สรุปผลดําเนิ นงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี  พ.ศ.2563 (มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ)
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สํานั กการระบายนํ้า (ตัวชว
ี ้ ัดเชิงยุทธศาสตร)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

คร

ลําดับ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ขอมูล ณ วันท่ี 12-12-2019

ลําดับ
1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ความสามารถในการระบายน้ํ าจาก
ถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ํ าทวมขัง
เนื่องจากฝนตก(ผลลัพธ) (กสน.)
(กองสารสนเทศระบายน้ํ า)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เป าหมาย
150.00
(ไมเกิน...นาที)

ผลการดําเนิ น
งาน

โครงการ/กิจกรรม

(1.1). โครงการกอสรางระบบระบายน้ํ า เพื่อ
(ไมเกิน...นาที) แกไขปัญหาน้ํ าทวมบริเวณซอยสุขุมวิท 39
(สพน.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :67.50%
28/11/2562 : ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
การดาํ เนินง านโครงการ - อยรู ะหวางทาํ พื้นส
 ถานี
สูบน้ํ า

(1.2). โครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระ ความกาวหน าของงาน :99.99%
โขนง ชวงจากสถานีสูบน้ํ าพระโขนงถึงถนนทาง
รถไฟสายเกา ระยะ 2 (สพน.) (ตอเนื่องปี 2
27/11/2562 : ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
551-2560)
การดําเนินงานโครงการ - งานแลวเสร็จแลว โดย
ผูรับจางงวดที่ 16 (งวดสุดทาย) เมื่อวันที่ 24
สวนราชการที่รับผิดชอบ
พฤษจิกายน 2560 โดยนัดกรรมการการครวจก
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า
ารจาง ตรวจรับงานวันที่ 26 มกราคม 2561 - ผู
วาราชการกรุงเทพมหานคร อนุมัติใหขยาย
สัญญาเป็ นเวลา 686 วัน ขณะนี้อยูระหวางนิติ
การจัดทําบันทึกตอทายสัญญา - ของดคาปรับ
150 ตามมติ ครม. ผูวากทม.อนุมัติแลว
(1.3). โครงการกอสรางเขื่อนปองกันการกัดเซาะ ความกาวหน าของงาน :10.00%
ตลิ่งและคันปองกันน้ํ าทวม ตามโครงการแกมลิง
คลองมหาชัย-คลองสนามชัย (สพน.)
27/11/2562 : ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
การดําเนินงานโครงการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า

(1.4). โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํ าดานใต
คลองภาษีเจริญ ถึงคลองสนามชัย (กอสราง
เขื่อน ค.ส.ล. คลองพระยาราชมนตรี ตอนที่ 1)
(สพน.) (ตอเนื่องปี 2555-2562)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า

ความกาวหน าของงาน :99.99%
27/11/2562 : ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
การดําเนินงานโครงการ - งานกอสรางแลวเสร็จ
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 - คณะกรรมการ
ตรวจรับสภาพงาน เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 อยูระหวางเตรียมนัดคณะกรรมการฯ ตรวจรับงา
น งวดที่ 20 (สุดทาย) - อยูระหวางเตรียม
เอกสารขออนุมัติขยายอายุสัญญาตามมติ ครม.
จํานวน 150 วัน และเตรียมเอกสารขออนุมัติ
ขยายอายุสัญญาเนื่องจากปัญหาอุปสรรคใหแก
ผูรับจาง

(1.5). งานกอสรางแกมลิงบึงสาธารณะลาดพราว ความกาวหน าของงาน :64.93%
71 (สพน.)
28/11/2562 : ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
การดําเนินงานโครงการ อยูระหวางดําเนินงาน
กอสราง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า

(1.6). งานกอสรางแนวปองกันน้ํ าทวมริมคลอง ความกาวหน าของงาน :100.00%
พระโขนงทดแทนเขื่อนเดิมที่ชํารุดบริเวณคอนโด
วอเตอรฟอรด พารค ซอยภูมิจิตร ถนนพระราม 28/11/2562 : ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
ที่ 4 (สพน.) (ปี  61)
การดําเนินงานโครงการ - ดําเนินงานแลวเสร็จ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า

(1.7). งานกอสรางเขื่อน ค.ส.ล.พรอมประตู
ความกาวหน าของงาน :65.09%
ระบายน้ํ าเพื่อเป็ นแกมลิงหมูบานเฟรนชิพ (สพน.
)โครงการตอเนื่องงบปี 62
28/11/2562 : ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
การดําเนินงานโครงการ อยูระหวางดําเนินการกอ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
สราง
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า
(1.8). โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํ าดานใต ความกาวหน าของงาน :10.00%
คลองภาษีเจริญชวงคลองบางบอนถึงคลองหนอง
ใหญ (กอสรางเขื่อน ค.ส.ล.คลองพระยาราชมน 28/11/2562 : ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
ตรี ตอนที่ 2) (สพน.)
การดําเนินงานโครงการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า

(1.9). งานปรับปรุงแกมลิงบึงพิบูลยวัฒนา (สพน ความกาวหน าของงาน :10.00%
.)
28/11/2562 : ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
การดําเนินงานโครงการ อยูระหวางขออนุมัติจาง
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า

ความกาวหน าของงาน :60.00%

คร

(1.10). งานกอสรางบอหนวงน้ํ าใตดินที่ดิน
สาธารณะบริเวณใตสะพานทางแยกตางระดับ
ถนนศรีนครินทรกับถนนกรุงเทพกรีฑา (สพน.)

28/10/2562 : ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
การดําเนินงานโครงการ - อยูระหวางประสาน
งานสํานักการโยธา เพื่อเขาพ้ น
ื ที่กอสราง

(1.11). งานปรับปรุงแนวปองกันน้ํ าทวมริมคลอง ความกาวหน าของงาน :99.99%
์ ริเวณปลายซอยผูใหญนวม (สพน.)
มหาสวัสดิบ
(ปี  61)
28/11/2562 : ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
การดําเนินงานโครงการ - งานกอสรางแลวเสร็จ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 - คณะกรรมการ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า
ตรวจการจางตรวจรับงานงวดที่ 4 (สุดทาย) เมื่อ
วันที่ 18 กันยายน 2562 - ผูรับจางสงหนังสือขอ
อนุมัติงดคาปรับ เนื่องจากรอการแกไขสัญญาฯ
ปรับลดวงเงิน คากอสราง - อยูระหวาง ขออนุมัติ
งดคาปรับใหแกผูรับจาง (เรื่องอยูที่กลุมงานนิติ
การ สนน.)
(1.12). โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํ าดานใต ความกาวหน าของงาน :0.00%
คลองภาษีเจริญชวงคลองบางบอนถึงคลองหนอง
ใหญ (กอสรางเขื่อน ค.ส.ล.คลองพระยาราชมน
ตรี ตอนที่ 2) (สพน.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า

(1.13). โครงการจางที่ปรึกษาควบคุมการ
ความกาวหน าของงาน :72.48%
กอสรางโครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ํ าจากบึง
หนองบอนลงสูแมน้ํ าเจาพระยา (สพน.) (ตอเนื่อง 27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...1. งานเจาะ
ปี  2558-2563)
อุโมงคหัวเจาะ 1 ที่ปลองอุโมงคสถานีสูบน้ํ าบาง
ออ (S8) ไปยังปลองรับน้ํ า ซอยสุขุมวิท 101/1
สวนราชการที่รับผิดชอบ
(S6) ระยะทางรวม 2,963 ม. ทําไดสะสม
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า
1,252.5 ม. 2. งานเจาะอุโมงคหัวเจาะ 2 ที่ปลอง
อุโมงคอาคารรับน้ํ าบึงหนองบอน (S1) ไปยัง
ปลองรับน้ํ า ซอยสุขุมวิท 101/1 (S6) ระยะทาง
รวม 5,468 ม. ทําไดสะสม 92.20 ม. 3. งาน
ผลิต Steel Segment ที่โรงงานประกอบชน
ิ้ สวน
Segment บริษท
ั  ซิโน-ไทยฯ อ.บานฉาง จ.ระ
ยอง อ.บานฉาง จ.ระยอง • ขนาด 0.3 เมตร
จํานวน ๐ring สะสมได 528 ring ความยาว
158.4 เมตร 4. งานผลิต Concrete Segment
ที่โรงงานผลิตชน
ิ้ สวนสําเร็จรูป บริษท
ั  ซิโน-ไทย
ฯ อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี • ขนาด 0.6 เมตร
จํานวน ๐ring สะสมได 757 ring ความยาว
454.2 เมตร • ขนาด 1.2 เมตร จํานวน ๐ring
สะสมได 4,701 ring ความยาว 5,609.2 เมตร
5. อาคารรับน้ํ าบึงหนองบอนงานคอนกรีตพ้ น
ื และ
ผนังอาคารรับน้ํ างานปรับปรุง ปตร. คลองหนอง
บอนและคลองมะขามเทศ 6. อาคารรับน้ํ าคลอง
หนองบอนงานกอสราง พื้นอาคารรับน้ํ างาน
ปรับปรุงคุณภาพดิน Jet Grout ฝั ่ ง Arriving
392/411 จุด ฝั ่ ง Launching 76/191 จุด 7.
อาคารรับน้ํ าคลองเคล็ดงานเตรียมกอสราง Base
Slab และงานเสาเข็มอาคารรับน้ํ า สะสม 30/36
ตน 8. อาคารรับน้ํ าคลองหลอด กม.๓เทคอนกรีต
toppingพื้นที่อาคารรับน้ํ า ,งานดันทอเหล็กเหนี
ยว เพื่อเชื่อมตออาคารรับน้ํ ากับบอพัก MH56B-05 ไดความยาว 2.50 9. อาคารรับน้ํ าคลองหล
อด กม.2 เทคอนกรีต topping พื้นที่อาคารรับ
นํ้ าและติดตงั ้ ราวกันตก, และงาน Pipe Jacking
งานดันทอบอที่ MH-42-A-04 ได 120.00 เมตร
คิดเป็ น 87.60 % และงานบอรับบอดันบอแลว
เสร็จ และงาน สกัดแตง Soft eye ผนังบอ
สําหรับดันหัวเจาะ บอ MH42-A-04 10. อาคาร
รับน้ํ าถนนสุขุมวิท 101/1 งาน Ground
improvement ฝั ่ ง Arriving 11. อาคารรับ
นํ้ าซอยสุขุมวิท 66/1 งานปรับปรุงคุณภาพดิน
ดานออก 12. สถานีสูบน้ํ าอุโมงคบางออ • อาคาร
สถานีสูบน้ํ าอุโมงคบางออ งานเทคอนกรีต
Volute ที่ระดับ -20.890 ถึง -19.890 ม.รทก.
13. อาคารทงิ้ น้ํ างานกอสรางผนังปลองชน
ั ้ ที่ 12
สะสมได 39.775 เมตร และงานกอสรางแนวทาง
เดิน ได 83.5 เมตร งานเท Concrete Plug,
งานเตรียมงาน Base slab

