ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ สํานั กการระบายนํ้า

มิติท่ี
มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

(New) รอยละความสําเร็จในการจัด ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
ทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการน้ํ าของ
กรุงเทพมหานคร (ผลผลิต) (กสน.)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

คร

ปี งบประมาณ พ.ศ.2564
ผูรับผิดชอบ

(1) โครงการจัดทําและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการน้ํ าเชิงรุก (โครงการตอเนื่อง)
(กสน.)
(งบประมาณ 50,000,000 บาท)

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

(กองสารสนเทศระบายน้ํ า)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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ขอมูล ณ วันท่ี 7-12-2021

มิติท่ี
มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

(New) ความสามารถในการระบาย
นํ้ าจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหา
นํ้ าทวมขังเนื่องจากฝนตกและ
นํ้ าหลาก (กรณีความเขมของฝน ไม
เกิน 100 มม./ช.ม.) (ผลลัพธ) (กสน
.)
(กองสารสนเทศระบายน้ํ า)

ระดับความ
สําเร็จ
ผลลัพธ
(Outcome)

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

120.00 (ไมเกิน.. (ไมเกิน...นาที) (1) โครงการกอสรางระบบระบายน้ํ า เพื่อ .นาที)
แกไขปัญหาน้ํ าทวมบริเวณซอยสุขุมวิท 4
(สพน.)โครงการตอเนื่องงบปี 61-64 (ก.
วิชาการฯ)
(งบประมาณ 0 บาท)
(2) โครงการจางที่ปรึกษาควบคุมการ
กอสรางโครงการกอสรางอุโมงคระบาย
นํ้ าคลองแสนแสบจากอุโมงคระบาย
นํ้ าคลองแสนแสบและคลองลาดพราวถึง
บริเวณซอยลาดพราว 130 (สพน.) (งบ
63-64) (ก.1)
(งบประมาณ 1,117,400 บาท)
(3) โครงการกอสรางระบบระบายน้ํ า เพื่อ
แกไขปัญหาน้ํ าทวมถนนสุขุมวิท 21 (สพน
.)โครงการตอเนื่องงบปี 61-64 (ก.วิชาการ
ฯ)
(งบประมาณ 0 บาท)
(4) โครงการกอสรางระบบระบายน้ํ า เพื่อ
แกไขปัญหาน้ํ าทวมบริเวณซอยสุขุมวิท 63
(สพน.)โครงการตอเนื่อง งบปี 61-64 (ก.
วิชาการฯ)
(งบประมาณ 0 บาท)
(5) โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ํ าจาก
บึงหนองบอนลงสูแมน้ํ าเจาพระยา (สพน)
(ตอเนื่องปี 2558-2564) (ก.1)
(งบประมาณ 1,105,300,000 บาท)

คร

(6) โครงการกอสรางอุโมงคระบาย
นํ้ าคลองแสนแสบจากอุโมงคระบาย
นํ้ าคลองแสนแสบและคลองลาดพราวถึง
บริเวณซอยลาดพราว 130 (สพน.) (งบ
63-64) (ก.1)
(งบประมาณ 9,505,640 บาท)
(7) โครงการกอสรางระบบระบายน้ํ า เพื่อ
แกไขปัญหาน้ํ าทวมบริเวณซอยสุขุมวิท 39
(สพน.) (งบ 63-64) (ก.1)
(งบประมาณ 0 บาท)
(8) โครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล. คลอง
พระโขนง ชวงจากสถานีสูบน้ํ าพระโขนง
ถึงถนนทางรถไฟสายเกา ระยะ 2 (สพน.)
(ตอเนื่องปี 2551-2560-64) (ก.1)
(งบประมาณ 0 บาท)
(9) โครงการกอสรางระบบระบายน้ํ า
บริเวณถนนสุขุมวิทจากซอยสุขุมวิท 107
ถึงคลองบางนา(สพน.)โครงการตอเนื่องงบ
ปี  61-64 (ก.1)
(งบประมาณ 0 บาท)
(10) โครงการกอสรางระบบระบายน้ํ า เพื่อ
แกไขปัญหาน้ํ าทวมบริเวณซอยสุขุมวิท 31
และซอยสวัสดี (สพน.) โครงการตอเนื่อง
งบปี 61-64 (ก.1)
(งบประมาณ 0 บาท)
(11) โครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล.และ
ป องกันการกัดเซาะคลองพระโขนงชวง
จากสถานีสูบน้ํ าพระโขนงถึงทางรถไฟสาย
เกา (สพน) โครงการตอเนื่องงบปี 53-64
(ก.1)
(งบประมาณ 0 บาท)

าน

(12) โครงจางที่ปรึกษาควบคุมการกอสราง
อุโมงคระบายน้ํ าคลองเปรมประชากร จาก
คลองบางบัวลงสูแมน้ํ าเจาพระยา (สพน.)
(งบ 63-64) (ก.2)
(งบประมาณ 480,000 บาท)
(13) งานกอสรางแกมลิงบึงสาธารณะลาด
พราว 71 (สพน.) (งบ 62-64) (ก.2)
(งบประมาณ 0 บาท)
(14) งานกอสรางเขื่อน ค.ส.ล.พรอมประตู
ระบายน้ํ าเพื่อเป็ นแกมลิงหมูบานเฟรนชิพ
(สพน.)โครงการตอเนื่องงบปี 62-64 (ก.2)
(งบประมาณ 0 บาท)
(15) งานปรับปรุงแกมลิงบึงพิบูลยวัฒนา
(สพน.) (งบ 62-64) (ก.2)
(งบประมาณ 0 บาท)
(16) โครงการกอสรางระบบระบาย
นํ้ าลํารางสาธารณะ และถนนเวฬุวนาราม
(สพน.)โครงการตอเนื่องงบปี 59-64 (ก.2)
(งบประมาณ 0 บาท)
(17) โครงการกอสรางสถานีสูบน้ํ าและ
ประตูระบายน้ํ าคลองหลุมไผ ตอนคลอง
ลาดพราว (สพน.)โครงการตอเนื่องงบปี
62-64 (ก.2)
(งบประมาณ 81,790,000 บาท)
(18) งานปรับปรุงระบบระบายน้ํ าปากซอย
สุทธิพร 2 (สพน.)โครงการตอเนื่องงบปี
61-64 (ก.2)
(งบประมาณ 0 บาท)
(19) โครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล.คลอง
รางออรางแกวชวงจากถนนพหลโยธินถึง
ซอยพหลโยธิน 65 แยก 2 (สพน)โครงการ
ตอเนื่องงบปี 61-64 (ก.2)
(งบประมาณ 0 บาท)

