
          สํานักการระบายน้ํามีพันธกิจในการพัฒนาสาธารณปูโภคพื้นฐานดานการปองกันน้ําทวม

และการระบายน้ํารองรับการเจริญเติบโตของเมือง เปนเมืองที่นาอยูอยางปลอดภัย พัฒนาสิ่งแวดลอม

ดานการจัดการคุณภาพน้ํา บนพื้นฐานของความนาอยูอยางย่ังยืน 

          สํานักการระบายน้ํามีภารกิจหนาที่ในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมดานการระบายน้ํา 

และการจัดการคุณภาพน้ําที่ดี โดยประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาเมืองและมุงสูมหานครท่ีนาอยูอยางย่ังยืน 

รวมทั้งการปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย

         วิสัยทัศน

          กรุงเทพมหานครมีสิ่งแวดลอมดานการระบายน้ําและการจัดการคุณภาพน้ําที่ดี ประชาชนมีสวนรวม

ในการพัฒนาเมืองมุงสูความเปนมหานครที่นาอยูอยางย่ังยืน

         พันธกิจ

         1. พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานดานการปองกันน้ําทวมและการระบายน้ํา รองรบัการเจริญเติบโต

ของเมืองเปนเมืองที่อยูอยางอยางปลอดภัย

         2. พัฒนาสิ่งแวดลอมดานการจัดการคุณภาพน้ําบนพื้นฐานของความนาอยูอยางย่ังยืน

         3. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรของสํานักการระบายน้ํา

ผลสัมฤทธิ์และประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการใชจายงบประมาณ คาเปาหมาย หนวยนับ

ผลสมัฤทธ์ิ : กรุงเทพมหานครไดรับการพัฒนาระบบระบายน้ําและระบบจัดการ

คุณภาพน้ําที่ดี ประชาชนไดรบัความสะดวกจากการสัญจร รวมทั้งอนุรักษ ฟนฟู 

พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

- สามารถลดระยะเวลาน้ําทวมขังในถนนสายหลักในกรณี

  ฝนตกไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชั่วโมง ไมเกินเวลาที่กําหนด 180 นาที

- รอยละของจุดตรวจวัดน้ําคลองในพื้นที่บริการบําบัดน้ําเสีย

  มีคาเฉลี่ยของคาออกซิเจนละลายน้ํา (DO) ไมนอยกวา

  2.0 มิลลิกรัมตอลิตร 10 รอยละ

สํานักการระบายน้ํา



อํานวยการ

 ผูอํานวยการสาํนัก (1)

 รองผูอํานวยการสํานัก (3)

สํานักงานเลขานุการ สํานักงานพัฒนาระบบระบายน้ํา สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํา

 เลขานุการสาํนัก (1)  ผูอํานวยการสาํนักงาน (1)  ผูอํานวยการสาํนักงาน (1)

- ขาราชการ (51) - ขาราชการ (68) - ขาราชการ (135)

- ลูกจางประจํา (23) - ลูกจางประจํา (19) - ลูกจางประจํา (228)

- ลูกจางชั่วคราว (3) - ลูกจางชั่วคราว (11) - ลูกจางชั่วคราว (68)

- ลูกจางโครงการ (-) - ลูกจางโครงการ (-) - ลูกจางโครงการ (-)

สํานักงานระบบควบคุมน้ํา กองเคร่ืองจักรกล กองสารสนเทศระบายน้ํา

 ผูอํานวยการสาํนักงาน (1)  ผูอํานวยการกอง (1)  ผูอํานวยการกอง (1)

- ขาราชการ (89) - ขาราชการ (55) - ขาราชการ (49)

- ลูกจางประจํา (783) - ลูกจางประจํา (219) - ลูกจางประจํา (11)

- ลูกจางชั่วคราว (511) - ลูกจางชั่วคราว (60) - ลูกจางชั่วคราว (2)

- ลูกจางโครงการ (127) - ลูกจางโครงการ (2) - ลูกจางโครงการ (-)

กองระบบคลอง กองระบบทอระบายน้ํา

 ผูอํานวยการกอง (1)  ผูอํานวยการกอง (1)

- ขาราชการ (87) - ขาราชการ (85)

- ลูกจางประจํา (564) - ลูกจางประจํา (675)

- ลูกจางชั่วคราว (185) - ลูกจางชั่วคราว (249)

- ลูกจางโครงการ (823) - ลูกจางโครงการ (64)

สํานักการระบายน้ํา

โครงสรางหนวยงานและอัตรากําลัง
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ก) งบประมาณจําแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

งบประมาณตามโครงสรางผลผลิต 6,466,581,500    924,304,300       7,390,885,800    

งบประมาณเพ่ือสนับสนุนชวยเหลือ (Grant) -                   -                   

งบประมาณเพ่ือการชําระหนี้ -                   -                   

งบประมาณเพ่ือชดใชเงินยืมเงินสะสม 313,590,300       313,590,300       

   6,780,171,800       924,304,300    7,704,476,100

ข) งบประมาณตามโครงสรางผลผลิต

งบประมาณภารกิจประจําพื้นฐาน 4,599,030,450   บาท

งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร 1,867,551,050   บาท

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร 1,867,551,050   บาท

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตรบูรณาการ -                  บาท

(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล

     ผลผลิตรายจายบุคลากร 1,035,773,907    -                   1,035,773,907    

แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร

     ผลผลิตอํานวยการและบริหารสํานัก 15,540,300        -                   15,540,300        

ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานจัดการน้ําทิ้ง

     ผลผลิตจัดการระบบทอระบายน้ํา 388,943,730       -                   388,943,730       

     ผลผลิตจัดการระบบควบคมุน้ํา 925,428,600       -                   925,428,600       

     ผลผลิตจัดการระบบคลองและแหลงรบัน้ํา 594,684,135       47,695,600        642,379,735       

ดานการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

สํานักการระบายน้ํา

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ประเภทงบประมาณ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ดาน/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
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(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

     ผลผลิตสารสนเทศเพ่ือการจัดการน้ํา 81,416,400        -                   81,416,400        

     ผลผลิตสนับสนุนและซอมบํารุงเครื่องจักรกล 183,800,480       -                   183,800,480       

     ผลผลิตบําบัดน้ําเสีย 718,376,078       -                   718,376,078       

     ผลผลิตพัฒนาระบบปองกันน้ําทวม 644,520,320       727,408,700       1,371,929,020    

     โครงการกอสรางแกมลิงสวนน้ําเสรีไทยชวงคลองระหัสถึงคลองครุ (คร้ังที่ 2) 45,300,000        -                   45,300,000        

     โครงการกอสรางประตูระบายน้ําและประตูเรอืสัญจรคลองแสนแสบตอนคลองบางชนั (คร้ังที่ 2) 202,700,000       -                   202,700,000       

แผนงานปองกนัและควบคุมภาวะมลพิษ -                   

     ผลผลิตจัดการคณุภาพน้ํา 10,546,500        -                   10,546,500        

     โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสยีและระบบบําบัดน้ําเสยีมีนบุรี ระยะที่ 1 212,077,210       -                   212,077,210       

     โครงการจางที่ปรึกษาบรหิารและควบคุมงานโครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสยี

     และระบบบําบัดน้ําเสียมีนบุรี ระยะที่ 1 903,240            -                   903,240            

     โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสยี (เพ่ิมเติม)  พื้นที่เขตหวยขวาง 

     เขาโรงควบคุม คุณภาพน้ําดินแดง 63,500,000        63,500,000        127,000,000       

     โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสยีเพิ่มเติมริมคลองแสนแสบชวงถนนวิทยุ-คลองตัน 

     เขาโรงควบคุมคุณภาพน้ําดินแดง 26,775,000        -                   26,775,000        

     โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสยี และระบบบําบัดน้ําเสยีธนบุรี สญัญาที่ 1 

     งานกอสรางระบบบําบัดน้ําเสยีธนบุรี และสวนสาธารณะ 64,000,000        -                   64,000,000        

     โครงการจางที่ปรึกษาบรหิารและควบคุมงานโครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสยี 

     และระบบบําบัดน้ําเสียธนบุรี สญัญาที่ 1 งานกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียธนบุรี 

     และสวนสาธารณะ 1,700,000          -                   1,700,000          

     โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสยี และระบบบําบัดน้ําเสยีธนบุรี สญัญาที่ 2 

     งานกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียพื้นที่สวนเหนือ (เขตบางพลดั

     และบางสวนของเขตตล่ิงชัน และเขตบางกอกนอย) 660,955,000       -                   660,955,000       

     โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสยี และระบบบําบัดน้ําเสยีธนบุรี สญัญาที่ 3 

    งานกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียพื้นที่สวนใต (เขตบางกอกนอย และเขตบางกอกใหญ) 533,360,000       -                   533,360,000       

    โครงการปรับปรงุระบบรวบรวมน้ําเสียโรงควบคุมคุณภาพน้ําดินแดงที่ไดรับผลกระทบ

    จากโครงการรถไฟเช่ือมสามสนามบิน 36,728,600        85,700,000        122,428,600       

ดาน/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
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(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

    โครงการจางที่ปรึกษาบริหารและควบคมุงานโครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสีย 

    และระบบบําบัดน้ําเสียธนบุรี สัญญาที่ 2 งานกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียพื้นที่สวนเหนือ 

    (เขตบางพลดัและบางสวนของเขตตล่ิงชันและเขตบางกอกนอย) 10,864,000        -                   10,864,000        

    โครงการจางที่ปรึกษาบริหารและควบคมุงานโครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสีย

    และระบบบําบัดน้ําเสียธนบุรี สัญญาที่ 3 งานกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียพื้นที่สวนใต 

    (เขตบางกอกนอยและเขตบางกอกใหญ) 8,688,000          -                   8,688,000          

แผนงานทรัพยากรธรรมชาติพื้นที่สีเขียว

     ผลผลิตดูแลชายฝงทะเลบางขุนเทียน -                   -                   -                   

6,466,581,500   924,304,300      7,390,885,800   

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนชวยเหลือ (Grant)

(บาท)