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า

ความกาวหน าของงาน :50.00%

าน

(1.14). โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ํ าคลอง
ทวีวัฒนาบริเวณคอขวด (สพน.) (งบ 63)

27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... - งบ
ประมาณปี 2563 เงิน กทม. รอยละ 50 ผาน
ความเห็นชอบจากสภา กทม. เรียบรอยแลว อยูระหวางรอเงินงบประมาณปี 2563 (เงิน
อุดหนุนรัฐบาลรอยละ 50)

(1.15). โครงการกอสรางระบบระบายน้ํ า บริเวณ ความกาวหน าของงาน :98.50%
ถนนสุขุมวิทจากซอยสุขุมวิท 107 ถึงคลองบาง
นา(สพน.)โครงการตอเนื่องงบปี 61
28/11/2562 : ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
การดําเนินงานโครงการ - อยูระหวางดําเนินการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
กอสรางอาคารทงิ้ น้ํ า
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า
(1.16). กอสรางบอสูบน้ํ าถนนพหลโยธิน ฝั ่ งขา
เขาและขาออก ตอนลงคลองบางบัว (ดานทิศ
เหนือ) (กรท.) (งบ 63)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบทอระบายน้ํ า

(1.17). โครงการกอสรางระบบระบายน้ํ า เพื่อ
แกไขปัญหาน้ํ าทวมบริเวณซอยสุขุมวิท 63
(สพน.)โครงการตอเนื่อง งบปี 61
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า

ความกาวหน าของงาน :40.00%

26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนขอเห็นชอบ
ราคากลาง
ความกาวหน าของงาน :90.00%
28/11/2562 : ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
การดําเนินงานโครงการ - อยูระหวางติดตงั ้ บอ
พักเชื่อมทอระบายน้ํ าเดิม - อยูระหวางดันทอ
ขนสงน้ํ า ø 2.00 เมตร (โดยวิธีดันทอ)

(1.18). โครงการกอสรางระบบระบายน้ํ าลํารางสา ความกาวหน าของงาน :10.00%
ธารณะ และถนนเวฬุวนาราม (สพน.)โครงการ
ตอเนื่องงบปี 59
28/11/2562 : ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
การดําเนินงานโครงการ 1. สรางบอสูบน้ํ าลํารางสี
สวนราชการที่รับผิดชอบ
กัน ตอนคูนายกิมสาย 3 ขนาด 3 - 1.0 ลบ.ม./วิ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า
นาที จํานวน 1 แหง 1.1 จัดหาและตอกเสาเข็ม
0.35 x 0.35 x 12.00 ม. จํานวน 40 ตน 1.2
จัดหาและตอกเสาเข็ม 0.35 x 0.35 x 11.50 ม.
จํานวน 7 ตน 1.3 จัดหาและตอกเสาเข็ม 0.35 x
0.35 x 10.50 ม. จํานวน 7 ตน 1.4 จัดหาและ
ตอกเสาเข็ม 0.26 x 0.26 x 12.00 ม. จํานวน 2
8 ตน 1.6 งานขุดดิน จํานวน 425 ลบ.ม. 1.7
ทรายบรรจุกระสอบ จํานวน 56 ลบ.ม. 1.28 งาน
ระบบปองกันดินพัง (บางสวน) 2. สรางเขื่อน ค.
ส.ล. (ชนิดดาดทองคลอง) ยาวประมาณ 1,006
เมตร 2.1 ตอกเสาเข็ม ค.อ.ร. ขนาด I 0.35 x
0.40 x 12.50 ม. จํานวน 670 ตน 2.2 ติดตงั ้
แผงกันดิน ค.ส.ล. (บน + ลาง) จํานวน 668 ชอง
2.3 งานคานทับหลังเขื่อน จํานวน 1,006 เมตร
2.4 งานดาดทองคลอง จํานวน 4,500 ตร.ม. 2.5
ตอกเข็มดาดทองคลอง ขนาด I 0.26 x 0.25 x
8.00 เมตร จํานวน 546 ตน 2.7 งานสรางระบบ
ป องกันดินพังชว
ั ่ คราวและระบบระบายน้ํ า จํานว
น 4,084 ตรม. 3. สรางทางเดิน ค.ส.ล. ยาวประ
มาณ 503 เมตร 3.1 สรางทางเดิน ค.ส.ล. จํานว
น 503 เมตร 4. งานติดตงั ้ แผงกันดินพิเศษ
พรอมราวจับบันไดเหล็ก จํานวน 8 แหง 5. งาน
ติดตงั ้ แผงกันดินพิเศษพรอมราวจับบันได FRP
จํานวน 8 แหง 6. สรางราวเหล็กกันตก ยาวประ
มาณ 503 เมตร 6.1 สรางราวเหล็กกันตก จํานว
น 306 เมตร คลองบางพูด 2 ถึงคลองตาอูฐ 7
สรางบอสูบน้ํ า ขนาด 2.0 ลบ.ม./วินาที จํานวน 1
แหง 7.1 จัดหาและตอกเสาเข็ม 0.35 x 0.35 x
10.50 ม. จํานวน 39 ตน 7.2 จัดหาและตอกเสา
เข็ม 0.35 x 0.35 x 11.50 ม. จํานวน 6 ตน 7.3
จัดหาและตอกเสาเข็ม 0.35 x 0.35 x 12.00 ม.
จํานวน 36 ตน 7.5 งานขุดดิน จํานวน 445 ลบ.
ม. 7.6 งานทรายบรรจุกระสอบ จํานวน 36 ลบ.
ม. 7.26 งานระบบปองกันดินพัง (บางสวน)

(1.20). โครงการจางที่ปรึกษาสํารวจจัดทําแผน
แมบทและออกแบบระบบปองกันน้ํ าทวมและ
ระบบระบายน้ํ าพื้นที่ดานตะวันออกของ
กรุงเทพมหานครนอกคันกน
ั ้ น้ํ าพระราชดําริ
(สพน.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า

(1.21). โครงการกอสรางระบบระบายน้ํ า เพื่อ
แกไขปัญหาน้ํ าทวมถนนสุขุมวิท 21 (สพน.
)โครงการตอเนื่องงบปี 61
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า

ห

(1.19). โครงการกอสรางประตูระบายน้ํ าและ
ความกาวหน าของงาน :59.06%
ประตูเรือสัญจรคลองแสนแสบตอนคลองบางชัน
(สพน.)โครงการตอเนื่องงบปี 58
28/11/2562 : ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
การดําเนินงานโครงการ หยุดไมมีการปฏิบัติงาน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
รผว.กทม. (นายจักกพันธุ ผิวงาม) มอบนโยบาย
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า
ใหยกเลิกสัญญาและลงโทษผูรับจางเป็ นผูทงิ้ งาน
และสํานักการระบายน้ํ ามีหนังสือที่ กท
1002/1918 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ขอ
อนุมัติบอกเลิกสัญญา ผว.กทม. (นายจักกพันธุ
ผิวงาม รผว.กทม. ปฏิบัติราชการแทน ผว.กทม.
) อนุมัติบอกเลิกสัญญา เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2
561 ในทายหนังสือสํานักงานกฎหมายและคดี ที่
กท 0405/4749 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561
ความกาวหน าของงาน :10.00%