ห

(20) งานปรับปรุงแนวปองกันน้ํ าทวมริม
คลองบางกอกนอย ชวงสะพาน
อรุณอัมรินทรถึงคลองคราม (สพน.) (งบ
63-64) (ก.3)
(งบประมาณ 0 บาท)
(21) โครงการจางที่ปรึกษาควบคุมงานกอ
สราง โครงการกอสรางอุโมงคระบาย
นํ้ าคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด (สพน.)
(งบ 63-64) (ก.3)
(งบประมาณ 1,000,000 บาท)
(22) โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํ าดาน
ใตคลองภาษีเจริญ ถึงคลองสนามชัย
(กอสรางเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระยาราชมน
ตรี ตอนที่ 1) (สพน.) (ตอเนื่องปี 2
555-2564) (ก.3)
(งบประมาณ 0 บาท)

ม

(23) โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํ าดาน
ใตคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย
(กอสรางสถานีสูบน้ํ าและเขื่อน ค.ส.ล.
คลองระหาญ) (สพน)โครงการตอเนื่องงบปี
58-64 (ก.3)
(งบประมาณ 0 บาท)
(24) โครงการกอสรางระบบระบายน้ํ าเพื่อ
แกไขปัญหาน้ํ าทวมถนนศรีอยุธยา และ
ถนนพระรามที่ 6 (กรท.59-62)
(งบประมาณ 0 บาท)
(25) โครงการกอสรางระบบระบายน้ํ าเพื่อ
แกไขปัญหาน้ํ าทวมถนนสุวินทวงศ (กรท.
61-62)
(งบประมาณ 0 บาท)
(26) โครงการกอสรางระบบระบายน้ํ าเพื่อ
แกไขปัญหาน้ํ าทวมถนนจันทน (กรท.
61-64)
(งบประมาณ 0 บาท)

พ

(27) ปรับปรุงระบบระบายน้ํ าถนนราม
คําแหง (ฝั ่ งขาออก) ชวงจากทางรถไฟถึง
คลองกะจะ (กรท.-62)
(งบประมาณ 0 บาท)
(28) กอสรางบอสูบน้ํ าคลองขุนจันทร ดาน
ถนนบรมราชชนนี (ฝั ่ งขาออก) (กรท.-62)
(งบประมาณ 0 บาท)
(29) ปรับปรุงบอสูบน้ํ าถนนงามวงศวาน
(ฝั ่ งขาออก) ตอนคลองประปา (กรท.-62)
(งบประมาณ 0 บาท)
(30) กอสรางระบบระบายน้ํ าซอยอิสรภาพ
44 จากถนนอิสรภาพถึงคลองบานขมิน
้ 
(กรท.-62)
(งบประมาณ 0 บาท)
(31) กอสรางบอสูบน้ํ าถนนเอกชัย ตอนลง
คลองราชมนตรี (กรท.-62)
(งบประมาณ 0 บาท)

(34) กอสรางบอสูบน้ํ าถนนพหลโยธิน ฝั ่ ง
ขาเขาและขาออก ตอนลงคลองบางบัว
(ดานทิศใต) (กรท.-63)
(งบประมาณ 0 บาท)
(35) ปรับปรุงบอสูบน้ํ าซอยพหลโยธิน 32
(เสนานิคม) ตอนลงคลองลาดพราว (กรท.
-63)
(งบประมาณ 0 บาท)
(36) กอสรางระบบระบายน้ํ าถนนราชวิถี
และถนนขาวและปรับปรุงบอสูบน้ํ าสังค
โลคตอนลงแมน้ํ าเจาพระยา (กรท.-63)
(งบประมาณ 0 บาท)
(37) โครงการกอสรางทอขนสงน้ํ าใตถนน
พระราม 6 จากคลองสามเสนลงสูอุโมงค
ใตคลองบางซ่ อ
ื  ปี  2564 (สพน.) (ก.2)
(งบประมาณ 5,820,000 บาท)
(38) โครงการจางที่ปรึกษาควบคุมการ
กอสรางโครงการกอสรางทอขนสงน้ํ าใต
ถนนพระราม 6 จากคลองสามเสน ลงสู
อุโมงคใตคลองบางซ่ อ
ื  ปี  2564 (สพน.)
(ก.2)
(งบประมาณ 40,000 บาท)
(39) ปรับปรุงระบบระบายน้ํ าถนนพระราม
ที่ 4 ถนนเกษมราษฎร ตอนลงคลองหัว
ลําโพง (กรท.-64)
(งบประมาณ 35,500,000 บาท)
(40) โครงการกอสรางประตูระบายน้ํ าและ
ประตูเรือสัญจรคลองแสนแสบ ตอนคลอง
บางชัน (ครัง้ ที่ 2) ปี  2564 (สพน.) (ก.2)
(งบประมาณ 1,000,000 บาท)
(41) โครงการกอสรางระบบระบาย
นํ้ าคลองหลุมไผ – คลองโคกคราม (ครัง้ ที่
2) ปี  2564 (สพน.) (ก.2)
(งบประมาณ 1,000,000 บาท)
(42) ปรับปรุงระบบระบายน้ํ าถนนศรีบูรพา
ชวงบริเวณบึงลําพังพวยถึงคลองแสนแสบ
(กรท.-64)
(งบประมาณ 52,100,000 บาท)
(43) ปรับปรุงบอสูบน้ํ าสุขุมวิท 49 (กรท.
-64)
(งบประมาณ 32,130,000 บาท)
(44) โครงการกอสรางระบบระบายน้ํ าใน
แนวเสนทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสาม
สนามบิน (โครงการใตดิน) ชวงจากถนน
พระรามที่ 6 ถึงซอยระนอง 1 (กรท.-64)
(งบประมาณ 186,000,000 บาท)
(45) โครงการกอสรางระบบระบายน้ํ าใน
แนวเสนทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสาม
สนามบิน (โครงสรางยกระดับ) ชวงจาก
ซอยระนอง 1 ถึงสนามบินดอนเมือง (กร
ท.-64)
(งบประมาณ 94,500,000 บาท)
(46) โครงการกอสรางอุโมงคระบาย
นํ้ าคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลง
สูแมน้ํ าเจาพระยา (สพน.) (งบ 63-64) (ก.
2)
(งบประมาณ 5,760,000 บาท)
(47) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ
สถานีสูบน้ํ าหน า สน. หัวหมาก (สคน.)
(งบประมาณ 48,889,139 บาท)
(48) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ
สถานีสูบน้ํ าคลองเตย (สคน)
(งบประมาณ 50,000,000 บาท)
(49) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ
สถานีสูบน้ํ าคลองบางนางจีน (สคน.)
(งบประมาณ 10,490,000 บาท)