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

ง) งบประมาณเพื่อการชําระหนี้

(บาท)

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

ดาน/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

รวมงบประมาณตามโครงสรางผลผลิต

รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนชวยเหลือ (Grant)

รวมงบประมาณเพื่อการชําระหนี้
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จ) งบประมาณเพื่อชดใชเงินยืมเงินสะสม

(บาท)

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

313,590,300       313,590,300      

รวมงบประมาณเพื่อชดใชเงินยืมเงินสะสม 313,590,300      -                  313,590,300      

ฉ) งบประมาณจําแนกตามประเภทงบรายจาย

(บาท)

ประเภทงบ

รายจาย

เงินเดือนและ

คาจางประจํา
คาจางชั่วคราว

คาตอบแทน

ใชสอยและวัสดุ

คา

สาธารณูปโภค

คาครุภัณฑ 

ที่ดินและ

สิ่งกอสราง

เงินอุดหนุน รายจายอื่น รวม

งบบุคลากร 809,223,800      204,631,200   21,918,907        1,035,773,907      

งบดําเนินงาน 1,042,838,400   419,790,100   1,462,628,500      

งบลงทุน 3,260,895,093   3,260,895,093      

งบเงินอุดหนุน -                     

งบรายจายอื่น 1,020,874,300        1,020,874,300      

รวมงบประมาณ      809,223,800   204,631,200   1,064,757,307   419,790,100   3,260,895,093                       -         1,020,874,300       6,780,171,800

งบประมาณเพ่ือชดใชเงินยืมเงินสะสม
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ดานการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล

วัตถุประสงค : เพ่ือใหกรุงเทพมหานครมีระบบการบริหารงานบุคคลที่มุงเนนประสิทธิภาพ โปรงใส มีมาตรฐาน สามารถ

สนับสนุนการดาํเนินงานของกรุงเทพมหานครโดยรวมไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดใหมีการกําหนดนโยบายและมาตรฐาน

การบริหารงานบุคคล การจัดใหมีสิ่งจูงใจ ขอมูลขาวสาร การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร และการตรวจสอบผลการปฏิบัตงิาน

ผลผลิตรายจายบุคลากร - รหัส 0102005

วัตถุประสงค : เพ่ือแสดงคาใชจายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหนวยรับงบประมาณที่กําหนดไวใน

งบบุคลากร เชน เงินเดือนและคาจางประจํา คาจางชั่วคราว คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น และ

และงบกลาง ซึ่งเบิกจายในลักษณะงบดังกลาว

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

   รวมทั้งส้ิน บาท 992,491,900         1,035,773,907   -                  -                  -                

   เงินงบประมาณ บาท 992,491,900         1,035,773,907   -                  -                  -                

   เงินนอกงบประมาณ บาท -                      -                  -                  -                  -                

สํานักการระบายน้ํา

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณ
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา
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ดานการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

. แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร

. วัตถุประสงค : เพ่ือใหการบริหารงาน การดําเนินงานของกรุงเทพมหานคร โดยรวมประสบความสําเรจ็อยางมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานตามหนาที่

ความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครและนโยบายของผูบริหาร และตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน โดยจัดใหมีการ

สนับสนุนการบริหารงานของผูบริหารกรุงเทพมหานคร การบริหารงานสวนกลางใหแกหนวยงานตางๆ ในกรุงเทพมหานคร และการอํานวยการและบริหาร

งานทั่วไปในระดับสํานัก

. ผลผลิตอาํนวยการและบริหารสํานัก - รหัส 0103009

. วัตถุประสงค : เพ่ือใหการดําเนินงานภายในของสาํนัก สํานักงาน กอง และฝาย หนวยงานและสวนราชการโดยรวมไดรับการสนับสนุน ประสบความสําเรจ็

. กิจกรรมหลัก : อํานวยการ บริหารงานทั่วไป บริหารงานบุคคล บริหารงานคลัง นโยบายและแผน นิติการ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

.

.

. หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

. จํานวนการส่ังการของผูบรหิารสํานัก เรื่อง 34,723                 34,723             34,723             34,723             -                

. จํานวนการเขารวมประชุม

ของผูบริหาร คร้ัง 1,242                   1,242               1,242               1,242               -                

. จํานวนหนังสือเขา-ออก เรื่อง 34,723                 34,723             34,723             34,723             -                

. จํานวนการรบัและติดตาม

เรื่องราวรองทุกข เร่ือง 439                     439                 439                 439                 -                

. จํานวนฎีกาเบิกจายเงิน ฎีกา 12,500                 12,500             12,500             12,500             -                

. จํานวนใบเสร็จ/ใบนําสงเงิน ฉบับ 1,600/230 1,600/230 1,600/230 1,600/230 0

. จํานวนการจัดซื้อจัดจางจัดหา รายการ/คร้ัง 700                     700                 700                 700                 -                

. จํานวนการรางระเบียบขอบังคบั 

ตรวจรางสญัญา ทําสัญญา 

สอบสวนวินัย ใหคําปรึกษา เรื่อง 1,840                   1,860               1,880               1,900               -                

. จํานวนการตอนรบัคณะศึกษาดูงาน/

คณะกรรมการสภา คณะ 10                       10                   10                   10                   -                

อยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดใหมีการอํานวยการ ประสานงาน และสนับสนุนการบรหิารทั่วไปภายในหนวยงานและสวนราชการ

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด
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หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

. จํานวนการจัดประชุมคณะกรรมการ

และอนุกรรมการ ครั้ง 22                       29                   28                   25                   -                

. จํานวนพื้นที่ที่อยูในความดูแล ตร.ม. -                      -                  -                  -                  -                

. จํานวนยานพาหนะที่อยูในความดแูล คนั 11                       11                   11                   11                   -                

. รวมทั้งสิ้น บาท 97,305,795          15,540,300      -                    -                    -                  

. เงินงบประมาณ บาท 97,305,795          15,540,300      -                    -                    -                  

. เงินนอกงบประมาณ บาท -                        -                    -                    -                    -                  

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด
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ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

. แผนงานจัดการน้ําทิ้ง

. วัตถุประสงค : เพ่ือใหน้ําฝน น้ําปลอยทิ้งจากบานเรือนและอาคาร และน้ําปลอยทิ้งจากแหลงอื่น ๆ ไดรับการจัดการอยางมีระบบ ไมสงผลกระทบตอประชาชน

สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศนของเมือง โดยจัดใหมีระบบการระบายน้ําจากแหลงกําเนิดไปสูโรงบําบัดหรือสูแหลงน้ําผิวดินผานระบบทอระบายน้ํา ระบบรวบรวม

น้ําเสีย ระบบคลอง และบึงรบัน้ํา

. ผลผลิตจัดการระบบทอระบายน้ํา - รหัส 0502001

. วัตถุประสงค : เพ่ือใหการระบายน้ําฝนและน้ําทิ้งจากบานเรือนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดใหมีการบํารุงรักษาระบบทอระบายน้ํา ชองระบายน้ํา ฝาทอ

บอพักใหอยูในสภาพดี และลางทําความสะอาดทอระบายน้ําอยางสม่ําเสมอ และจัดใหมีระบบบอสบูน้ํา แนวปองกันน้ําทวมเฉพาะพื้นที่ อันเปนการแกไขปญหา

น้ําทวม เปนการชั่วคราว

. กิจกรรมหลัก : ซอม สราง บํารุง ลางทําความสะอาด ระบบทอระบายน้ํา ระบบประตทูอปดก้ันน้ํา บริหารจัดการระบบระบายน้ํา บอสูบน้ํา โครงการ Pipe

Jacking โครงการบอหนวงน้ํา (Water Bank) เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการระบายน้ําลงคลอง จัดทําแนวปองกันน้ําทวม น้ําหนุน น้ําหลากชั่วคราว บํารุงรกัษา

ระบบจายไฟฟา และพิจารณาอนุญาตการเชื่อมทอระบายน้ํา

.

.

. หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

. ซอม/สรางระบบทอระบายน้ํา คร้ัง/เมตร 4                        4                     4                     3                     -                

. ซอม/สรางบอสูบน้ําประตทูอปดกั้นน้ํา แหง 18                       18                   15                   10                   -                

. ลางทําความสะอาดทอระบายน้ํา กม. 600                     600                 600                 600                 -                

. ผลิตฝาทอระบายน้ําสําหรบัซอมบํารุง รายการ/

ซอม/เปลี่ยนฝาบอพักทอระบายน้ํา ช้ิน 3,100                   3,500               3,500               3,500               -                

. เดนิระบบสูบน้ํา, Pipe Jacking, 

Water Bank แหง 2                        1                     1                     1                     -                

. ซอม/สรางแนวปองกันน้ําทวม 10 แหง / 15 แหง / 15 แหง / 15 แหง /

น้ําหนุน น้ําหลากชั่วคราว แหง/เมตร 7,500 เมตร 11,250 เมตร 11,250 เมตร 11,250 เมตร - 

. ตรวจสอบการขอใบอนุญาต

เช่ือมทอระบายน้ํา รายการ 20                       20                   20                   20                   -                

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด
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หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

. งานกอสรางระบบระบายน้ํา แหง 20                       15                   10                   10                   -                

. รวมทั้งสิ้น บาท 562,789,502        388,943,730    -                    -                    -                  

. เงินงบประมาณ บาท 360,829,502        388,943,730    -                    -                    -                  

. เงินนอกงบประมาณ บาท 201,960,000        -                    -                    -                    -                  

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด
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. ผลผลิตจัดการระบบควบคุมน้ํา - รหัส 0502002

. วัตถุประสงค : เพ่ือใหการบริหารจัดการน้ําเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยการควบคุมระบบอาคารบังคบัน้ํา อุโมงคระบายน้ํา ประตูเรือสัญจร

และอุโมงคทางลอดรถยนต

. กิจกรรมหลัก : บริหารจัดการสถานีสูบน้ํา ประตรูะบายน้ํา อุโมงคระบายน้ํา ประตูเรือสัญจรและอุโมงคทางลอดรถยนต บึงรบัน้ํา บริหารงานระบบจายไฟฟา

ทางลอดถนน ควบคุมประตูเรือสัญจรที่อยูในความดแูลรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร

.

. หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

. ซอมแซมเครื่องจักรกลและเคร่ืองทุนแรง คร้ัง 20 30 35 40 -                  

. จางเหมาเดินสายและติดตั้ง 

อุปกรณไฟฟาเพ่ิมเติม เมตร/ชิ้น 25 30 35 40 -                  

. ซอมแซมอาคารสูบน้ําเคร่ืองสบูน้ํา

และตูควบคุม คร้ัง 40 45 50 55 -                  

. ซอมบํารุงอุปกรณทางลอดรถยนต คร้ัง 40 45 50 55 -                  

. ซอมบํารุงระบบระบายน้ํา สถานีสูบน้ํา คร้ัง 60 70 80 80 -                  

. ซอมบํารุงอุโมงคระบายน้ํา คร้ัง 10 12 14 15 -                  

. วัสดุเคร่ืองจักรกล รายการ 18 20 25 30 -                  

. วัสดุอุปกรณบํารุงรกัษาระบบอาคาร

บังคบัน้ําและเคร่ืองสบูน้ํา รายการ 80 90 90 100 -                  

. รวมทั้งสิ้น บาท 560,204,611        925,428,600    -                    -                    -                  

. เงินงบประมาณ บาท         534,284,611 925,428,600    -                    -                    -                  

. เงินนอกงบประมาณ บาท           25,920,000 -                    -                    -                    -                  

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด
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. ผลผลิตจัดการระบบคลองและแหลงรับน้ํา - รหัส 0502003

. วัตถุประสงค : เพ่ือใหคลอง แหลงรับน้ําสามารถระบายและรองรับน้ําคลองที่ตอเชื่อมและจากระบบทอระบายน้ํา และพื้นที่รมิคลองไดอยางมีประสิทธิภาพ

รวมทั้งเปนแหลงน้ําใชและทางสญัจรใหแกประชาชนผูอยูอาศัยในพื้นที่ โดยจัดใหมีการดูแลและบํารุงรักษาพัฒนาคลองและแหลงรับน้ําใหคงสภาพ

มิใหตื้นเขิน สะอาด อยูในสภาพแวดลอมที่ดี และมีความปลอดภัย  

.

.

. หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

. กําจัดขยะและวัชพืชในเขตคลอง

และบึงรบัน้ํา แหง                      233                  233                  233                  233                  -   

. ขุดลอกคลอง บึงรับน้ํา

และเปดทางน้ําไหล แหง/กม.                        20                    20                    20                    20                  -   

. กอสราง ปรับปรุงและบํารงุรักษาเขื่อน เมตร                    6,500                6,500                7,000                7,000                  -   

. ซอมแซมทางเดนิ/ทางจักรยาน

เลียบคลอง และราวกันตก เมตร                      800                  800                1,000                1,000                  -   

. ตรวจสอบและกําหนดเงื่อนไขการ

อนุญาตกอสรางที่ผานแนวคลอง ราย                        60                    60                    60                    60                  -   

. รวมทั้งสิ้น บาท 1,066,096,628      642,379,735                        -                     -                   - 

. เงินงบประมาณ บาท 876,096,628        594,684,135                        -                     -                   - 

. เงินนอกงบประมาณ บาท 190,000,000        47,695,600                          -                     -                   - 

ดูแลการรุกล้ําที่สาธารณะริมคลอง ซอมสรางทํานบประตูระบายน้ําชั่วคราว ดูแลคลองโดยรอบเขตพระราชฐาน  ตรวจสอบและกําหนดเงื่อนไขการอนุญาต

กอสรางที่ผานแนวคลอง 

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

กิจกรรมหลัก: ดูแลบริเวณพ้ืนที่ตลิ่งริมคลอง ขุดลอกคลองและบึงรับน้ํา  กอสรางเข่ือน ปรับปรุงและบํารงุรักษาเขื่อน ทางเดนิรมิคลองและราวกันตก
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. ผลผลิตสารสนเทศเพื่อการจัดการน้ํา - รหัส 0502004

. วัตถุประสงค : เพ่ือใหการระบายน้ํา การควบคุมน้ําทวมและน้ําเสียเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดใหมีระบบวิเคราะหและคาดการณน้ําทวม

สถานีเรดารตรวจอากาศ และระบบขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับการควบคมุน้ําทวม  

. กิจกรรมหลัก : ตรวจวัดขอมูลน้ํา ตรวจสภาพฝน ตรวจสภาพอากาศ จัดทํารายงานสภาพอากาศ ระดับน้ํา ปริมาณน้ําฝน สภาพน้ําทวม สถานการณน้ํา

.

.

. หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

. จํานวนสถานีตรวจวัดขอมูลน้ํา สถานี                      628                  628                  628                  628                  -   

. จํานวนสถานีเรดารตรวจวัดสภาพฝน สถานี                         2                      2                      2                      2                  -   

. จํานวนสถานีตรวจสภาพอากาศ สถานี                        52                    52                    52                    52                  -   

. ผูมาใชบริการเว็บไซด คร้ัง                240,000            260,000            280,000            300,000                  -   

. ดูแลระบบงานสารสนเทศของ

ศูนยขอมูลสํานักการระบายน้ํา ระบบ                         7                      7                      7                      7                  -   

. จัดทําหนังสือแผนปฏิบัติการปองกัน

และแกไขปญหาน้ําทวมประจําป เลมตอป                    1,000                1,000                1,000                1,000                  -   

. จัดทํารายงานประจําวัน ฉบับตอป                      365                  365                  365                  365                  -   

. สรุปรายงานสถานการณน้ําใหผูบริหาร คร้ัง                        12                    12                    12                    12                  -   

. รวมทั้งสิ้น บาท 75,115,070          81,416,400                          -                     -                   - 

. เงินงบประมาณ บาท 75,115,070          81,416,400                          -                     -                   - 

. เงินนอกงบประมาณ บาท                         -                     -                     -                     -                   - 

สนับสนุนระบบขอมูลสารสนเทศของสํานัก

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด
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. ผลผลิตสนับสนุนและซอมบํารุงเครื่องจักรกล - รหัส 0502005

. วัตถุประสงค : เพ่ือการปฎิบัตภิารกิจการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมโดยวิธีที่ไมใชการกอสราง โดยการติดตั้งเครื่องสบูน้ําเคร่ืองยนตดีเซล

เคร่ืองสูบน้ําไฟฟา เคร่ืองผลักดันน้ํา เคร่ืองกําเนิดไฟฟา เคร่ืองจักรกล เคร่ืองทุนแรง รวมถึงการติดตั้งวัสดุอุปกรณสําหรบัระบบระบายน้ําตางๆ เพื่อใหการ

ปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมเปนไปอยางตอเนื่อง และ ภารกิจการซอมเครื่องสูบน้ํา เคร่ืองผลักดันน้ํา เคร่ืองทุนแรง เคร่ืองกําเนิดไฟฟา เคร่ืองจักรกล 

ยานพาหนะอุปกรณติดตั้งระบบระบายน้ํา อุปกรณระบบควบคมุและระบบไฟฟาตางๆ ที่ชํารุดเสียหาย พรอมทั้งการบํารุงรกัษาเพื่อใหมีความพรอมสามารถ

นําไปใชงานไดเปนอยางดี และรวมถึงสนับสนุนชวยเหลือการปฏิบัตงิานใหแกหนวยงานของสํานักการระบายน้ําและสํานักงานเขต

กิจกรรมหลัก : 

.  - การติดต้ัง รื้อถอน เคล่ือนยาย ตรวจสอบ สนับสนุน เครื่องสูบน้ําเคร่ืองยนตดีเซล เคร่ืองสูบน้ําไฟฟาพรอมตูควบคมุ เครื่องผลักดันน้ํา เคร่ืองกําเนิดไฟฟา 

เคร่ืองจักรกลเครื่องทุนแรง ระบบทอระบายน้ํา และติดตั้งวัสดุอุปกรณเสรมิการใชงานตางๆ เพื่อใหสามารถใชปฎิบัติงานไดเหมาะสมตามสภาพพื้นที่

 - การซอมและบํารุงรักษา เคร่ืองสูบน้ํา เคร่ืองผลักดันน้ํา เคร่ืองทุนแรง เคร่ืองกําเนิดไฟฟา เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ อุปกรณตดิตั้งระบบระบายน้ํา 

อุปกรณระบบควบคุมและระบบไฟฟาตางๆ การบริการบํารุงรกัษาตามระยะเวลา (preventive) การบริการซอมบํารุงเคลื่อนที่เรงดวน

 - การสนับสนุนเครื่องสบูน้ําและวัสดุอุปกรณติดตั้งเคร่ืองสูบน้ําใหแกสาํนักงานเขต และสนับสนุนเคร่ืองสูบน้ํา เคร่ืองผลักดันน้ํา เคร่ืองทุนแรง

 เคร่ืองกําเนิดไฟฟา เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ และวัสดุอุปกรณตางๆ ตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย

 - จัดหา เคร่ืองสบูน้ํา เคร่ืองผลักดันน้ํา เคร่ืองทุนแรง เคร่ืองกําเนิดไฟฟา เคร่ืองจักรกล เคร่ืองทุนแรง ยานพาหนะ เพื่อใหมีรองรบัความตองการใชงาน 

หรือทดแทนเคร่ืองที่ชํารุดเสื่อมสภาพ เพ่ือใหการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมสามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง

.

. หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

. การติดต้ัง รื้อถอน เคล่ือนยาย 

ตรวจสอบ สนับสนุน เคร่ืองสบูน้ํา

เคร่ืองยนตดีเซล เครื่องสูบน้ําไฟฟา

พรอมตูควบคุม เคร่ืองผลักดันน้ํา 

เคร่ืองกําเนิดไฟฟา เคร่ืองจักรกล

เคร่ืองทุนแรง เคร่ือง                    2,550                2,550                2,550                2,550                  -   

. การซอมและบํารุงรักษาเคร่ืองสูบน้ํา

เคร่ืองผลักดันน้ํา  เคร่ืองกําเนิดไฟฟา 

เคร่ืองจักรกล เคร่ืองทุนแรง

ยานพาหนะ เคร่ือง                    2,280                2,280                2,280                2,280                  -   

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด



14

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

. การสาํรวจ ขอจัดสรรงบประมาณ

และสนับสนุนวัสดุอุปกรณติดตั้ง

เคร่ืองสูบน้ําใหแกสํานักงานเขต คร้ัง                         1                      1                      1                      1                  -   

. จัดหาเคร่ืองสูบน้ํา เคร่ืองผลักดันน้ํา

เคร่ืองกําเนิดไฟฟา เคร่ืองจักรกล

เคร่ืองทุนแรง ยานพาหนะ รายการ                        65                    65                    65                    65                  -   

. รวมทั้งสิ้น บาท 220,954,920        183,800,480                        -                     -                   - 

. เงินงบประมาณ บาท 220,954,920        183,800,480                        -                     -                   - 

. เงินนอกงบประมาณ บาท -                        -                                        -                     -                   - 

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด
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. ผลผลิตบําบัดน้ําเสีย - รหัส 0502006

. วัตถุประสงค : เพ่ือปองกันไมใหแหลงน้ําสาธารณะไดรบัการปนเปอนจากน้ําทิ้งที่ไหลผานระบบทอ โดยจัดใหมีระบบการบําบัดน้ํากอนปลอยลงสูคลองและ

แมน้ํารวมถึงการนําผลผลิตที่เกิดจากการบําบัดน้ําเสียมาใชประโยชน และสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน  

กิจกรรมหลัก : เดนิระบบบําบัดน้ําเสียและระบบรวบรวมน้ําเสีย ใหบรกิารเช่ือมทอรวบรวมน้ําเสีย บําบัดน้ําเสียใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด นําน้ําที่

ผานการบําบัดไปใชประโยชน ผลติปุยจากกากตะกอนน้ําเสีย การจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย

.

.

. หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

. ปริมาณน้ําเสียที่บําบัดได ลบ.ม.ตอวัน              1,121,000          1,131,000          1,131,000          1,155,000                  -   

. ปริมาณตะกอนน้ําเสีย ลบ.ม.ตอป                  39,500              40,200              40,200              41,000                  -   

. ผลิตปุยจากตะกอนน้ําเสีย ลบ.ม.ตอป                    9,960                9,960                9,960                9,960                  -   

. อนุญาตเชื่อมตอระบบทอ

รวบรวมน้ําเสยีของเอกชน ราย                        30                    25                    25                    20                  -   

. คาเฉลี่ย BOD ของน้ําที่ผานการบําบัด มิลลิกรัม/ลิตร                     4.75                 5.00                 5.00                 5.25                  -   

. คาเฉลี่ย DO ของน้ําที่ผานการบําบัด มิลลิกรัม/ลิตร                     6.00                 5.80                 5.80                 5.75                  -   

. รวมทั้งสิ้น บาท 252,966,990        718,376,078                        -                     -                   - 

. เงินงบประมาณ บาท 252,966,990        718,376,078                        -                     -                   - 

. เงินนอกงบประมาณ บาท -                        -                                        -                     -                   - 

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด
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. ผลผลิตพัฒนาระบบปองกันน้ําทวม - รหัส 0502007

. วัตถุประสงค : เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการบรหิารจัดการน้ําโดยรวมของกรุงเทพมหานคร และพัฒนาระบบระบายน้ําใหมีประสทิธิภาพ เปนการบรรเทาความ

เดอืดรอนจากปญหาน้ําทวม ไมสงผลกระทบตอประชาชน สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศนของเมือง โดยจัดใหมีการสรางพื้นที่กักเก็บ/ชะลอน้ํา พัฒนาและบํารุง 

รักษาแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ําเจาพระยา พัฒนาระบบระบายน้ําในพ้ืนที่ปดลอม พรอมทั้งประยุกตใชนวัตกรรม เทคโนโลยีเพ่ือใชในการบริหารจัดการ

น้ําทวม

กิจกรรมหลัก : กอสรางและบํารุง รกัษา แนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ําเจาพระยาและแนวปองกันน้ําทวมในพ้ืนที่ปดลอม กอสรางอุโมงคระบายน้ําขนาดใหญ

จัดหาและพัฒนาพื้นที่กักเก็บ/ชะลอน้ํา จัดทําแผนแมบทระบบปองกันน้ําทวมและระบบระบายน้ํา และประยุกตใชนวัตกรรม เทคโนโลยี ดานการบรหิารจัด

การน้ําในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร

.

.

. หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

. แนวปองกันน้ําทวมรมิแมน้ําเจาพระยา

ที่ไดรับการพัฒนา และบํารุงรักษา เมตร                    1,000                1,000                1,000                1,000                  -   

. ความสามารถในการปองกันน้ําทวม

เนื่องจากน้ําหลากและน้ําหนุน รอยละ                      100                  100                  100                  100                  -   

. จัดหาพื้นที่กักเก็บ/ชะลอน้ํา แหง                         2                      2                      2                      2                  -   

. ปริมาตรในการเก็บกักน้ํา/ชะลอน้ํา 

ที่ใชงานได ลบ.ม.            13,579,605        13,707,305        13,769,305        17,369,305                  -   

. รอยละการจัดทําแผนแมบท

การบริหารจัดการน้ํา รอยละ                        25                    50                    75                  100                  -   

. นวัตกรรมและเทคโนโลยีดานการ

บริหารจัดการน้ําที่ถูกนํามาใชประโยชน งาน                         2                      2                      2                      2                  -   

. รวมทั้งสิ้น บาท 2,267,595,891      1,371,929,020                      -                     -                   - 

. เงินงบประมาณ บาท 2,165,633,391      644,520,320                        -                     -                   - 

. เงินนอกงบประมาณ บาท 101,962,500        727,408,700                        -                     -                   - 

.

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด
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วัตถุประสงค  เพื่อใชแกมลิงในการบริหารจัดการน้ําและแกไขปญหาน้ําทวมพื้นที่เขตคันนายาว ชวงคลองระหัสถึงคลองครุ

 

ลดความเสี่ยงและฟนคนืจากภัยพิบัติ

 - สรางประตูระบายน้ําสวนน้ําเสรีไทยตอนคลองระหัส จํานวน 1 แหง

 - สรางประตูระบายน้ําสวนน้ําเสรีไทยตอนคลองครุ (ฝงซาย) จํานวน 1 แหง

 - สรางสถานีสบูน้ํา ขนาด 3 ลบ.ม./วินาที จํานวน 1 แหง

 - สรางเข่ือน ค.ส.ล. ยาวประมาณ 570 เมตร

 - สรางราวเหล็กกันตก ยาวประมาณ 200 เมตร

 - สรางสะพานทอเหลี่ยม ค.ส.ล. ขนาด 2 - 2 x 2 เมตร ยาวประมาณ 8 เมตร

 - ปรับปรุงผิวจราจร หนา 0.10 เมตร ถนนเลยีบสวนน้ําเสรีไทย พื้นที่ประมาณ 6,000 ตร.ม.

ระยะเวลาดําเนินการ 3 ป (2564 - 2566)

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

. หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ผลการดําเนินงาน รอยละ 50 40 - - - 

รวมทั้งสิ้น บาท 28,000,000 45,300,000 - - - 

เงินงบประมาณ บาท 28,000,000 45,300,000 - - - 

เงินนอกงบประมาณ บาท - - - - - 

โครงการกอสรางแกมลิงสวนน้ําเสรีไทยชวงคลองระหัสถึงคลองครุ (ครั้งท่ี 2) -  รหัส  0412002-64-01

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสรางเมืองปลอดภัยและหยุนตัวตอวิกฤตการณ  มิติที่ 1.3 ปลอดภัยพิบัติ เปาประสงคท่ี 1.3.1 กรุงเทพมหานครสามารถ

กิจกรรมหลัก

74,300,000                           

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด
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โครงการกอสรางประตูระบายน้ําและประตูเรือสัญจรคลองแสนแสบตอนคลองบางชัน (ครั้งท่ี 2) - รหัส  0412002-64-02

 - เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมในพ้ืนที่เขตคนันายาวบรเิวณนิคมอุตสาหกรรมบางชันและบริเวณใกลเคยีง

 - เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการระบายน้ําบริเวณคลองแสนแสบใหสามารถรองรับปริมาณน้ําที่มาจากดานทิศเหนือในชวงฤดูน้ําหลาก

 - เพ่ือชวยใหการหมุนเวียนถายเทน้ําจากเขตมีนบุรี เขตคันนายาว เขตบางกะป ทําใหสภาพน้ําในคลองดีขึ้น

 - เพ่ือแกไขปญหาจราจรและการขนสงทางน้ําใหมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ลดความเสี่ยงและฟนคนืจากภัยพิบัติ

กิจกรรมหลัก

 - สรางประตูเรอืสัญจรพรอมประตรูะบายน้ํา จํานวน 1 แหง

 - สรางเข่ือน ค.ส.ล. (ชนิดสมอยึดดานหลัง) ตามแบบเลขที่ RB.151605-B1 ยาวประมาณ 2,480 เมตร

 - สรางระบบไฟฟาแสงสวาง (ชนิด Solar Cell) จํานวน 136 ชุด

 - ติดต้ังบันไดเหลก็หนาเขื่อน ตามแบบเลขที่ S.3 จํานวน 44 แหง

 - สรางหองควบคุมประตูระบายน้ําพรอมที่พักเจาหนาที่ จํานวน 1 แหง

ระยะเวลาดําเนินการ 3 ป (2564 - 2566)

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

. หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ผลการดําเนินงาน  รอยละ                        50                    40                      -                      -                    - 

รวมทั้งสิ้น  บาท 80,000,000              202,700,000                     -                     -                   - 

เงินงบประมาณ  บาท 80,000,000              202,700,000                     -                     -                   - 

เงินนอกงบประมาณ  บาท                         -                     -                     -                     -                   - 

วัตถุประสงค

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสรางเมืองปลอดภัยและหยุนตัวตอวิกฤตการณ  มิติที่ 1.3 ปลอดภัยพิบัติ เปาประสงคท่ี 1.3.1 กรุงเทพมหานครสามารถ

283,700,000                         

งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด
เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด
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ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

. แผนงานปองกนัและควบคุมภาวะมลพิษ

. วัตถุประสงค : เพ่ือรักษาและฟนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอมใหเอ้ืออํานวยตอการใชชีวิตในเมืองอยางมีคณุภาพ โดยการปองกัน เฝาระวัง และแกไขภาวะมลพิษ

ทางน้ํา มลพิษทางอากาศและกาซเรอืนกระจก มลพิษทางเสียง ขยะ มูลฝอย สิ่งปฏิกูล สารอันตรายและของเสียอันตราย  

. ผลผลิตจัดการคุณภาพน้ํา –รหัส 0503001

.