28/11/2562 : ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
การดําเนินงานโครงการ

ความกาวหน าของงาน :59.38%
28/11/2562 : ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
การดําเนินงานโครงการ - งานกอสรางทอขนสง
นํ้ า ค.ส.ล. ø 2.00 ม. (โดยวิธีดันทอ) - ติดตงั ้
เหล็กรูปพรรณค้าํ ยันชว
ั ่ คราว

(1.22). โครงการกอสรางระบบระบายน้ํ า เพื่อ
ความกาวหน าของงาน :97.50%
แกไขปัญหาน้ํ าทวมบริเวณซอยสุขุมวิท 31 และ
ซอยสวัสดี (สพน.) โครงการตอเนื่องงบปี 61
28/11/2562 : ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
การดําเนินงานโครงการ - อยูระหวางติดตงั ้ ระบบ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ไฟฟ าสถานีสูบน้ํ า
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า
(1.23). โครงการกอสรางระบบระบายน้ํ า เพื่อ
แกไขปัญหาน้ํ าทวมบริเวณซอยสุขุมวิท 14
(สพน.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า

ความกาวหน าของงาน :10.00%

28/11/2562 : ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
การดําเนินงานโครงการ - อยูระหวางทําประชา
พิจารณครัง้ ที่ 2

(1.24). โครงการกอสรางระบบระบายน้ํ า เพื่อ
ความกาวหน าของงาน :88.50%
แกไขปัญหาน้ํ าทวมบริเวณซอยสุขุมวิท 4 (สพน.
)โครงการตอเนื่องงบปี 61
28/11/2562 : ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
การดําเนินงานโครงการ - อยูระหวางเตรียมงาน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
กอสรางบอรับทอ ø 1.80 ม. แบบกลม (MH 1)
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า

(1.26). งานปรับปรุงระบบระบายน้ํ าปากซอย
สุทธิพร 2 (สพน.)โครงการตอเนื่องงบปี 61
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า
(1.27). งานกอสรางเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระยา
ราชมนตรี บริเวณจุดตัดคลองบางบอน (สพน.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า

ความกาวหน าของงาน :50.00%

28/11/2562 : ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
การดําเนินงานโครงการ อยูระหวางเตรียมการ
กอสราง

ม

(1.25). โครงการกอสรางสถานีสูบน้ํ าและประตู
ระบายน้ํ าคลองหลุมไผ ตอนคลองลาดพราว
(สพน.)โครงการตอเนื่องงบปี 62
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า

ความกาวหน าของงาน :79.57%
28/11/2562 : ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
การดําเนินงานโครงการ งานเหล็กรูปพรรณค้าํ ยัน
โครงสรางชว
ั ่ คราว งานจัดหาและติดตงั ้ ฝา
ตะแกรงเหล็ก งานซอมคันหิน
ความกาวหน าของงาน :99.99%

28/11/2562 : ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
การดําเนินงานโครงการ - งานกอสรางแลวเสร็จ
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 - คณะกรรมการ
ตรวจการจางตรวจรับงานงวดที่ 3 (สุดทาย) เมื่อ
วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 - ผอ.สนน.อนุมัติงดคา
ปรับใหแกผูรับจาง เป็ นเวลา 6 วัน เมื่อวันที่ 1 ต.
ค. 2562 - อยูระหวางจัดเตรียมเอกสารขอเบิก
เงินคืนคาปรับใหแกผูรับจาง จํานวน 111,539.
88 บาท

(1.28). โครงจางที่ปรึกษาควบคุมการกอสราง
ความกาวหน าของงาน :98.50%
อุโมงคระบายน้ํ าคลองเปรมประชากร จากคลอง
บางบัวลงสูแมน้ํ าเจาพระยา (สพน.) (งบ 63)
27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... -อยูระหวาง
รางแบบรายละเอียดโครงการกอสรางอุโมงค
สวนราชการที่รับผิดชอบ
และรางแบบ สถานีไฟฟ ายอย (69 KV)
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า

(1.31). โครงการกอสรางระบบระบายน้ํ าเพื่อ
แกไขปัญหาน้ํ าทวมถนนศรีอยุธยา และถนน
พระรามที่ 6 (กรท.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบทอระบายน้ํ า

ความกาวหน าของงาน :80.50%

26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการกอสรางบอ
สูบน้ํ าบอที่ 4, 5, 6 (1, 3 แลวเสร็จ)
ความกาวหน าของงาน :79.00%
26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน 1. กอสรางทอ
ระบายน้ํ า ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.80 ม. (ดวยวิธีดัน
ทอ) 2. กอสรางทอระบายน้ํ า ค.ส.ล. ขนาด Ø
1.50 ม. (ดวยวิธีดันทอ) 3. กอสรางบอดันทอ 4.
กอสรางบอรับ 5. กอสรางบอสูบน้ํ า ค.ส.ล. ตอน
ลงคลองสามเสน 6. กอสรางเขื่อน ค.ส.ล. ตอนคู
นํ้ าสารวัตรที่ 11

ท

(1.30). โครงการกอสรางระบบระบายน้ํ าเพื่อ
แกไขปัญหาน้ํ าทวมถนนสุวินทวงศ (กรท.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบทอระบายน้ํ า

พ

(1.29). โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ํ าจากบึง ความกาวหน าของงาน :72.49%
หนองบอนลงสูแมน้ํ าเจาพระยา (สพน) (ตอเนื่อง
ปี  2558-2563)
27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...1. งานเจาะ
อุโมงคหัวเจาะ 1 ที่ปลองอุโมงคสถานีสูบน้ํ าบาง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ออ (S8) ไปยังปลองรับน้ํ า ซอยสุขุมวิท 101/1
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า
(S6) ระยะทางรวม 2,963 ม. ทําไดสะสม
1,252.5 ม. 2. งานเจาะอุโมงคหัวเจาะ 2 ที่ปลอง
อุโมงคอาคารรับน้ํ าบึงหนองบอน (S1) ไปยัง
ปลองรับน้ํ า ซอยสุขุมวิท 101/1 (S6) ระยะทาง
รวม 5,468 ม. ทําไดสะสม 92.20 ม. 3. งาน
ผลิต Steel Segment ที่โรงงานประกอบชน
ิ้ สวน
Segment บริษท
ั  ซิโน-ไทยฯ อ.บานฉาง จ.ระ
ยอง อ.บานฉาง จ.ระยอง • ขนาด 0.3 เมตร
จํานวน ๐ring สะสมได 528 ring ความยาว
158.4 เมตร 4. งานผลิต Concrete Segment
ที่โรงงานผลิตชน
ิ้ สวนสําเร็จรูป บริษท
ั  ซิโน-ไทย
ฯ อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี • ขนาด 0.6 เมตร
จํานวน ๐ring สะสมได 757 ring ความยาว
454.2 เมตร • ขนาด 1.2 เมตร จํานวน ๐ring
สะสมได 4,701 ring ความยาว 5,609.2 เมตร
5. อาคารรับน้ํ าบึงหนองบอนงานคอนกรีตพ้ น
ื และ
ผนังอาคารรับน้ํ างานปรับปรุง ปตร. คลองหนอง
บอนและคลองมะขามเทศ 6. อาคารรับน้ํ าคลอง
หนองบอนงานกอสราง พื้นอาคารรับน้ํ างาน
ปรับปรุงคุณภาพดิน Jet Grout ฝั ่ ง Arriving
392/411 จุด ฝั ่ ง Launching 76/191 จุด 7.
อาคารรับน้ํ าคลองเคล็ดงานเตรียมกอสราง Base
Slab และงานเสาเข็มอาคารรับน้ํ า สะสม 30/36
ตน 8. อาคารรับน้ํ าคลองหลอด กม.๓เทคอนกรีต
toppingพื้นที่อาคารรับน้ํ า ,งานดันทอเหล็กเหนี
ยว เพื่อเชื่อมตออาคารรับน้ํ ากับบอพัก MH56B-05 ไดความยาว 2.50 9. อาคารรับน้ํ าคลองหล
อด กม.2 เทคอนกรีต topping พื้นที่อาคารรับ
นํ้ าและติดตงั ้ ราวกันตก, และงาน Pipe Jacking
งานดันทอบอที่ MH-42-A-04 ได 120.00 เมตร
คิดเป็ น 87.60 % และงานบอรับบอดันบอแลว
เสร็จ และงาน สกัดแตง Soft eye ผนังบอ
สําหรับดันหัวเจาะ บอ MH42-A-04 10. อาคาร
รับน้ํ าถนนสุขุมวิท 101/1 งาน Ground
improvement ฝั ่ ง Arriving 11. อาคารรับ
นํ้ าซอยสุขุมวิท 66/1 งานปรับปรุงคุณภาพดิน
ดานออก 12. สถานีสูบน้ํ าอุโมงคบางออ • อาคาร
สถานีสูบน้ํ าอุโมงคบางออ งานเทคอนกรีต
Volute ที่ระดับ -20.890 ถึง -19.890 ม.รทก.
13. อาคารทงิ้ น้ํ างานกอสรางผนังปลองชน
ั ้ ที่ 12
สะสมได 39.775 เมตร และงานกอสรางแนวทาง
เดิน ได 83.5 เมตร งานเท Concrete Plug,
งานเตรียมงาน Base slab