กร
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(33) กอสรางบอสูบน้ํ าถนนพหลโยธิน ฝั ่ ง
ขาเขาและขาออก ตอนลงคลองบางบัว
(ดานทิศเหนือ) (กรท.-63)
(งบประมาณ 0 บาท)

ท

(32) กอสรางบอสูบน้ํ าถนนบางขุนเทียน
ชายทะเลตอนลงคลองสะแกงาม (กรท.
-62)
(งบประมาณ 0 บาท)

(50) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ
สถานีสูบน้ํ าคลองหวยขวาง (สคน.)
(งบประมาณ 48,803,000 บาท)
(51) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ
สถานีสูบน้ํ าคลองบานหลาย (สคน)
(งบประมาณ 48,000,000 บาท)
(52) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ
สถานีสูบน้ํ าคลองจิต (สคน)
(งบประมาณ 39,900,000 บาท)
(53) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ
สถานีสูบน้ํ าคลองจิก (สคน)
(งบประมาณ 40,000,000 บาท)
(54) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ
สถานีสูบน้ํ าหลักสี่ ถนนวิภาวดีรังสิต ฝั ่ งขา
ออก (สคน.)
(งบประมาณ 72,000 บาท)
(55) โครงการเดินระบบ บํารุงรักษาและ
บริหารจัดการอุโมงคระบายน้ํ าจากบึง
มักกะสันลงสูแมน้ํ าเจาพระยา (ระยะที่ 3)
(สคน)
(งบประมาณ 56,000,000 บาท)
(56) โครงการจางที่ปรึกษาควบคุมการ
กอสรางโครงการกอสรางอุโมงคระบาย
นํ้ าจากบึงหนองบอนลงสูแมน้ํ าเจาพระยา
(สพน.) (ตอเนื่องปี 2558-2563) (ก.1)
(งบประมาณ 5,970,000 บาท)
(57) โครงการกอสรางอุโมงคระบาย
นํ้ าคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด (สพน.)
(งบ 63-64) (ก.3)
(งบประมาณ 11,121,000 บาท)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

(New) รอยละความสําเร็จในการ
แกไขปัญหาน้ํ าทวมในบริเวณพ้ น
ื ที่
จุดเสี่ยงน้ํ าทวมขังของกรุงเทพมหา
นคร (ผลผลิต) (กรท.)

มิติที่ 1

(New) จํานวนคลองที่ไดรับการฟ้ ื น
ฟู และปรับปรุงสภาพเป็ นแกมลิง
และมีระบบระบายน้ํ า (ผลลัพท)
(กรบ.)

(กองระบบทอระบายน้ํ า)

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) คาจางเหมาลางทําความสะอาดทอ
ระบายน้ํ าประจําปี  2564 (กรท.)
(งบประมาณ 25,000,000 บาท)

-

ผลผลิต (Output)

32.00 (คลอง)

(คลอง)

(1) การขุดลอกคู - คลอง และเปิ ดทาง
นํ้ าไหล (กรบ.)
(งบประมาณ 0 บาท)

-

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

ผูรับผิดชอบ

(2) โครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล. คลอง
เปรมประชากร ชวงที่ 2 จากสุดเขต
กรุงเทพมหานครถึงคลองบานใหมและจาก
หมุบานแกรนดคาแนลถึงถนนสรงประภา
(กรบ) งบปี 2564-2565
(งบประมาณ 675,000,000 บาท)

(กองระบบคลอง)

มิติที่ 1

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต (Output)

20.00 (แนว
คลอง)

(แนวคลอง)

(กองระบบคลอง)

(3) โครงการกอสรางเขือน ค.ส.ล. คลอง
เปรมประชากร ชวงที่ 3 จากถนนสรง
ประภาถึงถนนแจงวัฒนะ (กรบ) งบปี 2
564-2566
(งบประมาณ 13,000,000 บาท)

(1) โครงการงานกอสรางและปรับปรุง
เขื่อน ค.ส.ล. คลองโองอางและคลองบาง
ลําพูจากบริเวณสะพานดํารงสถิตถึงบริเวณ
ป อมพระสุเมรุ ( กรบ. )
(งบประมาณ 40,000,000 บาท)
(2) โครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล.ลํารางสา
ธารณะ 17 จากถนนลาดพราวถึงคลองตา
หนัง (ครัง้ ที่ 2)(กรบ.) (ตอเนื่อง งบปี
2562-2564)
(งบประมาณ 0 บาท)