. กิจกรรมหลัก : 

 - กิจกรรมหองปฏิบัติการ (ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําในหองปฏิบัติการ บํารุงรักษาเคร่ืองมือ)

.

. หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

. จัดเก็บตวัอยางโดยเจาหนาที่ ตวัอยาง 8,100 8,100 8,100 8,100 

. จํานวนสถานีตรวจวัดคณุภาพน้ํา

อัตโนมัติ สถานี 6 6 6 6 

. ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา

ทางหองปฏิบัตกิาร ตัวอยาง 5,600 5,700 5,800 5,900 

. บริการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา

ทางหองปฏิบัตกิารใหเอกชน ตวัอยาง 20 40 80 100 

. รวมทั้งสิ้น บาท 421,868,614 10,546,500 - - 

. เงินงบประมาณ บาท 352,868,614 10,546,500 - - 

. เงินนอกงบประมาณ บาท 69,000,000 - - - 

วัตถุประสงค : เพ่ือทราบสถานการณคุณภาพน้ําในแหลงน้ําสาธารณะ เชน แมน้ําเจาพระยา และค ูคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  โดยจัดใหมีการตรวจวัด

รวบรวม วิเคราะหและประมวลสถิติขอมูล และรายงานคณุภาพน้ําในแหลงน้ําสาธารณะอยางสม่ําเสมอ การวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ รวมทั้งการประสาน

งาน และดําเนินการแกไขปญหาในแตละพื้นที่ กรณีมีเหตุรองเรียน    

 - กิจกรรมแหลงน้ําสาธารณะ (จัดเก็บตวัอยางน้ําในแหลงน้ําสาธารณะและตรวจวัดคณุภาพน้ํา โดยเครื่องมือตรวจวัดภาคสนามและสถานีตรวจวัดคณุภาพน้ํา

อัตโนมัติ จัดทํารายงานสถานการณคุณภาพน้ํา ติดต้ังและบํารุงรกัษาเคร่ืองเตมิอากาศ ตรวจสอบขอรองเรยีน บริการใหคําแนะนําในการปรบัปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด
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เพ่ือปองกันแกไขปญหาน้ําเนาเสียในคลองตาง ๆ ในพื้นที่ฝงตะวันออกของกรุงเทพมหานคร เชน คลองแสนแสบ คลองสามวา 

และคลองสองตนนุน ในเขตมนีบุรี และเขตลาดกระบัง

เปาประสงคท่ี 2.1.2 กรุงเทพมหานครสงเสริมใหมีการกํากับดูแล ฟนฟู และพัฒนาแหลงน้ําใหมีคณุภาพดีตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม

กิจกรรมหลัก

กอสรางระบบรวบรวมน้ําเสยีและระบบบําบัดน้ําเสยี ความสามารถบําบัดน้ําเสยีประมาณ 10,000 ลูกบาศกเมตร/วัน

ครอบคลุมพื้นที่บรกิารประมาณ 4.43 ตารางกิโลเมตร

ระยะเวลาดําเนินการ 6 ป (2561-2566)

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

. หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ผลการดําเนินงาน แหง 56.73                   43.27               -                  -                                   -   

รวมทั้งสิ้น บาท - 212,077,210    -                 -                 - 

เงินงบประมาณ บาท - 212,077,210    - - - 

เงินนอกงบประมาณ บาท - - - - - 

โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสียมีนบุรี ระยะที่ 1 - รหัส  0427050-61-21

วัตถุประสงค

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสิ่งแวดลอมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยุทธศาสตรยอยที่ 2.1 คุณภาพสิ่งแวดลอมยั่งยืน

598,950,000                         

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด
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โครงการจางท่ีปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสียมีนบุรี ระยะที่ 1 - รหัส  0427050-61-21

เพ่ือปองกันแกไขปญหาน้ําเนาเสียในคลองตาง ๆ ในพื้นที่ฝงตะวันออกของกรุงเทพมหานคร เชน คลองแสนแสบ คลองสามวา 

และคลองสองตนนุน ในเขตมนีบุรี และเขตลาดกระบัง

เปาประสงคท่ี 2.1.2 กรุงเทพมหานครสงเสริมใหมีการกํากับดูแล ฟนฟู และพัฒนาแหลงน้ําใหมีคณุภาพดีตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม

กิจกรรมหลัก

จางที่ปรึกษาบรหิารและควบคุมงานโครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสยีและระบบบําบัดน้ําเสยีมีนบุรี ระยะที่ 1

ระยะเวลาดําเนินการ 6 ป (2561-2566)

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ผลการดําเนินงาน แหง 56.73                   43.27               -                  -                                   -   

รวมทั้งสิ้น บาท - 903,240          -                 -                 - 

เงินงบประมาณ บาท - 903,240          - - - 

เงินนอกงบประมาณ บาท - - - - - 

19,300,000                           

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสิ่งแวดลอมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยุทธศาสตรยอยที่ 2.1 คุณภาพสิ่งแวดลอมยั่งยืน
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 - เพ่ือกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียในพื้นที่เขตหวยขวางเพ่ือรวบรวมสงไปบําบัดที่โรงควบคมุคุณภาพน้ําดินแดง

 - เพ่ือฟนฟูคุณภาพน้ําคลองอยางเปนระบบ ไดแกคลองภายในพื้นที่เขตหวยขวาง คลองลาดพราว และคลองแสนแสบ

เปาประสงคท่ี 2.1.2 กรุงเทพมหานครสงเสริมใหมีการกํากับดูแล ฟนฟู และพัฒนาแหลงน้ําใหมีคณุภาพดีตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม

กิจกรรมหลัก

กอสรางระบบรวบรวมน้ําเสยีเขาโรงควบคมุคุณภาพน้ําดินแดง (เพ่ิมเติม) ในพื้นที่เขตหวยขวาง ประมาณ 15 ตารางกิโลเมตร

ระยะเวลาดําเนินการ 8 ป (2561-2568)

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

. หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ผลการดําเนินงาน แหง                    20.00                35.00                30.00                15.00                  -   

รวมทั้งสิ้น บาท 60,000,000 127,000,000    720,000,000    580,000,000    - 

เงินงบประมาณ บาท 60,000,000 63,500,000      360,000,000 260,000,000 - 

เงินนอกงบประมาณ บาท - 63,500,000 360,000,000 320,000,000 - 

วัตถุประสงค

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสิ่งแวดลอมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มิติที่ 1 คุณภาพสิ่งแวดลอมยั่งยืน

1,600,000,000                       

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสีย (เพิ่มเติม) พื้นท่ีเขตหวยขวาง เขาโรงควบคุมคณุภาพน้ําดินแดง - รหัส  0427050-63-07
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โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียเพิ่มเติมริมคลองแสนแสบชวงถนนวิทยุ-คลองตัน เขาโรงควบคุมคณุภาพน้ําดินแดง - รหัส  0427050-63-08

วัตถุประสงค

เปาประสงคท่ี 2.1.2 กรุงเทพมหานครสงเสริมใหมีการกํากับดูแล ฟนฟู และพัฒนาแหลงน้ําใหมีคณุภาพดีตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม

กิจกรรมหลัก

กอสรางระบบรวบรวมน้ําเสยีเพิ่มเติมริมคลองแสนแสบจากชวงถนนวิทยุ-คลองตัน เพื่อสงไปบําบัดที่โรงควบคมุคุณภาพน้ําดินแดง

 - กอสรางบอพักทอรวบรวมน้ําเสีย จํานวน 46 บอ

 - กอสรางบอรวบรวมน้ําเสีย (CSO) จํานวน 42 บอ

 - กอสรางทอรวบรวมน้ําเสียหลักและทอรวบรวมน้ําเสยีรอง

   1. กอสรางทอรวบรวมน้ําเสียหลัก ความยาวประมาณ 5,500 เมตร

   2. กอสรางทอรวบรวมน้ําเสียรองความยาวประมาณ 920 เมตร

ระยะเวลาดําเนินการ 7  ป (2561-2567)

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

. หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ผลการดําเนินงาน รอยละ                    20.00                35.00                45.00                      -                    - 

รวมทั้งสิ้น บาท 60,000,000          26,775,000      295,225,000                        -                   - 

เงินงบประมาณ บาท 60,000,000          26,775,000          104,225,000                     -                   - 

เงินนอกงบประมาณ บาท                         -                     - 191,000,000                        -                   - 

 - เพ่ือขยายพื้นที่รวบรวมน้ําเสียตามแนวคลองแสนแสบ ชวงถนนวิทยุ-คลองตัน ใหเขารับการบําบัดที่โรงควบคมุคุณภาพน้ําดินแดง

 - เพ่ือสนับสนุนการปรบัปรุงคณุภาพน้ําในคลองแสนแสบชวงกรุงเทพช้ันใน (ประตูน้ํา-มีนบุร)ี ใหมีคาออกซิเจนละลายน้ํา (DO)

ไมต่ํากวา 2 มิลลิกรัม/ลิตร และคาความสกปรกในรูปสารอินทรีย (BOD) ไมเกิน 4 มิลลิกรัม/ลิตร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสิ่งแวดลอมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มิติที่ 1 คุณภาพสิ่งแวดลอมยั่งยืน

