโรงควบคุมคุณภาพน้ํ ารัตนโกสินทร (สจน.)
(ผลงานลาสุด :100.00%)

(9). งานเดินระบบบําบัดน้ํ าเสียของโรงควบคุม
คุณภาพน้ํ าพระราม 9 (สจน.)
(ผลงานลาสุด :100.00%)

(10). โครงการจางเดินระบบ บํารุงรักษา และ
บริหารจัดการ โรงควบคุมคุณภาพน้ํ าหนองแขมทุงครุ ระยะที่ 4 (สจน.)
(ผลงานลาสุด :96.00%)

(11). โครงการจางเดินระบบ บํารุงรักษา และ
บริหารจัดการ ศูนยการศึกษาและอนุรักษสิ่ง
แวดลอมบางซ่ อ
ื  ระยะที่ 2(สจน.)
(ผลงานลาสุด :85.00%)

(12). งานเดินระบบบําบัดน้ํ าเสียแบบหมุนเวียน
ตามธรรมชาติและระบบการใชพืชน้ํ าของสวนลุ
มพินี (สจน.)
(ผลงานลาสุด :96.00%)

(ผลงานลาสุด :100.00%)

(14). งานเดินระบบบําบัดน้ํ าเสียของโรงควบคุม
คุณภาพน้ํ ามักกะสัน (สจน.)
จํานวนของจุดตรวจวัดนํ้าคลองและ
แมนํ้าเจาพระยาท่ไี ดเฝ าระวัง ติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพนํ้าเพิ่มขน
ึ ้  (สจน.)

(ผลงานลาสุด :100.00%)

0.00

สํานักงานพัฒนาระบบระบาย
นํ้ า

15,000,000.00

สํานักงานพัฒนาระบบระบาย
นํ้ า

35,100,000.00

สํานักงานพัฒนาระบบระบาย
นํ้ า

63,060,000.00

สํานักงานพัฒนาระบบระบาย
นํ้ า

25,000,000.00

สํานักงานพัฒนาระบบระบาย
นํ้ า

8,170,000.00

สํานักงานพัฒนาระบบระบาย
นํ้ า

37,170,000.00

สํานักงานพัฒนาระบบระบาย
นํ้ า

35,800,000.00

สํานักงานพัฒนาระบบระบาย
นํ้ า

0.00

สํานักงานพัฒนาระบบระบาย
นํ้ า

15,000,000.00

สํานักงานพัฒนาระบบระบาย
นํ้ า

24,450,000.00

สํานักงานพัฒนาระบบระบาย
นํ้ า

0.00

กองเครื่องจักรกล

0.00

กองเครื่องจักรกล

0.00

กองเครื่องจักรกล

0.00

กองระบบทอระบายน้ํ า

0.00

กองระบบคลอง

0.00

กองระบบคลอง

22,000,000.00

สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า

10,000,000.00

สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า

200,619,158.00

สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า

174,093,629.00

สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า

198,800,000.00

สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า

96,781,372.00

สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า

110,800,000.00

สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า

15,000,000.00

สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า

0.00

สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า

87,200,000.00

สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า

3,698,000.00

สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า

0.00

สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า

0.00

สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า

(1). โครงการประเมินสภาพคุณภาพแหลง
นํ้ าธรรมชาติ และจัดลําดับความสําคัญของแหลง
นํ้ าที่ตองไดรับการฟ้ ื นฟูคุณภาพน้ํ า (สจน)

0.00

สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า

0.00

สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า

กร
ุงเ
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สํานักงานพัฒนาระบบระบาย
นํ้ า

ท

(13). งานเดินระบบและบํารุงรักษาระบบบําบัด
นํ้ าเสียและระบบรวบรวมน้ํ าเสียของโรงควบคุม
คุณภาพน้ํ าขนาดเล็กที่ไดรับโอนจากการเคหะ
แหงชาติ จํานวน 12 แหง (สจน.)

สวนราชการ

67,000,000.00

คร

(ผลงานลาสุด :80.09%)

งบประมาณ (บาท)

าน

โครงการ/กิจกรรม

ม
ห

ตัวชีว้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

พ

ลําดับ

11 ความสามารถรองรับปริมาณนํ้าหลากและ
(1). งานกอสรางแนวปองกันน้ํ าทวมริมแมน้ํ าเจา
นํ ้าหนุนท่ค
ี วามสูง +3.00 ม.รทก.(กพล.) (ผล พระยา บริเวณชุมชนดาวคะนอง (กพล.)
ลัพท)
(ผลงานลาสุด :66.00%)
ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา ผลงาน : 100.00 / เป าหมาย : 90.00 (รอยละ... (2). โครงการปรับปรุงแนวปองกันน้ํ าทวมริม
ของพ้ น
ื ที่)
แมน้ํ าเจาพระยาบริเวณซอยราษฎรบูรณะ 3
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
(กพล.3)

17

ผลงาน : 305.00 / เป าหมาย : 305.00 (จุด)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ผลงานลาสุด :100.00%)

รอยละของปริมาณนํ้าเสียท่เี ขาระบบบําบัด (1). โครงการจัดหาทดแทนเครื่องจักรและ
นํ ้าเสียของโรงควบคุมคุณภาพนํ้าเทียบกับขีด อุปกรณโรงควบคุมคุณภาพน้ํ าชองนนทรี (สจน)
ความสามารถท่อ
ี อกแบบไว (สจน.)
(ผลงานลาสุด :64.00%)
ผลงาน : 76.00 / เป าหมาย : 72.00 (รอยละ)
(2). โครงการปรับปรุงโรงควบคุมคุณภาพน้ํ าหวย
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
ขวาง (สจน.)
(ผลงานลาสุด :87.00%)