คร

มิติท่ี
มิติที่ 1

(3) โครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล.คลอง
บานหลาย จากเขื่อนเดิมบริเวณคลองขวาง
ลาง ถึงเขื่อนเดิมบริเวณซอยวชิรธรรม
สาธิต 55 (กรบ.) (ตอเนือง งบปี 2
562-2564)
(งบประมาณ 0 บาท)
(4) โครงการรปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลอง
นํ้ าแกว จากคลองพญาเวิกถึงคลองลาด
พราว (กรบ.) (ตอเนื่อง งบปี 2562-2564)
(งบประมาณ 45,000,000 บาท)
(5) โครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล.และ
สถานีสุบนํ้ าคลองมหาศร จากบริเวณคลอง
บางไผ ถึงบริเวณคลองภาษีเจริญ (กรบ.)
(ตอเนื่อง งบปี 2562-2565)
(งบประมาณ 210,000,000 บาท)
(6) โครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล. คลอง
เปรมประชากรชวงที 4 จากถนน
แจงวัฒนะถึงถนนเทศบาลสงเคราะห (ตอ
เนื่อง) (งบปี 2563-2565) (กรบ)
(งบประมาณ 248,755,200 บาท)
(7) ขุดลอกคลองหัวหมาก จากคลองแสน
แสบถึงคลองพระโขนง
(งบประมาณ 15,997,000 บาท)
(8) ขุดลอกคลองหัวลําโพงเกา จากถนน
สี่พระยาถึงถนนสุรวงศ
(งบประมาณ 299,000 บาท)
(9) ขุดลอกคลองกะจะ จากคลองแสนแสบ
ถึงคลองหัวหมาก
(งบประมาณ 4,804,000 บาท)

าน

(10) ขุดลอกคลองศาลาลอยบน จากคลอง
สองหอง ถึงคลองศาลาลอยลาง
(งบประมาณ 1,368,000 บาท)
(11) ขุดลอกคลองลาว จากคลองกะจะถึง
คลองหัวหมาก
(งบประมาณ 1,992,000 บาท)
(12) ขุดลอกคลองบึงเรือนจํากลางคลอง
เปรม
(งบประมาณ 2,715,000 บาท)
(13) ขุดลอกคลองศาลาลอยลาง จากถนน
ออนนุชถึงคลองมะขามเทศ
(งบประมาณ 3,018,000 บาท)
(14) ขุดลอกคลองบานปา จากคลองลาว
ถึงคลองตัน
(งบประมาณ 2,372,000 บาท)
(15) ขุดลอกคลองภาษีเจริญ จากคลอง
บางกอกใหญ ถึงสุดเขตกทม
(งบประมาณ 9,100,000 บาท)
(16) ขุดลอกคูน้ํ าขางโรงพยาบาล ไฟ
มักกะสันจากถนนเพขรบุรีถึงสุดระยะที่
กําหนดให
(งบประมาณ 459,000 บาท)
(17) ขุดลอกคลองสะแก จากคลองกะจะ
ถึงคลองตัน และแยกคลองเชื่อมคลอง
สะแกถึงคลองบานปา
(งบประมาณ 2,431,000 บาท)
(18) ขุดลอกคลองบางขเี้ กง จากคลองบาง
ดวน ถึงคลองทวีวัฒนา
(งบประมาณ 3,540,000 บาท)

ห

(19) ขุดลอกคลองบางโพ จากสถานีสูบ
นํ้ าคลองบางโพถึงถนนกรุงเทพ-นนทบุรี
(งบประมาณ 2,397,000 บาท)
(20) ขุดลอกคลองขรัวตาแกน จากสถานี
สูบน้ํ าคลองขรัวตาแกนถึงสุดเขตคลอง
(งบประมาณ 1,516,000 บาท)
(21) ขุดลอกคลองวัดสิงห จากคลองสนาม
ชัย ถึงคลองบางระแนะ
(งบประมาณ 3,570,000 บาท)

(New) จุดตรวจวัดน้ํ าคลองและ
แมน้ํ าเจาพระยาเพิ่มข้ น
ึ  (สจน.)

ผลลัพธ
(Outcome)

315.00 (จุด)

(จุด)

ผลลัพธ
(Outcome)

29.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า)

มิติที่ 1

(New) คุณภาพน้ํ าคลองและ
แมน้ํ าเจาพระยาที่อยูในเกณฑ
มาตรฐานเพิ่มข้ น
ึ  (สจน.)
(สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า)

(22) โครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล.(ดาด
ทองคลอง) คลองบางออจากบริเวณถนน
โรงงานไมอัดไทยไปทางประตูระบาย
นํ้ าคลองบางออ (กรบ.) (ตอเนื่อง งบปี 2
562-2564)
(งบประมาณ 0 บาท)

(1) โครงการจัดทําแผนที่แสดงคุณภาพ
นํ้ าและจัดลําดับความสําคัญของคลอง และ
แมน้ํ าเจาพระยาในเขตกรุงเทพมหานครที่
ตองไดรับการฟ้ ื นฟู (สจน.)
(งบประมาณ 0 บาท)
(2) กอสรางหองปฏิบัติการวิเคราะห
คุณภาพน้ํ าที่ศูนยการศึกษาและอนุรักษสิ่ง
แวดลอมบางซ่ อ
ื  กรุงเทพมหานคร (สจน)
(งบประมาณ 20,400,000 บาท)
(1) กิจกรรมการตรวจวัดคุณภาพน้ํ าใน
คลองสายหลักตามแผนการ ปรับปรุงภูมิ
ทัศนคลองสายหลักของกรุงเทพมหานคร
เพื่อสนับสนุนโครงการปรับปรุงภูมิทัศน
คลองสายหลักในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
(สจน.)
(งบประมาณ 0 บาท)

ม

มิติที่ 1

-

(2) โครงการบํารุงรักษาคลองหลัก (กรบ.)
(งบประมาณ 0 บาท)
(3) โครงการบํารุงรักษาคลองสายหลัก
(สําหรับ NH3 N ไมเกิน 0.5 มิลลิกรัม
ม/ลิตร) (กรบ.)
(งบประมาณ 0 บาท)