542,000,000                         

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด
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โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสีย และระบบบําบัดน้ําเสียธนบุรี สัญญาที่ 1

งานกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียธนบุรีและสวนสาธารณะ - รหัส  0427050-63-09

วัตถุประสงค

เพ่ือปองกันและแกไขปญหาน้ําเนาเสียในคลองบางกอกนอย คลองชักพระ คลองบางขุนนนท คลองมอญ คลองบางบําหรุ และแมน้ําเจาพระยา

ในพื้นที่ชุมชนเขตบางพลัด บางกอกนอย บางกอกใหญ และบางสวนของเขตตลิ่งชัน ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 36.44 ตารางกิโลเมตร

และปรับปรงุสภาพแวดลอมของกรงุเทพมหานคร รวมทั้งใชเปนสวนสาธารณะเพื่อการพักผอนหยอนใจ

เปาประสงคท่ี 2.1.2 กรุงเทพมหานครสงเสริมใหมีการกํากับดูแล ฟนฟู และพัฒนาแหลงน้ําใหมีคณุภาพดีตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม

กิจกรรมหลัก

 - งานกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียความสามารถในการบําบัดน้ําเสียเฉลี่ย 160,000 ลูกบาศกเมตร/วัน

 - งานกอสรางสวนสาธารณะ

ระยะเวลาดําเนินการ 7  ป (2563 - 2569)

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

. หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ผลการดําเนินงาน รอยละ                    10.00                20.00                30.00                20.00             20.00

รวมทั้งสิ้น บาท 10,000,000         64,000,000      816,100,000    816,100,000    816,100,000  

เงินงบประมาณ บาท 10,000,000         64,000,000      816,100,000    816,100,000    816,100,000  

เงินนอกงบประมาณ บาท - - - - - 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสิ่งแวดลอมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มิติที่ 1 คุณภาพสิ่งแวดลอมยั่งยืน

2,522,300,000                       

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด
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เพ่ือปองกันและแกไขปญหาน้ําเนาเสียในคลองบางกอกนอย คลองชักพระ คลองบางขุนนนท คลองมอญ คลองบางบําหรุ และแมน้ําเจาพระยา

ในพื้นที่ชุมชนเขตบางพลัด บางกอกนอย บางกอกใหญ และบางสวนของเขตตลิ่งชัน ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 36.44 ตารางกิโลเมตร

และปรับปรงุสภาพแวดลอมของกรงุเทพมหานคร รวมทั้งใชเปนสวนสาธารณะเพื่อการพักผอนหยอนใจ

เปาประสงคท่ี 2.1.2 กรุงเทพมหานครสงเสริมใหมีการกํากับดูแล ฟนฟู และพัฒนาแหลงน้ําใหมีคณุภาพดีตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม

กิจกรรมหลัก

จางที่ปรึกษาบรหิารและควบคุมงานกอสรางระบบบําบัดน้ําเสยีธนบุรีและสวนสาธารณะ

ระยะเวลาดําเนินการ 7 ป (2563 - 2569)

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

. หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ผลการดําเนินงาน รอยละ 10                       10                   30                   30                   20                 

รวมทั้งสิ้น บาท 14,360,000         1,700,000        19,870,000      19,870,000      19,810,000    

เงินงบประมาณ บาท 14,360,000         1,700,000        19,870,000      19,870,000      19,810,000    

เงินนอกงบประมาณ บาท                         -                     -                     -                     -                   - 

โครงการจางท่ีปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสีย และระบบบําบัดน้ําเสียธนบุรี

สัญญาที่ 1 งานกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียธนบุรี และสวนสาธารณะ - รหัส  0427050-63-10

วัตถุประสงค

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสิ่งแวดลอมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มิติที่ 1 คุณภาพสิ่งแวดลอมยั่งยืน

75,670,000                           

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด
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โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสีย และระบบบําบัดน้ําเสียธนบุรี สัญญาที่ 2 งานกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสีย 

พื้นท่ีสวนเหนือ (เขตบางพลัด และบางสวนของเขตตลิ่งชันและเขตบางกอกนอย) - รหัส  0427050-63-11

วัตถุประสงค

เพ่ือปองกันและแกไขปญหาน้ําเนาเสียในคลองบางกอกนอย คลองชักพระ คลองบางขุนนนท คลองมอญ คลองบางบําหรุ และแมน้ําเจาพระยา

ในพื้นที่ชุมชนเขตบางพลัด บางกอกนอย บางกอกใหญ และบางสวนของเขตตลิ่งชัน ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 36.44 ตารางกิโลเมตร

และปรับปรงุสภาพแวดลอมของกรงุเทพมหานคร รวมทั้งใชเปนสวนสาธารณะเพื่อการพักผอนหยอนใจ

เปาประสงคท่ี 2.1.2 กรุงเทพมหานครสงเสริมใหมีการกํากับดูแล ฟนฟู และพัฒนาแหลงน้ําใหมีคณุภาพดีตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม

กิจกรรมหลัก

กอสรางระบบรวบรวมน้ําเสยีพื้นที่สวนเหนือ (เขตบางพลดั และบางสวนของเขตตล่ิงชนัและเขตบางกอกนอย)

ระยะเวลาดําเนินการ 6 ป (2563 - 2568)

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

. หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ผลการดําเนินงาน รอยละ 16.30 22.70 30.00 31.00 - 

รวมทั้งสิ้น บาท 293,400,000 660,955,000 989,822,500 989,822,500 - 

เงินงบประมาณ บาท 293,400,000 660,955,000    989,822,500 989,822,500 - 

เงินนอกงบประมาณ บาท - - - - - 

2,934,000,000                       

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสิ่งแวดลอมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มิติที่ 1 คุณภาพสิ่งแวดลอมยั่งยืน
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โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสีย และระบบบําบัดน้ําเสียธนบุรี สัญญาที่ 3 

งานกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียพื้นท่ีสวนใต (เขตบางกอกนอยและเขตบางกอกใหญ) - รหัส  0427050-63-12

วัตถุประสงค

เพ่ือปองกันและแกไขปญหาน้ําเนาเสียในคลองบางกอกนอย คลองชักพระ คลองบางขุนนนท คลองมอญ คลองบางบําหรุ และแมน้ําเจาพระยา

ในพื้นที่ชุมชนเขตบางพลัด บางกอกนอย บางกอกใหญ และบางสวนของเขตตลิ่งชัน ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 36.44 ตารางกิโลเมตร

และปรับปรงุสภาพแวดลอมของกรงุเทพมหานคร รวมทั้งใชเปนสวนสาธารณะเพื่อการพักผอนหยอนใจ

เปาประสงคท่ี 2.1.2 กรุงเทพมหานครสงเสริมใหมีการกํากับดูแล ฟนฟู และพัฒนาแหลงน้ําใหมีคณุภาพดีตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม

กิจกรรมหลัก

กอสรางระบบรวบรวมน้ําเสยีพื้นที่สวนใต (เขตบางกอกนอยและเขตบางกอกใหญ)

ระยะเวลาดําเนินการ 6 ป (2563-2568)

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

. หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ผลการดําเนินงาน รอยละ                    16.50                23.50                30.00                30.00                  -   

รวมทั้งสิ้น บาท 225,920,000        533,360,000    749,959,000    749,959,000    -              

เงินงบประมาณ บาท 225,920,000        533,360,000    749,959,000    749,959,000    -              

เงินนอกงบประมาณ บาท -                    -                 -                 -                 -              

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสิ่งแวดลอมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มิติที่ 1 คุณภาพสิ่งแวดลอมยั่งยืน

2,259,198,000                       

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด
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เปาประสงคท่ี 2.1.2 กรุงเทพมหานครสงเสริมใหมีการกํากับดูแล ฟนฟู และพัฒนาแหลงน้ําใหมีคณุภาพดีตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม

กิจกรรมหลัก

โครงการปรับปรุงระบบรวบรวมน้ําเสียโรงควบคมุคุณภาพน้ําดินแดงที่ไดรับผลกระทบจากโครงการรถไฟเชื่อมสามสนามบิน

 - สรางทอรวบรวมน้ําเสีย ขนาด Ø 1.20 เมตร ยาวประมาณ 2,160 เมตร

 - สรางทอรวบรวมน้ําเสีย ขนาด Ø 0.40 เมตร ยาวประมาณ 1,140 เมตร

 - สรางสถานีสบูน้ําเสีย จํานวน 2 แหง

ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (2564-2567)

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

. หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ผลการดําเนินงาน รอยละ 22.75                   63.25               14.00                                  -                    -   

รวมทั้งสิ้น บาท -                    122,428,600    402,891,400    -                 -              

เงินงบประมาณ บาท -                    36,728,600      81,591,400      -                 -              

เงินนอกงบประมาณ บาท -                    85,700,000      321,300,000    -                 -              

    ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกตามนโยบายรัฐบาล

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสิ่งแวดลอมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยุทธศาสตรยอยที่ 2.1 คุณภาพสิ่งแวดลอมยั่งยืน

680,000,000                         

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค

1. เพ่ือเตรียมการปองกันและแกไขปญหาน้ําเนาเสียที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่เขตดุสิตและพื้นที่ตอเนื่อง

    เนื่องจากระบบรวบรวมน้ําเสียเดมิไดรบัผลกระทบจากโครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือมสามสนามบิน

โครงการปรับปรุงระบบรวบรวมน้ําเสียโรงควบคุมคุณภาพน้ําดินแดงที่ไดรับผลกระทบจากโครงการรถไฟเช่ือมสามสนามบิน - รหัส  0427050-63-15

2. เพ่ือสนับสนุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือมสามสนามบิน ชวงพญาไทถึงดอนเมือง ที่เปนโครงสรางพ้ืนฐานหลกั
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เพ่ือปองกันและแกไขปญหาน้ําเนาเสียในคลองบางกอกนอย คลองชักพระ คลองบางขุนนนท คลองมอญ คลองบางบําหรุ และแมน้ําเจาพระยา

ในพื้นที่ชุมชนเขตบางพลัด บางกอกนอย บางกอกใหญ และบางสวนของเขตตลิ่งชัน ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 36.44 ตารางกิโลเมตร