(1.32). โครงการกอสรางระบบระบายน้ํ าเพื่อ
ความกาวหน าของงาน :84.00%
แกไขปัญหาน้ํ าทวมถนนพลหโยธิน บริเวณแยก
เกษตรศาสตร (กรท.)
26/11/2562 : อยูระหวางจัดทําสัญญาแกไขเพิ่ม
เติม
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบทอระบายน้ํ า
(1.33). โครงการกอสรางระบบระบายน้ํ าเพื่อ
แกไขปัญหาน้ํ าทวมถนนนราธิวาสราชนครินทร
17 และถนนสวนพลู (กรท.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบทอระบายน้ํ า

ความกาวหน าของงาน :97.50%

26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนแกไขแบบราย
การ

(1.34). โครงการกอสรางระบบระบายน้ํ าเพื่อ
ความกาวหน าของงาน :99.00%
แกไขปัญหาน้ํ าทวมถนนทรงสวัสดิ ์ ถนนเยาวราช
และถนนเจริญกรุง(กรท)
26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนแกไขแบบราย
การ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบทอระบายน้ํ า
(1.35). โครงการกอสรางระบบระบายน้ํ าเพื่อ
แกไขปัญหาน้ํ าทวมถนนจันทน (กรท.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบทอระบายน้ํ า

ความกาวหน าของงาน :50.00%

26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน 1. ขอเห็น
ชอบความเหมาะสมราคาจากสํานักงบประมาณ
กระทรวงมหาดไทย 2. ขอขยายระยะเวลากอ
 ห
 นี้
ผูกพันจากปี 61-62 เป็ น 61-64 จากคณะรัฐมน
ตรี (ครม.)

(1.36). ปรับปรุงระบบระบายน้ํ าถนนรามคําแหง ความกาวหน าของงาน :62.50%
(ฝั ่ งขาออก) ชวงจากทางรถไฟถึงคลองกะจะ (กร
ท.)
26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนกอสรางบอพัก
และวางทอระบายน้ํ า
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบทอระบายน้ํ า
ความกาวหน าของงาน :55.00%

26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนรอลงนามใน
สัญญา

(1.38). งานปรับปรุงบอสูบน้ํ าเพชรบุรีตอนสถาน ความกาวหน าของงาน :96.00%
ฑูตอินโดนีเซีย (กรท.)
26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนตรวจรับงาน
งวดสุดทาย (วันจันทรที่ 2 ธันวาคม 2562)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบทอระบายน้ํ า

(1.39). กอสรางระบบระบายน้ํ าซอยอิศรภาพ 44 ความกาวหน าของงาน :60.00%
จากถนนอิศรภาพถึงคลองบานขมิน
้  (กรท.)
26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนขุดวางทอระ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
บายน้ํ า
:: กองระบบทอระบายน้ํ า
(1.40). กอสรางบอสูบน้ํ าถนนเอกชัย ตอนลง
คลองราชมนตรี (กรท.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบทอระบายน้ํ า

(1.41). กอสรางบอสูบน้ํ าถนนศรีนครินทร ตอน
ลงคลองหัวหมาก (ฝั ่ งทิศตะวันตก) (กรท.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบทอระบายน้ํ า

ความกาวหน าของงาน :55.00%

26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนอยูระหวาง
ประกาศผูชนะการเสนอราคา
ความกาวหน าของงาน :77.50%
26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนกอสรางเขื่อน
ค.ส.ล. และวางทอระบายน้ํ า

(1.42). กอสรางบอสูบน้ํ าถนนบางขุนเทียน จาก ความกาวหน าของงาน :52.00%
ถนนพระรามที่ 2 ถึงบริเวณคลองสะแกงาม (กร
ท.)
26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนอยูระหวาง
ทบทวนราคากลาง (ครัง้ ที่ 2) เนื่องจากไมมีผูย่ น
ื
สวนราชการที่รับผิดชอบ
เสนอราคา
:: กองระบบทอระบายน้ํ า
(1.43). กอสรางบอสูบน้ํ าคลองขุนจันทร ดาน
ถนนบรมราชชนนี (ฝั ่ งขาออก) (กรท.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบทอระบายน้ํ า

ความกาวหน าของงาน :60.00%

26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนเตรียมงานกอ
สราง

(1.44). โครงการจางที่ปรึกษาควบคุมงานกอ
ความกาวหน าของงาน :60.00%
สราง โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ํ าคลองทวี
วัฒนาบริเวณคอขวด (สพน.) (งบ 63)
27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... - งบ
ประมาณปี 2563 เงิน กทม. รอยละ 50 ผาน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ความเห็นชอบจากสภา กทม. เรียบรอยแลว :: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า
อยูระหวางรอเงินงบประมาณปี 2563 (เงิน
อุดหนุนรัฐบาลรอยละ 50) - อยูระหวางจัดทําราง
TOR โครงการจางที่ปรึกษาควบคุมการกอสรางฯ
(1.45). โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ํ าคลอง
เปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสูแมน้ํ าเจา
พระยา (สพน.) (งบ 63)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า

ความกาวหน าของงาน :98.50%

27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... -อยูระหวาง
รางแบบรายละเอียดโครงการกอสรางอุโมงค
และรางแบบ สถานีไฟฟ ายอย (69 KV)

(1.46). โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ํ าคลอง ความกาวหน าของงาน :10.00%
แสนแสบจากอุโมงคระบายน้ํ าคลองแสนแสบและ
คลองลาดพราวถึงบริเวณซอยลาดพราว 130
27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...- อยูระหวาง
(สพน.) (งบ 63)
ขอจัดสรรเงินอุดหนุนรัฐบาล - อยูระหวางขอ
อนุมัติแผนการจัดซ้ อ
ื จัดจาง แลวคาดวาจะจัดซ้ อ
ื
สวนราชการที่รับผิดชอบ
จัดจางไดภายในเดือน มีนาคม 2563 - อยู
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า
ระหวางจัดทําแบบรูปและรายการ

(1.47). โครงการจางที่ปรึกษาควบคุมการ
ความกาวหน าของงาน :40.00%
กอสรางโครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ํ าคลอง
แสนแสบจากอุโมงคระบายน้ํ าคลองแสนแสบและ 27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...- อยูระหวาง
คลองลาดพราวถึงบริเวณซอยลาดพราว 130
ขอจัดสรรเงินอุดหนุนรัฐบาล - อนุมัติแผนการจัด
(สพน.) (งบ 63)
ซื้อจ
 ัดจางแลว คาดวาจะจัดซ้ อ
ื จัดจางไดภายใน
เดือน มีนาคม 2563 - อยูระหวางจัดทําราง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
TOR
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า
(1.48). โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํ าดานใต ความกาวหน าของงาน :99.99%
คลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย (กอสรางเขื่อน
ค.ส.ล.คลองสะแกงาม)(สพน)
29/10/2562 : ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
การดําเนินงานโครงการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า
(1.49). โครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล.คลองราง
ออรางแกวชวงจากถนนพหลโยธินถึงซอยพหล
โยธิน 65 แยก 2 (สพน)โครงการตอเนื่องงบปี
61
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า

ความกาวหน าของงาน :69.49%

28/11/2562 : ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
การดําเนินงานโครงการ - สกัดหัวเสาเข็ม ทํานัง่
ราน - วางแบบทองคานทับหลังเขื่อน - ผูกเหล็ก
คาน - ประกอบแบบขางคานทับหลังเขื่อน สรางนัง่ รานปั่นจน
ั ่ สําหรับตอกเสาเข็ม

(1.50). โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํ าดานใต ความกาวหน าของงาน :87.00%
คลองภาษีเจริญถ
 งึ ค
 ลองสนามชย
ั  (กอสรางสถานี
สูบน้ํ าและเขื่อน ค.ส.ล. คลองระหาญ) (สพน
28/11/2562 : ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
)โครงการตอเนื่องงบปี 58
การดําเนินงานโครงการ - กอสรางสถานีสูบ
นํ้ าและอาคารบานพักเจาหน าที่ บริเวณปากคลอง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ระหาญ - งานกอสรางสะพานขามคลอง บริเวณ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า
ถนนพระรามที่ 2 ซอย 88 - ดัดเหล็ก ผูกเหล็ก
ประกอบแบบทางเดิน ค.ส.ล. บริเวณถนน
พระรามที่ 2 ซอย 83 - อยูระหวางจัดทําขอมูล
ปริมาณงาน เพื่อขออนุมัติแกไขแบบรูปและเพิ่มลดปริมาณงาน - อยูระหวางเตรียมเอกสารขอ
เบิกเงินคางานงวดที่ 18-20 ใหแกผูรับจาง

(1.51). โครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล.และ
ความกาวหน าของงาน :97.63%
ป องกันก
 ารกด
ั เ ซาะคลองพระโขนงชว
 งจากสถานี
สูบน้ํ าพระโขนงถึงทางรถไฟสายเกา (สพน)
28/11/2562 : ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
โครงการตอเนื่องงบปี 53
การดําเนินงานโครงการ - อยูระหวาง กอสราง
เขื่อนสวนที่เหลือ บริเวณ หมูบาน มหาวงษ ควา
สวนราชการที่รับผิดชอบ
มยาว 165 m. แลวเสร็จ 130 เมตร เหลือ 35
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า
เมตร อยูระหวางหลอคานทับหลังและผนังเขื่อน
- แกไขแบบอยูระหวางทําแบบและประมาณราคา
(1.52). กอสรางบอสูบน้ํ าถนนพหลโยธิน ฝั ่ งขา
เขาและขาออก ตอนลงคลองบางบัว (ดานทิศ
เหนือ) (กรท.)