พ

(4) โครงการบํารุงรักษาคลองสายหลัก
(สําหรับ DO ไมนอยกวา 2 มิลลิกรัม/ลิตร)
(กรบ.)
(งบประมาณ 0 บาท)
(5) โครงการบํารุงรักษาคลองสายหลัก
(สําหรับ BOD ไมเกิน 4 มิลลิกรัม/ลิตร)
(กรบ.)
(งบประมาณ 0 บาท)
(6) โครงการประเมินคุณภาพน้ํ าและจัด
ลําดับความสําคัญของคลองและ
แมน้ํ าเจาพระยาในเขตกรุงเทพมหานครที่
ตองไดรับการฟ้ ื นฟู 1(สจน)
(งบประมาณ 0 บาท)

มิติที่ 1

(สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า)

(New) จํานวนผลงานการศึกษาวิจัย
เพื่อสงเสริมนวัตกรรมการจัดการ
คุณภาพน้ํ า(สจน.)
(สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า)

(New) รอยละของปริมาณน้ํ าที่ผาน
การบําบัดถูกนํากลับมาใชประโยชน
(สจน.)

ผลลัพธ
(Outcome)

(7) โครงการกอสรางทอสงน้ํ าที่ผานการ
บําบัดจากโรงควบคุมคุณภาพน้ํ าจตุจักรไป
ยังคลองบางซ่ อ
ื  คลองน้ํ าแกว และคลอง
พญาเวิก(สจน.)
(งบประมาณ 0 บาท)

1.00 (ขอมูลเชิง (ขอมูลเชิงประจัก (1) โครงการสํารวจและจัดทําฐานขอมูล
ประจักษ)
ษ)
ระบบสารสนเทศผูประกอบการที่เป็ นแหลง
กําเนิดน้ํ าเสียในกรุงเทพมหานคร (สจน.)
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

1.00 (เรื่อง)

(เรื่อง)

ผลลัพธ
(Outcome)

6.50 (รอยละ)

(รอยละ)

(สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า)

มิติที่ 1

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

(New) จํานวนภาคเอกชนที่เขารวม
กิจกรรมหรือชองทางที่จัดข้ น
ึ เพื่อสง
เสริมการมีสวนรวม (ระดับการมี
สวนรวมของภาคเอกชนในการ
บริหารจัดการระบบบําบัดน้ํ าเสีย
)(สจน)

ผลลัพธ
(Outcome)

10.00 (ฐานขอ
มูล)

(ฐานขอมูล)

ผลลัพธ
(Outcome)

10.00 (บริษท
ั )

(บริษท
ั )

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

-

(3) โครงการนํานํ้ าที่ผานการบําบัดมาใช
ประโยชน (สจน.)
(งบประมาณ 0 บาท)

(1) โครงการจางทําระบบงานเพื่อการจัด
เก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ํ าเสีย (สจน.)
(งบประมาณ 20,000,000 บาท)

-

(2) โครงการรณรงคประชาสัมพันธใหทุก
ภาคสวนรับผิดชอบตอมลพิษทางน้ํ า ดวย
การจายคาธรรมเนียมบําบัดน้ํ าเสีย (สจน.)
(งบประมาณ 0 บาท)

(1) กิจกรรมสรางเครือขายการมีสวนรวม กับภาคเอกชนในการบริหารจัดการระบบ
บําบัดน้ํ าเสีย (สจน)
(งบประมาณ 0 บาท)
(2) โครงการวาจางที่ปรึกษาศึกษาความ
เป็ นไปไดในการใหเอกชนรวมทุนและ
ลงทุนดําเนินโครงการบําบัดน้ํ าเสียคลอง
เตย (สจน.)
(งบประมาณ 28,400,000 บาท)

(สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า)

มิติที่ 1

(1) โครงการผลิตปุยหมักจากตะกอน
นํ้ าเสีย เพื่อการนํ าไปใชประโยชนของ
หนวยงาน (สจน.)
(งบประมาณ 0 บาท)
(2) งานเดินระบบบําบัดน้ํ าเสียแบบ
หมุนเวียนตามธรรมชาติและระบบการใช
พืชน้ํ าของสวนลุมพินี (สจน.)
(งบประมาณ 0 บาท)

(สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า)
มิติที่ 1

(1) โครงการศึกษาวิจัยสงเสริมนวัตกรรม การจัดการคุณภาพน้ํ า (สจน.)
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลผลิต (Output) 50.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(3) โครงการวาจางที่ปรึกษาศึกษาความ
เป็ นไปไดในการใหเอกชนรวมลงทุนและ
ดําเนินโครงการบําบัดน้ํ าเสียบึงหนองบอน
(สจน.)
(งบประมาณ 0 บาท)

(1) โครงการจางที่ปรึกษาสํารวจและ
ออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมน้ํ าเสีย
และระบบบําบัดน้ํ าเสียมีนบุรี ระยะที่ 2
(สจน.)
(งบประมาณ 19,700,000 บาท)
(2) โครงการกอสรางบอดักน้ํ าเสียเพื่อ
ป องกันน้ํ าไหลยอนกลับเขาระบบทอ
รวบรวมน้ํ าเสียในพ้ น
ื ที่โรงควบคุมคุณภาพ
นํ้ าทุงครุ (สจน.)
(งบประมาณ 0 บาท)
(3) โครงการกอสรางบอดักน้ํ าเสียเพื่อ
ป องกันน้ํ าไหลยอนกลับเขาระบบทอ
รวบรวมน้ํ าเสียในพ้ น
ื ที่โรงควบคุมคุณภาพ
นํ้ าหนองแขม (สจน.)
(งบประมาณ 0 บาท)
(4) โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ํ าเสีย
และระบบบําบัดน้ํ าเสียมีนบุรี ระยะที่ 1
(สจน.)
(งบประมาณ 0 บาท)
(5) โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ํ าเสีย
(เพื่มเติม) ริมคลองแสนแสบ ชวงถนน
วิทยุ-คลองตัน เขาโรงควบคุมคุณภาพ
นํ้ าดินแดง (สจน.)
(งบประมาณ 160,000,000 บาท)
(6) โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ํ าเสีย
(เพื่มเติม) พื้นที่เขตหวยขวางเขาโรง
ควบคุมคุณภาพน้ํ าดินแดง (สจน.)
(งบประมาณ 113,000,000 บาท)
(7) โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ํ าเสีย
จากพ้ น
ื ที่รับน้ํ าคลองลาดโตนด (สจน.)
(งบประมาณ 147,223,018 บาท)
(8) โครงการจางที่ปรึกษาบริหารและ
ควบคุมงานโครงการกอสรางระบบรวบรวม
นํ้ าเสียและระบบบําบัดน้ํ าเสียธนบุรี สัญญา
ที่ 2 งานกอสรางระบบรวบรวมน้ํ าเสียพ้ น
ื ที่
สวนเหนือ (เขตบางพลัดและบางสวนของ
เขตตลิ่งชันและเขตบางกอกนอย) (สจน)
(งบประมาณ 0 บาท)