และปรับปรงุสภาพแวดลอมของกรงุเทพมหานคร รวมทั้งใชเปนสวนสาธารณะเพื่อการพักผอนหยอนใจ

เปาประสงคท่ี 2.1.2 กรุงเทพมหานครสงเสริมใหมีการกํากับดูแล ฟนฟู และพัฒนาแหลงน้ําใหมีคณุภาพดีตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม

กิจกรรมหลัก

ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป (2564-2568)

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

. หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ผลการดําเนินงาน รอยละ 10.70                   20.50               30.00               38.80                                -   

รวมทั้งสิ้น บาท 23,708,000         10,864,000      18,764,000      18,764,000      -              

เงินงบประมาณ บาท 23,708,000         10,864,000      18,764,000      18,764,000      -              

เงินนอกงบประมาณ บาท -                    -                 -                 -                 -              

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

โครงการจางท่ีปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสียธนบุรี

สัญญาที่ 2 งานกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียพื้นท่ีสวนเหนือ (เขตบางพลัดและบางสวนของเขตตลิ่งชันและเขตบางกอกนอย) - รหัส  0427050-64-09

วัตถุประสงค

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสิ่งแวดลอมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มิติที่ 1 คุณภาพสิ่งแวดลอมยั่งยืน

จางที่ปรึกษาบรหิารและควบคุมงานโครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสยีพื้นที่สวนเหนือ (เขตบางพลดัและบางสวนของเขตตล่ิงชันและเขตบางกอกนอย)

73,100,000                           
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เพ่ือปองกันและแกไขปญหาน้ําเนาเสียในคลองบางกอกนอย คลองชักพระ คลองบางขุนนนท คลองมอญ คลองบางบําหรุ และแมน้ําเจาพระยา

ในพื้นที่ชุมชนเขตบางพลัด บางกอกนอย บางกอกใหญ และบางสวนของเขตตลิ่งชัน ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 36.44 ตารางกิโลเมตร

และปรับปรงุสภาพแวดลอมของกรงุเทพมหานคร รวมทั้งใชเปนสวนสาธารณะเพื่อการพักผอนหยอนใจ

เปาประสงคท่ี 2.1.2 กรุงเทพมหานครสงเสริมใหมีการกํากับดูแล ฟนฟู และพัฒนาแหลงน้ําใหมีคณุภาพดีตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม

กิจกรรมหลัก

จางที่ปรึกษาบรหิารและควบคุมงานโครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสยีพื้นที่สวนใต (เขตบางกอกนอยและเขตบางกอกใหญ)

ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป (2564-2568)

งบประมาณทั้งสิ้น บาท

. หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

ผลการดําเนินงาน รอยละ 10.70                   20.50               30.00               38.80                                -   

รวมทั้งสิ้น บาท 19,135,000          8,688,000        15,088,500      15,088,500      -              

เงินงบประมาณ บาท 19,135,000          8,688,000        15,088,500      15,088,500      -              

เงินนอกงบประมาณ บาท -                    -                 -                 -                 -              

59,000,000                           

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

โครงการจางท่ีปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสียธนบุรี

วัตถุประสงค

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสิ่งแวดลอมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มิติที่ 1 คุณภาพสิ่งแวดลอมยั่งยืน

สัญญาที่ 3 งานกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียพื้นท่ีสวนใต (เขตบางกอกนอยและเขตบางกอกใหญ) - รหัส  0427050-64-10
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ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

. แผนงานทรัพยากรธรรมชาติพื้นท่ีสีเขียว

. วัตถุประสงค : เพ่ือใหการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีดุลยภาพและประสทิธิภาพ และคงความหลากหลายทางชีวภาพ

. ผลผลิตดูแลชายฝงทะเลบางขุนเทียน  - รหัส 0504002

. วัตถุประสงค : เพ่ือปองกันพื้นดนิชายฝงทะเลบางขุนเทียน และลดการถูกกัดเซาะจากกระแสน้ําและกระแสคล่ืนชายฝงทะเลบางขุนเทียน โดยจัดใหมี

.

และการกัดเซาะชายฝง เฝาระวังวิเคราะหสถานการณและบรหิารจัดการศนูยสํารวจและเฝาระวังชายฝง

.

. หนวยนับ ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

. ผลการดําเนินงาน รอยละ                        10                    20                    30                    40                  -   

. รวมทั้งสิ้น บาท 7,147,700 -                 -                 -                 -              

. เงินงบประมาณ บาท 7,147,700 -                 -                 -                 -              

. เงินนอกงบประมาณ บาท -                    -                 -                 -                 -              

.

กิจกรรมหลัก : ดูแลชายฝงทะเลบางขุนเทียน ปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง ศกึษาและประยุกตใชนวัตกรรมดานการปองกันน้ําทวม

เปาหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนา/คาเปาหมายของตัวช้ีวัด

รวมทั้งพัฒนาและเพิ่มพื้นที่สเีขียวในเขตเมอืง ปองกันการพังทลายของพ้ืนดินแนวชายฝง โดยการอนุรกัษ ฟนฟู ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ปาชายเลน และปองกันการกัดเซาะชายฝงจากคล่ืน

การกอสรางแนวปองกันและติดตามสถานการณการกัดเซาะชายฝงทะเลบางขุนเทียน
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บาท

. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย บาท

บาท

งบบุคลากร บาท

       1. เงินเดือน  บาท

01101-1 เงินเดือน 217,767,700      บาท

01102-1 เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ 13,100,200       บาท

01105-1 เงินเพ่ิมสําหรบัตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ

สายงานนิติการตําแหนงนิติกร 54,000             บาท

01106-1 เงินประจําตําแหนง 2,632,800         บาท

01107-1 เงินคาตอบแทนเปนรายเดือนของขาราชการ 3,798,000         บาท

01108-1 เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของขาราชการ 1,196,700         บาท

01109-1 เงินชวยเหลือคาครองชีพของขาราชการ 412,400            บาท

        2. คาจางประจํา บาท

01201-1 คาจางประจํา 537,037,100      บาท

01202-1 เงินเพ่ิมคาจางประจํา 23,254,300       บาท

01204-1 เงินคาตอบแทนเปนรายเดือนของลูกจางประจํา 12,500             บาท

01205-1 เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของลูกจางประจํา 6,545,000         บาท

01206-1 เงินชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางประจํา 3,413,100         บาท

        3. คาจางชั่วคราว บาท

02101-1 คาจางชั่วคราว  148,998,800      บาท

02102-1 เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของลูกจางชั่วคราว 20,786,900       บาท

02103-1 เงินชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางชั่วคราว 34,845,500       บาท

        4. คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

03122-1 เงินตอบแทนพิเศษของขาราชการ 126,800            บาท

03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจางประจํา 8,487,100         บาท

03135-1 คาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง 2,210,400         บาท

03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 10,508,607       บาท

03293-1 เงินสมทบเขากองทุนเงินทดแทน 586,000            บาท

570,262,000                         

204,631,200                         

21,918,907                          

สํานักการระบายน้ํา

งบประมาณตามโครงสรางผลผลิต 6,466,581,500                          

6,466,581,500                          

ดานการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ผลผลิตรายจายบุคลากร 1,035,773,907                          

1,035,773,907                      

238,961,800                         
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บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

   1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

        1.1.1 คาตอบแทน บาท

 คาอาหารทําการนอกเวลา คาเบี้ยประชุม

        1.1.2 คาใชสอย บาท

สวนใหญเปนคาจางเหมาบรกิารเปนรายบุคคล

คาซอมแซมครภุัณฑ คาซอมแซมยานพาหนะ

คาบํารุงรกัษาซอมแซมเคร่ืองปรับอากาศ  ฯลฯ

        1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร

คาวัสดุไฟฟา ประปา งานบาน งานครวั และงานสวน

คาวัสดุยานพาหนะ คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง

และน้ํามันหลอลื่น ฯลฯ

    1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

คาไฟฟา     คาน้ําประปา

คาโทรศัพท  คาไปรษณีย

2. งบลงทุน บาท

    คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

    คาครุภัณฑ บาท

05109-4 (1) ตูเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก 2 ตู 13,400             บาท

05110-5 (2) ตูเก็บแบบฟอรม 15 ลิ้นชัก 2 ตู 10,000             บาท

05143-2

    ชํานาญงาน, อาวุโส, ชํานาญการ 1 ชุด 9,000               บาท

05198-3 (4) ตูเหล็ก แบบ 2 ลิ้นชัก 2 ตู 11,400             บาท

43,800                                

43,800                                

43,800                                

(3) โตะทํางานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,

15,496,500                          

13,102,300                          

8,209,500                            

2,272,200                            

2,620,600                            

2,394,200                            

แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร

ผลผลิตอํานวยการและบริหารสํานัก 15,540,300                              
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ผลผลิตจัดการระบบทอระบายน้ํา บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

   1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

         1.1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

         1.1.2 คาใชสอย บาท

สวนใหญเปนคาซอมบอพักทอระบายน้ํา

และบอสูบน้ํา คาจางเหมาเดินสายและ

ติดตั้งอุปกรณไฟฟาเพ่ิมเติม คาจางเหมา

ลางทําความสะอาดทอระบายน้ํา

คาซอมแซมยานพาหนะ ฯลฯ

         1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุอุปกรณในการซอมแซม

และปองกันน้ําทวม คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง

และน้ํามันหลอลื่น คาวัสดุอุปกรณบํารุงรักษา

ระบบระบายน้ํา คาวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

   1.2 คาสาธารณูปโภค บาท

คาไฟฟา       คาน้ําประปา

คาโทรศัพท   คาไปรษณีย

2. งบลงทุน บาท

    คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

    คาครุภัณฑ บาท

05105-15   (1) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน  

      (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

      พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) 

      แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตอง

      ตามกฎหมาย 3 เครื่อง 76,530             บาท

05124-11   (2) เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง มอเตอรไฟฟา 