ความกาวหน าของงาน :0.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบทอระบายน้ํ า

(1.53). กอสรางบอสูบน้ํ าถนนพหลโยธิน ฝั ่ งขา ความกาวหน าของงาน :40.00%
เขาและขาออก ตอนลงคลองบางบัว (ดานทิศใต)
(กรท.) (งบ 63)
26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนขอความเห็น
ชอบราคากลาง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบทอระบายน้ํ า
(1.54). ปรับปรุงบอสูบน้ํ าซอยพหลโยธิน 32
(เสนานิคม) ตอนลงคลองลาดพราว (กรท.) (งบ
63)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบทอระบายน้ํ า

(1.55). กอสรางระบบระบายน้ํ าถนนราชวิถีและ
ถนนขาวและปรับปรุงบอสูบน้ํ าสังคโลคตอนลง
แมน้ํ าเจาพระยา (กรท.) (งบ 63)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบทอระบายน้ํ า

ความกาวหน าของงาน :40.00%

26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนจัดทําราคากล
าง
ความกาวหน าของงาน :40.00%
26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนจัดทําราคากล
าง

(1.56). โครงการปรับปรุงเ พิม
่ ป
 ระสิทธิภาพสถานี ความกาวหน าของงาน :50.00%
สูบน้ํ าหน า สน. หัวหมาก (สคน.)
29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนเตรียมการกอ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
สราง
:: สํานักงานระบบควบคุมน้ํ า

กร
ุงเ

(1.37). ปรับปรุงบอสูบน้ํ าถนนงามวงศวาน (ฝั ่ ง
ขาออก) ตอนคลองประปา (กรท.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบทอระบายน้ํ า

(1.57). โครงการปรับปรุงเ พิม
่ ป
 ระสิทธิภาพสถานี ความกาวหน าของงาน :50.00%
สูบน้ํ าคลองหวยขวาง (สคน.)
29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนเตรียมการกอ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
สราง
:: สํานักงานระบบควบคุมน้ํ า
(1.58). โครงการปรับปรุงเ พิม
่ ป
 ระสิทธิภาพสถานี ความกาวหน าของงาน :40.00%
สูบน้ํ าคลองบางนางจีน (สคน.)
29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนขออนุมัติ
ยกเลิกการประกวดราคา เนื่องจากผูเสนอราคา
ตํ่าสุดเสนอราคามากกวาราคากลาง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานระบบควบคุมน้ํ า

(1.59). โครงการปรับปรุงเ พิม
่ ป
 ระสิทธิภาพสถานี ความกาวหน าของงาน :40.00%
สูบน้ํ าคลองจิก (สคน)
29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนลงรางประกาศ
ประกวดราคา
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานระบบควบคุมน้ํ า

(1.60). โครงการปรับปรุงเ พิม
่ ป
 ระสิทธิภาพสถานี ความกาวหน าของงาน :40.00%
สูบน้ํ าคลองจิต (สคน)
29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนลงรางประกาศ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ประกวดราคา
:: สํานักงานระบบควบคุมน้ํ า
(1.61). โครงการปรับปรุงเ พิม
่ ป
 ระสิทธิภาพสถานี ความกาวหน าของงาน :40.00%
สูบน้ํ าคลองบานหลาย (สคน)
29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนลงรางประกาศ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ประกวดราคา
:: สํานักงานระบบควบคุมน้ํ า
(1.62). โครงการปรับปรุงเ พิม
่ ป
 ระสิทธิภาพสถานี ความกาวหน าของงาน :14.00%
สูบน้ํ าคลองเตย (สคน)
29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนจัดทํา TOR
สวนราชการที่รับผิดชอบ
และราคากลาง
:: สํานักงานระบบควบคุมน้ํ า
(1.63). เพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ํ าคลองลําพัง ความกาวหน าของงาน :14.00%
พวย (นิดา) (สคน)
29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนจัดทํา TOR
สวนราชการที่รับผิดชอบ
และราคากลาง
:: สํานักงานระบบควบคุมน้ํ า

(1.64). โครงการเดินระบบ บํารุงรักษาและ
ความกาวหน าของงาน :89.50%
บริหารจัดการอุโมงคระบายน้ํ าจากบึงมักกะสันลง
สูแมน้ํ าเจาพระยา (ระยะที่ 2) (สคน)
29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนเดินระบบบํารุง
รักษาในเดือนที่ 42
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานระบบควบคุมน้ํ า
(1.65). ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบ
ความกาวหน าของงาน :0.00%
น ้าคลองบางซ่ อ
ื  ขาเขา (ฝั ่ งใต) ถนนวิภาวดีรังสิต
(สคน.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานระบบควบคุมน้ํ า

(1.66). โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํ าดานใต ความกาวหน าของงาน :0.00%
คลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย (กอสรางเขื่อน
ค.ส.ล.คลองสะแกงาม) (สพน.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า

(1.67). โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํ าดานใต ความกาวหน าของงาน :100.00%
คลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย (กอสรางเขื่อน
ค.ส.ล.คลองสะแกงาม)(สพน.)
28/11/2562 : ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
การดําเนินงานโครงการ -ดําเนินการแลวเสร็จ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า

(1.68). ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบ
ความกาวหน าของงาน :0.00%
น ้าคลองบางซ่ อ
ื  ขาเขา (ฝั ่ งใต) ถนนวิภาวดีรังสิต
(สคน.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานระบบควบคุมน้ํ า

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ลําดับ
2

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

จํานวนระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
เพื่อการบริหารจัดการน้ํ าของ
กรุงเทพมหานคร (ผลผลิต) (กสน.)

เป าหมาย
50.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(2.1). โครงการจัดทําและพัฒนาระบบการบริหาร ความกาวหน าของงาน :0.00%
จัดการน้ํ าเชิงรุก กรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักการระบายน้ํ า

(กองสารสนเทศระบายน้ํ า)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(2.2). การขุดลอกคู - คลอง และเปิ ดทางน้ํ าไหล ความกาวหน าของงาน :45.00%
(กรบ.)
26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการดําเนินการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบคลอง
(2.3). โครงการบํารุงรักษาคลองหลัก (กรบ.)

ความกาวหน าของงาน :30.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบคลอง

26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการดําเนินการ

(2.4). โครงการจัดทําและพัฒนาระบบการบริหาร ความกาวหน าของงาน :35.00%
จัดการน้ํ าเชิงรุก (กสน.)
26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนจัดทํา TOR
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองสารสนเทศระบายน้ํ า

3

ความยาวคลองที่ไดรับการบํารุง
รักษาใหสามารถรองรับและระบาย
นํ้ าไดดี (ผลผลิต) (กรบ.)

240.00
(กิโลเมตร)

(2.5). ปรับปรุงอาคารสถานีเรดารตรวจอากาศ 2 ความกาวหน าของงาน :32.00%
แหง (กสน.)
26/11/2562 : จัดท
 าํ TOR เรียบรอยแลว ขณะนี้
สวนราชการที่รับผิดชอบ
อยูระหวางขน
ั ้ ตอนจัดทําราคากลาง
:: กองสารสนเทศระบายน้ํ า
(กิโลเมตร)

(กองระบบคลอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(3.1). โครงการกกกอสรางเขื่อน ค.ส.ล.คลอง
ความกาวหน าของงาน :45.00%
บานหลาย จากเขื่อนเดิมบริเวณคลองขวางลาง
ถึงเขื่อนเดิมบริเวณซอยวชิรธรรมสาธิต 55 (กรบ 26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการดําเนินการ
.) (ตอเนือง งบปี 2562-2564)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบคลอง

(3.2). โครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล.(ดาดทอง
ความกาวหน าของงาน :50.00%
คลอง) คลองบางออจากบริเวณถนนโรงงานไมอัด
ไทยไปทางประตูระบายน้ํ าคลองบางออ (กรบ.) 26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการดําเนินการ
(ตอเนื่อง งบปี ิ2562-2563)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบคลอง

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

ความกาวหน าของงาน :45.00%
26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการดําเนินการ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบคลอง

(3.4). โครงการงานกอสรางและปรับปรุงเขื่อน ค. ความกาวหน าของงาน :30.00%
ส.ล. คลองโองอางและคลองบางลําพูจากบริเวณ
สะพานดํารงสถิตถึงบริเวณปอมพระสุเมรุ ( กรบ. 26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการดําเนินการ
)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบคลอง

(3.5). โครงการงานกอสรางสะพานคนเดินขาม
คลองทวีวัฒนา บริเวณชุมชนเลียบคลอง
ทวัวัฒนาเขตบางแค ( กรบ. )
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบคลอง

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

ความกาวหน าของงาน :30.00%
26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการดําเนินการ

ความกาวหน าของงาน :45.00%
26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการดําเนินการ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบคลอง

คร

(3.7). ขุดลอกคลองจิตรมิตรมหาดไทย จาก
ความกาวหน าของงาน :30.00%
สถานีสูบน้ํ าคลองจิตรมิตรมหาดไทยตอน
คลองจัน
่ ถึงสถานีสูบน้ํ าคลองจิตรมิตรมหาดไทย 26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการดําเนินการ
ตอนคลองแสนแสบ ( กรบ.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบคลอง

(3.8). ขุดลอกคลองชองนนทรีจากถนนสรุวงศถึง ความกาวหน าของงาน :30.00%
สาถานีสูบน้ํ าคลองชองนนทรี ( กรบ. )
26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการดําเนินการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบคลอง

(3.9). ขุดลอกคลองเจาคุณสิงหจาก
ความกาวหน าของงาน :30.00%
คลองทรงกระเทียมถึงซอยลาดพราว 87 และ
จากทางเขาหมูบานธารารมณถึงคลองแสนแสบ ( 26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการดําเนินการ
กรบ. )
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบคลอง

(3.10). ขุดลอกคลองลําชะลาจากคลองตาเรงถึง ความกาวหน าของงาน :30.00%
ซอยรามอินทรา 58 ( กรบ. )
26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการดําเนินการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบคลอง
(3.11). ขุดลอกคลองผักหนามจากคลอง
บางกอกน อยถึงคลองบางยี่ขัน ( กรบ. )
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบคลอง

(3.12). ขุดลอกคลองวัดทองจากถนนสุทธาวาส
ถึงคลองชักพระ ( กรบ. )
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบคลอง

ความกาวหน าของงาน :30.00%

26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการดําเนินการ
ความกาวหน าของงาน :30.00%
26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการดําเนินการ

(3.13). ขุดลอกคลองขุนราชพินิจใจจากคลองหัว ความกาวหน าของงาน :30.00%
กระบือถึงสถานีสูบน้ํ าคลองขุนราชพินิจใจ ( กรบ.
)
26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการดําเนินการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบคลอง

(3.14). ขุดลอกคลองชักพระจากคลอง
บางกอกน อยถึงคลองมอญ ( กรบ. )
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบคลอง

4

จํานวนคลองหลักที่มีการจัดการสิ่ง
ปลูกสรางลุกล้าํ และปักแนวเขต
ลําคลองสาธารณะ (ผลลัพท) (กรบ.)

ความกาวหน าของงาน :30.00%
26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการดําเนินการ

(3.15). ขุดลอกคลองวัดเจาอามจากคลองชักพระ ความกาวหน าของงาน :30.00%
ถึงถนนบางขุนนนท ( กรบ. )
26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการดําเนินการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบคลอง

3.00
(คลอง)

(คลอง)

(กองระบบคลอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(4.1). โครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล.และสถานีสุ ความกาวหน าของงาน :45.00%
บนํ้ าคลองมหาศร จากบริเวณคลองบางไผ ถึง
บริเวณคลองภาษีเจริญ (กรบ.) (ตอเนื่อง งบปี 2 26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการดําเนินการ
562-2565)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบคลอง

(4.2). โครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรม ความกาวหน าของงาน :10.00%
ประชากรชวงที 4 จากถนนแจงวัฒนะถึงถนน
เทศบาลสงเคราะห (ตอเนื่อง) (งบปี 2563-2565) 26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการดําเนินการ

ระบบรวบรวมและระบบบาบัดนาเสีย
รวมมีขีด ความสามารถและ
ประสิทธิภาพใหบริการอยางเพียงพอ
และทว
ั ่ ถึง (รอยละของปริมาณนา
เสียชุมชนที่ไดรับการบาบัด, รอยละ
ของพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานครที่อยูใน
พื้นที่บริการ บาบัดนาเสีย) (สจน.)

45.00
(รอยละ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบคลอง
(รอยละ)

(สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(5.1). โครงการประเมินคุณภาพน้ํ าและจัดลําดับ ความกาวหน าของงาน :8.00%
ความสําคัญของคลองและแมน้ํ าเจาพระยาในเขต
กรุงเทพมหานครที่ตองไดรับการฟ้ ื นฟู 1(สจน)
27/11/2562 : จุดตรวจวิเคราะหที่มีคาความ
สกปรกสูงสุด 10 อันดับแรก ประจําเดือน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ตุลาคม 2562 1.คลองไผสิงโต ตลาดคลองเตย
:: สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า
คลองเตย 70 2.คลองเตย อาคารทวิช คลองเตย
70 3.คลองไผสิงโต ขางโรงงานยาสูบ คลองเตย
67 4.คลองมะนาว ปตร.คลองมะนาว ถ.พระราม
3 ยานนาวา 67 5.คลองตัน ปตร. คลองตัน
วัฒนา 61 6.คลองหัวลําโพง หน าเขตคลองเตย
คลองเตย 58 7.คลองสวนหลวง ถนนพระราม 1
(แยกเจริญผล) ปทุมวัน 58 8.คลองสวนหลวง
ถนนเจริญเมือง ปทุมวัน 54 9.คลองลาดยาว
ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร 46 10.คลองสองหอง
ถ.ออนนุช ใกลซอย 61 ประเวศ 43

าน
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(5.2). โครงการจางที่ปรึกษาสํารวจและออกแบบ ความกาวหน าของงาน :10.00%
รายละเอียดระบบรวบรวมน้ํ าเสียและระบบบําบัด
นํ้ าเสียมีนบุรี ระยะที่ 2 (สจน.)
28/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนพิจารณา tor
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า

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

(5.4). โครงการจางที่ปรึกษาบริหารและควบคุม
งานโครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ํ าเสีย และ
ระบบบําบัดน้ํ าเสียมีนบุรี ระยะที่ 1 (สจน.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า

ความกาวหน าของงาน :40.00%
28/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการเริ่มงาน
กอสรางเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 62
ความกาวหน าของงาน :40.00%
28/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการเริ่มงาน
กอสรางเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 62

(5.5). โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ํ าเสียและ ความกาวหน าของงาน :10.00%
ระบบบําบัดน้ํ าเสียธนบุรี สัญญาที่ 1 งานกอสราง
ระบบบําบัดน้ํ าเสียธนบุรี และสวนสาธารณะ
28/11/2562 : ยูระหวางขน
ั ้ ตอนการจัดทําราง
(สจน)
ขอบเขตของงาน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า

(5.6). โครงการจางที่ปรึกษาบริหารและควบคุม ความกาวหน าของงาน :10.00%
งานโครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ํ าเสียและ
ระบบบําบัดน้ํ าเสียธนบุรี สัญญาที่ 1 งานกอสราง 28/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการจัดทําราง
ระบบบําบัดน้ํ าเสียธนบุรี และสวนสาธารณะ
ขอบเขตของงาน
(สจน)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า

(5.7). โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ํ าเสียและ ความกาวหน าของงาน :10.00%
ระบบบําบัดน้ํ าเสียธนบุรี สัญญาที่ 2 งานกอสราง
ระบบรวบรวมน้ํ าเสียพ้ น
ื ที่สวนเหนือ (เขตบาง
28/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการจัดทําราง
พลัด และบางสวนของเขตตลิ่งชัน) (สจน)
ขอบเขตของงาน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า

(5.8). โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ํ าเสียและ ความกาวหน าของงาน :10.00%
ระบบบําบัดน้ํ าเสียธนบุรี สัญญาที่ 3 งานกอสราง
ระบบรวบรวมน้ํ าเสียพ้ น
ื ที่สวนใต (เขตบางกอก 28/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการจัดทําราง
น อย และเขตบางกอกใหญ) (สจน)
ขอบเขตของงาน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า

(5.9). โครงการจางที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะ
สม สํารวจและออกแบบรายละเอียดระบบ
รวบรวมน้ํ าเสียและระบบบําบัดน้ํ าเสียดอนเมือง
(สจน.)

ความกาวหน าของงาน :10.00%
28/11/2562 : ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
การดําเนินงานโครงการ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า

(5.10). โครงการจางที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะ ความกาวหน าของงาน :10.00%
สม สํารวจและออกแบบรายละเอียดระบบ
รวบรวมน้ํ าเสียและระบบบําบัดน้ํ าเสียบางเขน
28/11/2562 : ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
(สจน.)
การดําเนินงานโครงการ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า

ความกาวหน าของงาน :10.00%
29/11/2562 : ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
การดําเนินงานโครงการฯ

ห

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า

(5.11). โครงการจางบริหารจัดการเพื่อการจัด
เกบคาธรรมเนียมบําบัดน้ํ าเสีย (สจน.)