ท

มิติที่ 1

(New) ความสําเร็จในการจัด
ทําระบบฐานขอมูลผูประกอบการที่
เป็ นแหลงกําเนิดน้ํ าเสียในกรุงเทพ
มหานคร (สจน.)

กร
ุงเ

มิติที่ 1

(9) โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ํ าเสีย
และระบบบําบัดน้ํ าเสียธนบุรี สัญญาที่ 1
งานกอสรางระบบบําบัดน้ํ าเสียธนบุรี และ
สวนสาธารณะ (สจน)
(งบประมาณ 0 บาท)
(10) โครงการจางที่ปรึกษาบริหารและ
ควบคุมงานโครงการกอสรางระบบรวบรวม
นํ้ าเสียและระบบบําบัดน้ํ าเสียธนบุรี สัญญา
ที่ 1 งานกอสรางระบบบําบัดน้ํ าเสียธนบุรี
และสวนสาธารณะ (สจน)
(งบประมาณ 0 บาท)
(11) โครงการกอสรางระบบรวบรวม
นํ้ าเสียและระบบบําบัดน้ํ าเสียธนบุรี สัญญา
ที่ 3 งานกอสรางระบบรวบรวมน้ํ าเสียพ้ น
ื ที่
สวนใต (เขตบางกอกนอย และเขต
บางกอกใหญ) (สจน)
(งบประมาณ 1,000,000 บาท)
(12) โครงการจางที่ปรึกษาศึกษาความ
เหมาะสม สํารวจและออกแบบรายละเอียด
ระบบรวบรวมน้ํ าเสียและระบบบําบัด
นํ้ าเสียดอนเมือง (สจน.)
(งบประมาณ 0 บาท)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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มิติท่ี

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

มิติที่ 1

(NEW)รอยละความสําเร็จในการสง ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
เสริมการจัดการน้ํ าเสียภาค
ประชาชนที่มีการดําเนินการครบ 4
กิจกรรม (สจน)

มิติที่ 1

(New) ความสามารถในการควบคุม
ระดับน้ํ า เพื่อลดปัญหาน้ํ าทวม
เนื่องจากน้ํ าหลากและน้ํ าหนุน (ผล
ลัพธ) (สพน.)

(สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า)

ผลลัพธ
(Outcome)

(สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

(1) โครงการสงเสริมการจัดการน้ํ าเสียภาค ประชาชน (สจน.)
(งบประมาณ 0 บาท)

90.00 (รอยละ... (รอยละ...ของพ้ น
ื (1) งานกอสรางบอหนวงน้ํ าใตดินบริเวณ ของพ้ น
ื ที่)
ที่)
สวนสาธารณะใตสะพานขามแยกถนน
รัชดาภิเษกตัดถนนวิภาวดี (สพน.) (งบ62)
(ก.วิชาการฯ)
(งบประมาณ 0 บาท)
(2) งานปรับปรุงสถานีสูบน้ํ าปลายคลอง
สวัสดี ตอนคลองแสนแสบ (สพน.) (งบ
63-64) (ก.1)
(งบประมาณ 0 บาท)
(3) งานปรับปรุงสถานีสูบน้ํ าขาง ม.ศ.ว.
ตอนคลองแสนแสบ (สพน.) (งบ 63-64)
(ก.1)
(งบประมาณ 0 บาท)
(4) งานปรับปรุงสถานีสูบน้ํ าปลายคลอง
พรอมศรี 2 ตอนคลองแสนแสบ (สพน.)
งบ 63-64 (ก.1)
(งบประมาณ 0 บาท)
(5) งานปรับปรุงแนวปองกันน้ํ าทวมริม
แมน้ํ าเจาพระยา บริเวณสถานทูตโปรตุเกส
จากซอยเจริญกรุง 32 ถึงทาเรือสี่พระยา ปี 
64 (สพน.) (ก.1)
(งบประมาณ 0 บาท)

คร

(6) โครงการกอสรางบอหนวงน้ํ าใตดินใน
ที่ดินสาธารณะ บริเวณใตสะพานทางแยก
ตางระดับถนนศรีนครินทรกับถนนกรุงเทพ
กรีฑา (สพน.) โครงการตอเนื่องงบปี
62-64 (ก.1)
(งบประมาณ 0 บาท)
(7) งานปรับปรุงแนวปองกันน้ํ าทวมริม
แมน้ํ าเจาพระยา บริเวณปากคลองบางลําพู
ชุมชนวัดสังเวช (สพน.)โครงการตอเนื่อง
งบปี 62-64 (ก.2)
(งบประมาณ 0 บาท)
(8) งานปรับปรุงแนวปองกันน้ํ าทวมริม
แมน้ํ าเจาพระยาชวงคลองบางเขนเกาถึง
คลองบางเขนใหม ปี 64 (สพน.) (ก.2)
(งบประมาณ 0 บาท)
(9) งานปรับปรุงแนวปองกันน้ํ าทวมริม
แมน้ํ าเจาพระยา บริเวณชุมชนวัดภคินีนาถ
(สพน.) งบ 63-64 (ก.3)
(งบประมาณ 0 บาท)
(10) งานปรับปรุงแนวปองกันน้ํ าทวมริม
คลองบางกอกน อยชวงคลองสวนมะมวง
ถึงสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สพน.
) (งบ 63-64) (ก.3)
(งบประมาณ 0 บาท)
(11) งานปรับปรุงแนวปองกันน้ํ าทวมริม
คลองมอญบริเวณชุมชนวัดเครือวัลย
(สพน.) (งบ 63-64) (ก.3)
(งบประมาณ 0 บาท)