(3). กิจกรรมทําความสะอาดทอรวบรวมน้ํ าเสีย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวม นํ้ าเสียเขาสู
ระบบ ก.1 (สจน)
(ผลงานลาสุด :100.00%)

(4). กิจกรรมทําความสะอาดทอรวบรวมน้ํ าเสีย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวม นํ้ าเสียเขาสู
ระบบ ก.2 (สจน)
(ผลงานลาสุด :100.00%)

(5). กิจกรรมทําความสะอาดทอรวบรวมน้ํ าเสีย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวม นํ้ าเสียเขาสู
ระบบ ก.3 (สจน)
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(ผลงานลาสุด :96.00%)

รอยละความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยง (1). การจัดระบบการบริหารความเสี่ยงและการ
และการควบคุมภายใน (สก.สนน.)
ควบคุมภายใน (สก.สนน.)
ผลงาน : 5.00 / เป าหมาย : 5.00 (รอยละ)
มิติที่ 2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ผลงานลาสุด :100.00%)

รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม (สก.สนน.)

(1). การดําเนินการเบิกจายงบประมาณในภาพ
รวม (สก.สนน.)

ผลงาน : 4.59 / เป าหมาย : 7.00 (รอยละ)
มิติที่ 2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ผลงานลาสุด :65.57%)

รอยละของเงินกันไวเลื่อมปี (สก.สนน.)

(1). การดําเนินการกันเงินไวเหลื่อมปี (สก.สนน.)

ผลงาน : 1.83 / เป าหมาย : 2.00 (รอยละ)
มิติที่ 2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ผลงานลาสุด :91.43%)

ความสําเร็จในการจัดทํางบการเงิน (สก.สน
น.)

(1). ความสําเร็จของการจัดทํางบการเงิน (สก.
สนน.)

ผลงาน : 6.00 / เป าหมาย : 6.00 (รอยละ)
มิติที่ 2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ผลงานลาสุด :100.00%)

รอยละความสําเร็จของการดําเนิ นโครงการ
ใหบริการท่ด
ี ีท่ส
ี ุด (Best Service) (กสน.)

(1). ความสําเร็จของการดําเนินโครงการให
บริการที่ดีที่สุด (Best Service) (กพล.)

ผลงาน : 7.00 / เป าหมาย : 7.00 (รอยละ)
มิติที่ 3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ผลงานลาสุด :75.00%)

ระดับความสําเร็จในการแกไขเรื่องท่ไี ดรับ
แจงจากประชาชน/ผูรับบริการ (กสน.)

(1). การดําเนินการแกไขปัญหาเรื่องรองเรียน
จากประชาชน/ผูรับบริการ (กสน.)

ผลงาน : 7.00 / เป าหมาย : 7.00 (รอยละ)
มิติที่ 3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ผลงานลาสุด :100.00%)

รอยละของความสําเร็จของการกอหนี ผ
้ ูกพัน (1). การดําเนินการกอหนี้ผูกพัน (สก.สนน.)
(สก.สนน.)
(ผลงานลาสุด :86.32%)
ผลงาน : 4.32 / เป าหมาย : 5.00 (รอยละ)
มิติที่ 2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ระดับความสาเร็จของการดาเนิ นการดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ
แวดลอมในการทํางานของหน วยงาน (สก.
สนน.)
ผลงาน : 4.00 / เป าหมาย : 4.00 (รอยละ)
มิติที่ 4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(1). การดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีว
อนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของ
หนวยงาน (สก.สนน.)

รอยละความสําเร็จของการดําเนิ นการตาม
มาตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนา
ภาพลักษณ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งานของหน วยงาน (สก.สนน.)
ผลงาน : 7.00 / เป าหมาย : 7.00 (รอยละ)
มิติที่ 4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า

7,200,000.00

สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า

0.00

สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า

0.00

สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า

0.00

สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า

0.00

สํานักงานเลขานุการ

0.00

สํานักงานเลขานุการ

0.00

สํานักงานเลขานุการ

0.00

สํานักงานเลขานุการ

0.00

สํานักงานเลขานุการ

0.00

สํานักงานพัฒนาระบบระบาย
นํ้ า

0.00

กองสารสนเทศระบายน้ํ า

0.00

สํานักงานเลขานุการ

0.00

สํานักงานเลขานุการ

0.00

สํานักงานเลขานุการ

(ผลงานลาสุด :100.00%)

รอยละความสําเร็จของการดําเนิ นการสราง (1). รอยละความสําเร็จของการดําเนินการสราง
เสริมสุขภาพของบุคลากรในหน วยงาน (สก. เสริมสุขภาพของบุคลากรในหนวยงาน (สก.สน
สนน.)
น.)
ผลงาน : 4.00 / เป าหมาย : 4.00 (รอยละ)
มิติที่ 4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

5,000,000.00

(ผลงานลาสุด :100.00%)
(1). การเสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาภาพ
ลักษณและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
สํานักการระบายน้ํ า (สก.สนน.)
(ผลงานลาสุด :100.00%)

สรุป : จํานวนตัวชว
ี้ ัด 27 ตัวชว
ี้ ัด // จํานวนโครงการ 153 โครงการ/กิจกรรม

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ขอมูล ณ วันท่ี 20-10-2019

กร
ุงเ

ท

พ

ม
ห

าน

คร

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ขอมูล ณ วันท่ี 20-10-2019