(5.12). โครงการกอสรางบอดักน้ํ าเสียเพื่อ
ความกาวหน าของงาน :10.00%
ป องกันน้ํ าไหลอนกลับเขาระบบทอรวบรวม
นํ้ าเสียในพ้ น
ื ที่โรงควบคุมคุณภาพน้ํ าทุงครุ (สจน 28/11/2562 : ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
.)
การดําเนินงานโครงการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า

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

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

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

ความกาวหน าของงาน :10.00%
28/11/2562 : ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
การดําเนินงานโครงการ

ความกาวหน าของงาน :10.00%
25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ขออนุมัติ eBidding

ความกาวหน าของงาน :10.00%
25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ขออนุมัติ
ราคากลาง

(5.16). งานปรับปรุงและตอเติมพ้ น
ื ที่บางสวน
ความกาวหน าของงาน :5.00%
ของอาคารศูนยการศึกษาและอนุรักษสิ่งแวดลอม
บางซ่ อ
ื  กรุงเทพมหานคร เป็ นศูนยปฏิบัติการ
29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนของบประมาณ
วิเคราะหคุณภาพน้ํ า 1(สจน)
กลางปี 2563
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คุณภาพน้ํ าคลองและ
แมน้ํ าเจาพระยาที่อยูในเกณฑ
มาตรฐานเพิ่มข้ น
ึ  (สจน.)

(สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า

310.00
(จํานวนจุด)

(จํานวนจุด)

(6.1). โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห
คุณภาพน้ํ าใหไดมาตรฐานสากล (สจน.)

40.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(7.1). โครงการบํารุงรักษาคลองสายหลัก
(สําหรับ BOD ไมเกิน 4 มิลลิกรัม/ลิตร) (กรบ.)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบคลอง

(สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

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

9

จํานวนผลงานการศึกษาวิจัยเพื่อสง
เสริมนวัตกรรมการจัดการคุณภาพ
นํ้ า (สจน.)
(สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของปริมาณน้ํ าที่ผานการ
บําบัดถูกนํากลับมาใชประโยชน
(สจน.)

11

ความสําเร็จในการจัดทําระบบฐาน
ขอมูลผูใชน้ํ าของกรุงเทพมหานคร
ตามประเภทแหลงกําเนิดน้ํ าเสีย
(สจน.)
(สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(เรื่อง)

6.40
(รอยละ)

(รอยละ)

ปริมาณน้ํ าเสียเพิ่มข้ น
ึ ในอัตราที่ลด
ลงเทียบกับปีฐาน (สจน.)

ระดับการมีสวนรวมของภาคเอกชน
ในการบริหารจัดการระบบบําบัด
นํ้ าเสีย (สจน)

ความกาวหน าของงาน :75.00%
26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการดําเนินการ

(8.1). โครงการศึกษาวิจัยสงเสริมนวัตกรรมการ ความกาวหน าของงาน :8.00%
จัดการคุณภาพน้ํ า (สจน.)
9/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนศึกษาขอมูล
สวนราชการที่รับผิดชอบ
โครงการ
:: สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า
(9.1). โครงการนํานํ้ าที่ผานการบําบัดมาใชประ
โยชน (สจน.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า

1.00
(ฐานขอมูล)

2.72
(ไมเกินรอยละ)

(สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
12

26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการดําเนินการ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบคลอง

1.00
(เรื่อง)

(สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

10

29/11/2562 : ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
การดําเนินงานโครงการ
ความกาวหน าของงาน :75.00%

(7.2). โครงการบํารุงรักษาคลองสายหลัก
ความกาวหน าของงาน :75.00%
(สําหรับ DO ไมนอยกวา 2 มิลลิกรัม/ลิตร) (กรบ
.)
26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการดําเนินการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบคลอง
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ความกาวหน าของงาน :10.00%

ม

จุดตรวจวัดของนาคลองและแมนา
เจาพระยามีเพิ่มข้ น
ึ  (สจน.)

(10.1). โครงการจางทําระบบงานเพื่อการจัดเก็บ ความกาวหน าของงาน :16.00%
คาธรรมเนียมบําบัดน้ํ าเสีย (สจน.)
29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...อยูระหวาง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
จัดทํา TOR
:: สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า

(11.1). โครงการสรางความรุความเขาใจในการ
(ไมเกินรอยละ) บําบัดน้ํ าเสียและการมีสวนรวมในการลดปริมาร
นํ้ าเสีย (สจน)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า

4.00
(ระดับ)

(ระดับ)

(สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

1.00
(ฐานขอมูล)

ความกาวหน าของงาน :16.00%
28/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการแจกจาย
นํ้ ารียูสใหกับหนวยงานตางๆ

(9.2). โครงการกอสรางทอสงน้ํ าที่ผานการบําบัด ความกาวหน าของงาน :10.00%
จากโรงควบคุมคุณภาพน้ํ าจตุจักรไปยังคลองบาง
ซื่อ คลองน้ํ าแกว และคลองพญาเวิก(สจน.)
25/11/2562 : : ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ในการดําเนินงานโครงการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า
(ฐานขอมูล)

พ
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ความกาวหน าของงาน :16.00%
29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ประสานงาน
โรงเรียน 3 แหง เพื่อเขาไปบรรยายใหความรู

(12.1). โครงการวาจางที่ปรึกษาศึกษาความเป็ น ความกาวหน าของงาน :15.00%
ไปไดในการใหเอกชนรวมลงทุนและดําเนิน
โครงการบําบัดน้ํ าเสียบึงหนองบอน (สจน.)
28/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการขออนุมัติ
TOR และเตรียมการขอสนับสนุนงบประมาณ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
จากกระทรวงการคลัง
:: สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า
(12.2). โครงการวาจางที่ปรึกษาศึกษาความเป็ น ความกาวหน าของงาน :15.00%
ไปไดในการใหเอกชนรวมทุนและลงทุนดําเนิน
โครงการบําบัดน้ํ าเสียคลองเตย (สจน.)
28/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการขออนุมัติ
TOR และเตรียมการขอสนับสนุนงบประมาณ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
จากกระทรวงการคลัง
:: สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า

13

ความสําเร็จในการจัดทําระบบฐาน
ขอมูลผูประกอบการที่เป็ นแหลง
กําเนิดน้ํ าเสียในกรุงเทพมหานคร
(สจน.)

14

ความสามารถในการปองกันน้ํ าทวม
90.00
(14.1). งานปรับปรุงแนวปองกันน้ํ าทวมริม
ความกาวหน าของงาน :50.00%
เนื่องจาก นํ้ าหลากและน้ํ าหนุน ที่
(รอยละ...ของพ้ น
ื (รอยละ...ของพ้ น
ื แมน้ํ าเจาพระยา บริเวณปากคลองบางลําพูชุมชน
ความสูง +3.00 ม.รทก. (ผลลัพธ)
ที่)
ที่)
วัดสงั เวช (สพน.)โครงการตอเนื่องงบปี 62
27/11/2562 : ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
(สพน.)
การดําเนินงานโครงการ อยูระหวางขออนุมัติจาง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
เหมา บริษท
ั  เดชากร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด เป็ นผู
(สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า)
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า
เสนอราคาต่าํ สุด
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
(14.2). โครงการกอสรางแนวปองกันน้ํ าทวมริม ความกาวหน าของงาน :99.99%
แมน้ํ าเจาพระยาชวง บริเวณรานอาหารระฆังทอง
ถึงสตรีวัดระฆัง (สพน.) (ตอเนื่องปี 2560-2563) 27/11/2562 : ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
การดําเนินงานโครงการ - งานกอสรางแลวเสร็จ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 - คณะกรรมการ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า
ตรวจการจางตรวจรับงานงวดที่ 9 (สุดทาย) เมื่อ
วันที่ 27 สิงหาคม 2562 - อยูระหวางตรวจ
เอกสารขอเบิกเงินคางานงวดที่ 8 - 9 (สุดทาย)
จํานวน 20,513,482.35 บาท

(ฐานขอมูล)

(13.1). โครงการจัดทําฐานขอมูลระบบบําบัด
นํ้ าเสียของผูประกอบการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า

(สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ความกาวหน าของงาน :10.00%

29/11/2562 : ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
การดําเนินงานโครงการดังกลาว

ท

(14.3). โครงการปรับปรุงแนวปองกันน้ํ าทวมริม ความกาวหน าของงาน :80.08%
แมน้ํ าเจาพระยาบริเวณซอยราษฎรบูรณะ 3
(สพน.3) (ตอเนื่องปี 2560-2563)
27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... - ผอ.สนน.
อนุมัติแกไขแบบรูป รายการ เพิ่ม-ลดปริมาณงาน
แลว เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2562 ตามหนังสือที่ กท.
1002/0191 ลว. 29 ม.ค. 2562 ไดขยายสัญญา
เพิ่ม 233 วัน และวงเงิน คากอสรางเพิ่ม 9
,328,481.- บาท รวมคากอสรางเป็ น
18,998,481.- บาท - สนน. ไดรับงบประมาณปี
2563 จํานวน 12,315,026.00 บาท (ตามขอ
บัญญัติฯ ปี  2563) - อยูระหวางกลุมงานนิติการ
สนน. จัดทําสัญญาแกไขเพิ่มเติม (ครัง้ ที่ 1)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า