าน

(12) โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํ า
และกอสรางเขื่อนค.ส.ล.คลองกลวย ชวง
คลองพระยาราชมนตรีถึงถนน
บางขุนเทียนชายทะเล (สพน.) (งบ
63-64) (ก.3)
(งบประมาณ 0 บาท)
(13) งานปรับปรุงแนวปองกันน้ํ าทวมริม
คลองบางกอกน อยชวงคลองครามถึงคลอง
นํ้ าตาล (สพน.) ปี  64 (ก.3)
(งบประมาณ 0 บาท)
(14) โครงการกอสรางเขื่อนกน
ั ้ น้ํ าเพื่อ
รองรับการพัฒนาพ้ น
ื ที่โรงพยาบาลผูสูงอายุ
บางขุนเทียน ปี  2564 (สพน.) (ก.3)
(งบประมาณ 35,000,000 บาท)
(15) งานปรับปรุงและกอสรางแนวปองกัน
นํ้ าทวมริมคลองบางกอกนอย ชวงถนน
บรมราชชนนีถึงทางรถไฟสายใต ปี  2564
(สพน.) (ก.3)
(งบประมาณ 40,000,000 บาท)
(16) งานปรับปรุงแนวปองกันน้ํ าทวมริม
คลองบางกอกนอย ชวงคลองน้ํ าตาลถึง
ถนนจรัญสนิทวงศ ปี  2564 (สพน.) (ก.3)
(งบประมาณ 44,000,000 บาท)
(17) งานกอสรางแนวปองกันน้ํ าทวมริม
แมน้ํ าเจาพระยา บริเวณปากคลองบางคอ
แหลม ชวงซอยเจริญกรุง 109 แยก10-1
ถึงประตูระบายน้ํ าคลองบางคอแหลม ปี  2
564 (สพน.) (ก.1)
(งบประมาณ 30,000,000 บาท)
(18) งานกอสรางแนวปองกันน้ํ าทวมริม
แมน้ํ าเจาพระยา บริเวณวัดคลองเตยนอก
ถึงบริเวณสํานักงานศุลกากรสงออกทา
เรือกรุงเทพ ปี  2564 (สพน.) (ก.1)
(งบประมาณ 75,000,000 บาท)

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

ผลลัพธ
(Outcome)

มิติที่ 1

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

(สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า)

(20) งานกอสรางแนวปองกันน้ํ าทวมริม
แมน้ํ าเจาพระยา ชวงซอยราษฎรบูรณะ 1
ถึงซอยราษฎรบูรณะ 3 ปี  2564 (สพน.)
(ก.3)
(งบประมาณ 27,000,000 บาท)

20.00 (รอยละ.. (รอยละ..ของขน
ั ้ (1) โครงการปองกันและแกไขปัญหาการ ของขน
ั ้ ตอนงาน ตอนงานกอสราง) กัดเซาะชายฝั ่ งทะเลบางขุนเทียน
กอสราง)
กรุงเทพมหานครและศูนยสํารวจ และเฝ า
ระวังชายฝั่ง (สพน.) ปี 63-64 (ก.วิชาการ
ฯ)
(งบประมาณ 0 บาท)
6.00 (แหง)

(แหง)

มิติที่ 1

(New) รอยละของการจัดทําแผน
ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ.. (รอยละ..ของขน
ั ้ (1) โครงการจางที่ปรึกษาสํารวจจัดทําแผน หลักและออกแบบระบบปองกัน
ของขน
ั ้ ตอนการ
ตอนการจัด
แมบทและออกแบบระบบปองกันน้ํ าทวม
นํ้ าทวมและการระบายน้ํ าในพ้ น
ื ที่
จัดทําแผนหลัก)
ทําแผนหลัก) และระบบระบายน้ํ าพื้นที่ดานตะวันออก
ตะวันออกของกรุงเทพมหานคร (ผล
ของกรุงเทพมหานครนอกคันกน
ั ้ น้ํ าพระ
ผลิต) (สพน.)
ราชดาํ ริ (สพน.) ปี งบ 64 (ก.แผนฯ)
(งบประมาณ 0 บาท)
(สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า)
(New) รอยละของโครงการที่เป็ น
งานประจําของหนวยงานที่ดําเนิน
การสําเร็จตามเป าหมาย (กคจ./กรท.
/กสน./สก.สนน.) (กคจ.)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(New) รอยละความสําเร็จของตัวชี้
วัดงานประจํา (สจน.)

(1) การสนับสนุนเครื่องสูบน้ํ าแกสํานักงาน เขต (กคจ.)
(งบประมาณ 0 บาท)
(2) การติดตงั ้ และตรวจสอบเครื่องสูบ
นํ้ าและเครื่องผลักดันน้ํ าตามแผนการติด
ตัง้ และตรวจสอบประจําปี  (กคจ.)
(งบประมาณ 0 บาท)

(กองเครื่องจักรกล)

มิติที่ 1

-

(สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํ า)

(3) การซอมและบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ํ า
เครื่องผลักดันน้ํ าและเครื่องจักรกล (กคจ.)
(งบประมาณ 0 บาท)
(1) โครงการจางเดินระบบ บํารุงรักษา
และบริหารจัดการ โรงควบคุมคุณภาพ
นํ้ าชองนนทรี ระยะที่ 4 (สจน.)
(งบประมาณ 88,200,000 บาท)

-

พ

มิติที่ 1

(1) โครงการกอสรางแกมลิงเบญจกิติ
(สพน.) (ตอเนื่องปี 2562-2564) (ก.วิชา
การฯ)
(งบประมาณ 93,000,000 บาท)

(2) โครงการกอสรางแกมลิงสวนน้ํ าเสรี
ไทย ชวงคลองระหัสถึงคลองครุ (ครัง้ ที่ 2)
ปี  2564 (สพน.) (ก.2)
(งบประมาณ 1,000,000 บาท)

(สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํ า)

ม

มิติที่ 1

ห

(19) งานกอสรางแนวปองกันน้ํ าทวมริม
แมน้ํ าเจาพระยา ชวงคลองสาทรถึงซอย
เจริญกรุง 58 ปี  2564 (สพน.) (ก.1)
(งบประมาณ 95,000,000 บาท)

(2) โครงการจางเดินระบบ บํารุงรักษา
และบริหารจัดการ โรงควบคุมคุณภาพ
นํ้ าจตุจักร ระยะที่ 3 (สจน.)
(งบประมาณ 5,000,000 บาท)
(3) โครงการจางเดินระบบ บํารุงรักษา
และบริหารจัดการ ศูนยการศึกษาและ
อนุรักษสิ่งแวดลอมบางซ่ อ
ื  ระยะที่ 2(สจน.
)
(งบประมาณ 135,000,000 บาท)
(4) โครงการจางที่ปรึกษาศึกษาความ
เหมาะสม สํารวจและออกแบบรายละเอียด
ระบบรวบรวมน้ํ าเสียและระบบบําบัด
นํ้ าเสียบางเขน (สจน.)
(งบประมาณ 0 บาท)

(6) งานเดินระบบบําบัดน้ํ าเสียของโรง
ควบคุมคุณภาพน้ํ ามักกะสัน (สจน.)
(งบประมาณ 0 บาท)
(7) งานเดินระบบและบํารุงรักษาระบบ
บําบัดน้ํ าเสียและระบบรวบรวมน้ํ าเสียของ
โรงควบคุมคุณภาพน้ํ าขนาดเล็กที่ไดรับ
โอนจากการเคหะแหงชาติ จํานวน 12 แหง
(สจน.)
(งบประมาณ 0 บาท)
(8) กิจกรรมทําความสะอาดทอรวบรวม
นํ้ าเสียเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวม
นํ้ าเสียเขาสูระบบ ก.2 (สจน)
(งบประมาณ 0 บาท)
(9) กิจกรรมทําความสะอาดทอรวบรวม
นํ้ าเสียเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวม
นํ้ าเสียเขาสูระบบ ก.1 (สจน)
(งบประมาณ 0 บาท)
(10) งานเดินระบบบําบัดน้ํ าเสีย และบํารุง
รักษา ของโรงควบคุมคุณภาพน้ํ าสี่พระยา
(สจน)
(งบประมาณ 10,000,000 บาท)
(11) โครงการจัดหาทดแทนเครื่องจักรและ
อุปกรณโรงควบคุมคุณภาพน้ํ าชองนนทรี
(สจน)
(งบประมาณ 0 บาท)
(12) กิจกรรมทําความสะอาดทอรวบรวม
นํ้ าเสียเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวม
นํ้ าเสียเขาสูระบบ ก.3 (สจน)
(งบประมาณ 0 บาท)
(13) โครงการจางเดินระบบ บํารุงรักษา
และบริหารจัดการ โรงควบคุมคุณภาพ
นํ้ าดินแดง ระยะที่ 3 (สจน)
(งบประมาณ 110,450,000 บาท)
(14) โครงการจางเดินระบบ บํารุงรักษา
และบริหารจัดการ โรงควบคุมคุณภาพ
นํ้ าหนองแขม-ทุงครุ ระยะที่ 4 (สจน.)
(งบประมาณ 174,319,200 บาท)
(15) โครงการจางเดินระบบ บํารุงรักษา
และบริหารจัดการ โรงควบคุมคุณภาพ
นํ้ าดินแดง ระยะที่ 4 (สจน)
(งบประมาณ 5,000,000 บาท)

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4

(New) รอยละความสําเร็จของการ ผลผลิต (Output) 10.00 (รอยละ)
เบิกจายงบประมาณในภาพรวม (สก
.สนน.)
(สํานักงานเลขานุการ)

(New) ความสําเร็จในการเสนอ
ผลผลิต (Output) 10.00 (คะแนน)
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน
(Innovation Base) (กรท.)
(กองระบบทอระบายน้ํ า)

(New) รอยละความสําเร็จในการ
พัฒนาและจัดเก็บฐานขอมูลที่มี
ความสาคัญตอการปฏิบัติงานหรือ
การใหบริการ (กสน.)
(กองสารสนเทศระบายน้ํ า)

ผลผลิต (Output) 10.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(16) โครงการจางเดินระบบ บํารุงรักษา
และบริหารจัดการ โรงควบคุมคุณภาพ
นํ้ าจตุจักร ระยะที่ 4 (สจน.)
(งบประมาณ 5,000,000 บาท)

(1) การดําเนินการเบิกจายงบประมาณใน
ภาพรวม 2564 (สก.สนน.)
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(คะแนน)

(1) การเชื่อมโยงขอมูลกลองวงจรปิด
(CCTV) ในพ้ น
ื ที่จุดเสี่ยง จุดเฝ าระวัง และ
สถานีสูบน้ํ าหลักเพื่อการบริหารจัดการ
แกไขปัญหาน้ํ าทวม (กรท.)
(งบประมาณ 0 บาท)

(รอยละ)

(1) กิจกรรมพัฒนาฐานขอมูลของสํานัก
การระบายน้ํ า (2564) (กสน.)
(งบประมาณ 0 บาท)

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 23 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

-

-

กร
ุงเ

ท

(5) งานเดินระบบบําบัดน้ํ าเสีย และบํารุง
รักษา ของโรงควบคุมคุณภาพน้ํ ารัตนโกสิ
นทร (สจน.)
(งบประมาณ 13,100,000 บาท)

** หมายเหตุ เจาหน าที่หนวยงานบันทึก ชองที่ (1) - (5)
เจาหน าที่สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลบันทึกชองที่ (6) - (8)
(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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