(14.4). งานกอสรางแนวปองกันน้ํ าทวมริม
แมน้ํ าเจาพระยาบริเวณบริษท
ั  กสท. โทรคมนา
คม จํากัด (มหาชน) ถนนเจริญกรุง (สพน.
)โครงการตอเนื่องงบปี 62
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า

ความกาวหน าของงาน :60.00%

28/11/2562 : ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
การดําเนินงานโครงการ - อยูระหวางตอกเสา
เข็มเขื่อน

(14.5). งานกอสรางแนวปองกันน้ํ าทวมริม
ความกาวหน าของงาน :72.95%
แมน้ํ าเจาพระยา บริเวณชุมชนดาวคะนอง (สพน.
)โครงการตอเนื่องงบปี 62
28/11/2562 : ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
การดําเนินงานโครงการ - ตอกเสาเข็มดานหน า
สวนราชการที่รับผิดชอบ
เขื่อน (FRONT PILE) I-0.40x0.45x18.00 ม. :: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า
ตอกเสาเข็มดานหลังเขื่อน (BACK PILE)
I-0.40x0.45x18.00 ม. - ติดตงั ้ แผงกันดิน ค.ส.
ล. - งานเทคอนกรีตมวลเบา - ตอก Steel
Sheet Pile - งานผูกเหล็กประกอบแบบคานทับ
หลังเขื่อนและหัวสมอ และเทคอนกรีต

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า

(14.7). งานปรับปรุงแนวปองกันน้ํ าทวมริม
แมน้ํ าเจาพระยาชวงคลองบางเขนเกาถึงคลอง
บางเขนใหม (สพน.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า

(14.8). งานปรับปรุงสถานีสูบน้ํ าขาง ม.ศ.ว.
ตอนคลองแสนแสบ (สพน.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า

(14.9). งานปรับปรุงแนวปองกันน้ํ าทวมริม
แมน้ํ าเจาพระยา บริเวณสถานทูตโปรตุเกส จาก
ซอยเจริญกรุง 32 ถึงทาเรือสี่พระยา (สพน.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า

(14.10). งานปรับปรุงแนวปองกันน้ํ าทวมริม
คลองบางกอกน อยชวงคลองครามถึงคลอง
นํ้ าตาล (สพน.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า

(14.11). งานกอสรางแนวปองกันน้ํ าทวมริม
แมน้ํ าเจาพระยาบริเวณบริษท
ั  กสท. โทรคมนา
คม จํากัด (มหาชน) ถนนเจริญกรุง (สพน.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า

(14.12). โครงการกอสรางบอหนวงน้ํ าใตดินใน
ที่ดินสาธารณะ บริเวณใตสะพานทางแยกตาง
ระดับถนนศรีนครินทรกับถนนกรุงเทพกรีฑา
(สพน.) โครงการตอเนื่องงบปี 62
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า

(14.13). งานปรับปรุงสถานีสูบน้ํ าปลายคลอง
สวัสดี ตอนคลองแสนแสบ (สพน.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า

(14.14). โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํ า และ
กอสรางเขื่อนค.ส.ล.คลองกลวย ชวงคลอง
พระยาราชมนตรีถึงถนนบางขุนเทียนชายทะเล
(สพน.) (งบ 63)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า

(14.15). งานปรับปรุงแนวปองกันน้ํ าทวมริม
แมน้ํ าเจาพระยา บริเวณชุมชนวัดภคินีนาถ
(สพน.) งบ 63

ความกาวหน าของงาน :50.00%

28/11/2562 : ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
การดําเนินงานโครงการ - อยูระหวางเตรียมงาน
กอสราง
ความกาวหน าของงาน :40.00%
28/11/2562 : ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
การดําเนินงานโครงการ อยูระหวางขออนุมัติจาง
ความกาวหน าของงาน :10.00%
27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
ความกาวหน าของงาน :51.26%
28/11/2562 : ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
การดําเนินงานโครงการ - อยูระหวางตอกเสา
เข็มเขื่อน
ความกาวหน าของงาน :93.27%
28/11/2562 : ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
การดําเนินงานโครงการ - เชื่อมยึดหัว Steel
Sheet Pile และเตรียมงานเทคอนกรีตมวลเบา แกไขแนวตอก Steel Sheet Pile ที่เคลื่อนตัว
จากการยึดรงั ้ ไมแข็งแรงขณะทํางาน - ติดตงั ้
แบบทองคานทับหลังเขื่อน และผูกเหล็กคานทับ
หลังเขื่อน - อยูระหวางจัดเตรียมเอกสารเพื่อ
พิจารณาขออนุมัติขยายอายุสัญญาใหแกผูรับจาง
ความกาวหน าของงาน :0.00%

ความกาวหน าของงาน :40.00%
28/11/2562 : ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
การดําเนินงานโครงการ - อยูระหวางประสาน
งานสํานักการโยธา เพื่อเขาพ้ น
ื ที่กอสราง
ความกาวหน าของงาน :60.00%
27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
ความกาวหน าของงาน :10.00%
27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...

ความกาวหน าของงาน :10.00%
27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า

(14.16). งานปรับปรุงระบบระบายน้ํ า บริเวณวัด ความกาวหน าของงาน :0.00%
อรุณราชวราราม (สพน.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า

(14.17). งานปรับปรุงสถานีสูบน้ํ าปลายคลอง
พรอมศรี 2 ตอนคลองแสนแสบ (สพน.) งบ 63
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า

(14.18). งานปรับปรุงแนวปองกันน้ํ าทวมริม
คลองบางกอกนอย ชวงสะพานอรุณอัมรินทรถึง
คลองคราม (สพน.) (งบ 63)

ความกาวหน าของงาน :10.00%
27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
ความกาวหน าของงาน :10.00%
27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า

(14.19). งานปรับปรุงแนวปองกันน้ํ าทวมริม
ความกาวหน าของงาน :10.00%
คลองบางกอกน อยชวงคลองสวนมะมวงถึงสวน
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สพน.) (งบ 63)
27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า

(14.20). งานปรับปรุงแนวปองกันน้ํ าทวมริม
ความกาวหน าของงาน :10.00%
คลองมอญบริเวณชุมชนวัดเครือวัลย (สพน.) (งบ
63)
27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า
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รอยละของการกอสรางแนวคันหิน
(Groins) ป องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
(กพล.) (ผลลัพธ)
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จํานวนคลองหลักที่ถูกฟ้ ื นฟู ปรับ
ปรุง และคืนสภาพเพื่อเป็ นแกมลิง
ธรรมชาติและมีระบบระบายน้ํ าที่ดี
ขึ้น (ผลลัพท) (สพน.)

(สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(14.21). งานกอสรางบอหนวงน้ํ าใตดินบริเวณ
ความกาวหน าของงาน :10.00%
สวนสาธารณะใตสะพานขามแยกถนนรัชดาภิเษก
ตัดถนนวิภาวดี (สพน.) (งบ62)
28/11/2562 : ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
การดําเนินงานโครงการ -มีผูผานการอนุมัติเสนอ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ราคาเพียงรายเดียว จึงขออนุมัติยกเลิก
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า

1.00
(รอยละ)

(รอยละ)

2.00
(คลอง)

(คลอง)

(15.1). โครงการกอสรางทีกรอยน (T-Groind)
ป องกันแกไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั ่ งทะเล
บางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร (สพน.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า

ความกาวหน าของงาน :10.00%

28/11/2562 : ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
การดําเนินงานโครงการ

(16.1). โครงการกอสรางแกมลิงเบญจกิติ (สพน. ความกาวหน าของงาน :60.00%
) (ตอเนื่องปี 2562-2563)
27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... - อยู
ระหวางกอสรางสถานีสูบน้ํ า - อยูระหวางเตรียม
งานตอกเสาเข็ม - อยูระหวางวางทอขนสงน้ํ า
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า

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

สรุป : มิติที่ 1 มีตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร จํานวน 16 ตัวชว
ี้ ัด //

ความกาวหน าของงาน :68.00%

25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนดําเนินการตาม
สัญญาจางเลขที่ สนน. 48/2562 ลงวันที่ 7
กุมภาพันธ 2562 เริ่มสัญญาวันที่ 26 มีนาคม 2
562 และสน
ิ้ สุดสัญญาวันที่ 15 กันยายน 2563
ระยะเวลาดําเนินการ 540 วัน ตรวจสอบเอกสาร
การเบิกเงินงวดที่ 5 เป็ นเงิน 14,973,987.60
บาท

กร
ุงเ

(14.6). งานปรับปรุงแนวปองกันน้ํ าทวมริม
แมน้ํ าเจาพระยาบริเวณกรมสรรพาวุธทหารเรือ
บางนา (สพน.) โครงการตอเนื่องงบปี 62

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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คร
กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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