       สูบน้ําได 1,500 ลิตรตอนาที 9 เครื่อง 324,900            บาท

05139-8   (3) รถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี  

        แบบเกียรธรรมดา 10 คัน 435,000            บาท

05198-16   (4) เกาอี้ทํางานระดับปฏิบัติงาน, 

       ชํานาญงาน, อาวุโส, ชํานาญการ 13 ตัว 36,400             บาท

05198-17   (5) โตะทํางานระดับชํานาญการพิเศษ, อํานวยการตน 1 ชุด 14,200             บาท

05198-18   (6) โตะประชุม ขนาด 12 ที่นั่ง พรอมเกาอี้ 1 ชุด 81,300             บาท

85,700,800                          

64,280,000                          

34,070,030                          

34,070,030                          

34,070,030                          

แผนงานจัดการน้ําทิ้ง

388,943,730                             

354,873,700                         

290,593,700                         

80,319,100                          

124,573,800                         

ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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05199-9   (7) เครื่องอัดลมสกัดคอนกรีต ชนิดเคร่ืองยนตติดตั้ง

       บนเทรลเลอรลากจูงผลิตลมอัดไมนอยกวา 

       177 ลูกบาศกฟุต พรอมอุปกรณ 1 เครื่อง 1,400,000         บาท

05199-10   (8) กบไฟฟา แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว 1 ตัว 14,500             บาท

05199-12   (9) แมแรงตะเฆ ขนาด 10 ตัน 1 เครื่อง 44,000             บาท

05199-14 (10) เครื่องพิมพแบบแปลน ขนาด A0 1 เครื่อง 660,000            บาท

05199-19 (11) หัวเจาะสกัดคอนกรีตขนาดไมนอยกวา 20 มิลลิเมตร 

      ชนิดใชกับเคร่ืองอัดลม 4 เครื่อง 1,200,000         บาท

05199-20 (12) เครื่องตบดิน 1 เครื่อง 21,000             บาท

05199-23 (13) เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)

      สําหรับกระดาษขนาด A3 4 เครื่อง 25,200             บาท

05208-2 (14) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบ

      ไมต่ํากวา 3,000 ซีซี หรือกําลังเคร่ืองยนตสูงสุดไมต่ํากวา

      80 กิโลวัตต พรอมหลังคาอลูมิเนียมมีผาใบคลุมดานขาง

      และที่นั่งสองแถว 4 คัน 6,800,000         บาท

05208-4 (15) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ลอ แบบกระบะเททาย

      พรอมติดตั้งเครนงับดินเลน ขนาดความจุไมนอยกวา 

      100 ลิตร พรอมอุปกรณ 1 คัน 7,100,000         บาท

05208-5 (16) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบ

      ไมต่ํากวา 6,000 ซีซี หรือกําลัง เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา

      170 กิโลวัตต  แบบกระบะเททาย 2 คัน 4,252,000         บาท

05208-7 (17) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบ

      ไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต สูงสุดไมต่ํากวา

      110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ 2 คัน 1,700,000         บาท

05208-49 (18) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบ

      ไมต่ํากวา 6,000 ซีซี หรือกําลังเคร่ืองยนตสูงสุดไมนอยกวา 

      240 แรงมา พรอมติดตั้งเครนยกไฮโดรลิคขนาดยกได 

      15 ตัน-เมตร และกระบะเททาย 1 คัน 7,100,000         บาท

05208-50

      ไมต่ํากวา 6,000 ซีซี หรือกําลังเคร่ืองยนตสูงสุดไมต่ํากวา

      170 กิโลวัตต แบบบรรทุกน้ํา 1 คัน 2,563,000         บาท

05218-51 (20) เครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 

      300 x 400 จุดตอตารางนิ้ว 2 เครื่อง 222,000            บาท

(19) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบ
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ผลผลิตจัดการระบบควบคุมน้ํา บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

   1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

        1.1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

        1.1.2 คาใชสอย บาท

สวนใหญเปนคาซอมบํารุงระบบระบายน้ํา 

สถานีสูบน้ํา อุโมงคระบายน้ํา คาซอมแซม

อาคารสูบน้ําเครื่องสูบน้ําและตูควบคุม 

คาซอมบํารุงอุปกรณอุโมงคทางลอดรถยนต

คาจางเหมาดูแลทรพัยสินและรักษาความปลอดภัย

ในบริเวณบึงรับน้ําหนองบอน ฯลฯ

บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง

และน้ํามันหลอลื่น คาวัสดุอุปกรณบํารุงรักษา

ระบบอาคารบังคับน้ําและเครื่องสูบน้ํา

คาวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

   1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

คาไฟฟา       คาน้ําประปา

คาโทรศัพท   คาไปรษณีย

2. งบลงทุน บาท

   2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

        2.1.1 คาครุภัณฑ บาท

    05129-3  รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ

                 ไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเคร่ืองยนตสูงสุด

1,700,000         บาท

        2.1.2 คาที่ดินและส่ิงกอสราง บาท

30,000,000       บาท

        - ปรับปรงุระบบไฟฟาและระบบเคร่ืองกล 

          จํานวน 1 แหง

        - ปรับปรงุภูมิทัศน จํานวน 1 แหง

7,340,000         บาท

        - กอสรางเขื่อนกันดิน ความยาวประมาณ 33 เมตร

        - กอสรางทางลําเลียง จํานวน 1 แหง

    05316-9  (3) กอสรางประตูระบายน้ําแนวถนนพระรามที่ 3 9,990,000         บาท

        - กอสรางประตูระบายน้ํา จํานวน 1 แหง

        - ปรับปรงุภูมิทัศน จํานวน 1 แหง

        1.1.3 คาวัสดุ

    05316-7  (1) ปรับปรงุสถานีสูบน้ําคลองวัดยานนาวา

    05316-8  (2) กอสรางเขื่อน ค.ส.ล. บริเวณสถานีสูบน้ําคลองบางซื่อ

293,930,000                         

293,930,000                         

1,700,000                            

                 ไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 ลอ 

                 แบบดับเบิ้ลแค็บ 2 คัน

292,230,000                         

519,498,600                         

185,138,600                         

102,128,500                         

58,414,500                          

24,595,600                          

334,360,000                         

925,428,600                             
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รายการผูกพัน

0413049-63-07      โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ําคลองเตย

    วัตถุประสงค

    - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพสถานีสูบน้ําคลองเตย 

    ระยะเวลาดําเนินการ  4 ป (2563 – 2566)

    เปาหมายของโครงการ

    ถนนสุนทรโกษา และพ้ืนที่ใกลเคียง

    งานที่จะทํา

    - ปรับปรงุสถานีสูบน้ํา ขนาดอัตราการสูบ

      30 ลบ.ม./วินาที จํานวน 1 แหง

    - ปรับปรงุเครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ จํานวน 1 แหง

    - ปรับปรงุเข่ือนเดิม จํานวน 1 แหง

05316-1     ปรับปรงุเพ่ิมประสิทธิภาพสถานีสูบน้ําคลองเตย 244,900,000 บาท

    - ปรับปรงุสถานีสูบน้ํา ขนาดอัตราการสูบ   

      30 ลบ.ม./วินาที จํานวน 1 แหง

    - ปรับปรงุเครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ จํานวน 1 แหง

    - ปรับปรงุอาคารที่ทําการเจาหนาที่ จํานวน 1 แหง

    - ปรับปรงุเข่ือนเดิม จํานวน 1 แหง

เงิน เงินนอก

งบประมาณ งบประมาณ

    งบประมาณทั้งสิ้น - บาท

    ป 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ 50,000,000 - บาท

    ป 2565 ตั้งงบประมาณ 1,000,000 - บาท

    ป 2566 ตั้งงบประมาณ - บาท

295,900,000

244,900,000

    - เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมขัง น้ํารอการระบายในพ้ืนที่เขตคลองเตย

    สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ําในคลองเตย 

    พ้ืนที่ถนนพระราม 4 ถนนสุขุมวิท ถนนทางรถไฟสายเกา

    - ปรับปรงุอาคารที่ทําการเจาหนาที่ จํานวน 1 แหง
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3. งบรายจายอื่น บาท

    รายการผูกพัน

       จากบึงมักกะสันลงสูแมน้ําเจาพระยา (ระยะที่ 3)

       วัตถุประสงค

         ในพ้ืนที่โครงการ

       ระยะเวลาดําเนินการ 6 ป (2564 – 2569)

       เปาหมายของโครงการ

       เดินระบบ บํารงุรกัษา และบริหารจัดการอุโมงคระบายน้ํา

       จากบึงมักกะสันลงสูแมน้ําเจาพระยา เพ่ือปองกันและ

       แกไขปญหาน้ําทวมและบรรเทาปญหาน้ําเนาเสียในคลอง

       ครอบคลุมพ้ืนที่ 35 ตารางกิโลเมตร ในเขตพญาไท

       งานที่จะทํา

         อุปกรณใชสอยตางๆ เพ่ือไวใชในการเดินระบบ บํารงุรกัษา

       - ควบคุม บริหารงาน ดูแล บํารุงรกัษาและซอมแซม

         อุโมงคระบายน้ํา สถานีสูบน้ํา อาคารรบัน้ํา 4 แหง 

         และเข่ือน ค.ส.ล. ใหอยูในสภาพพรอมใชงานไดตลอดเวลา

       - ควบคุมระบบ เดินระบบอุโมงคระบายน้ํา สถานีสูบน้ํา

         อาคารรับน้ํา 4 แหง ใหมีประสิทธิภาพตามแผนการควบคุม

         ระดับน้ําในการปองกันน้ําทวมและการไหลเวียนน้ํา

       เขตปทุมวัน เขตราชเทวี เขตหวยขวาง เขตดินแดง

       เขตบางรัก เขตสาทร เขตวัฒนา เขตยานนาวา 

       และเขตคลองเตย

       - จัดหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้งวัสดุและ

         และซอมแซม

         ปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม ตลอดจนการไหลเวียนน้ํา

         ในพ้ืนที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

       - เพ่ือดําเนินการใหบริการเดินระบบบํารุงรกัษาและบริหารจัดการ

         อุโมงคระบายน้ํา สถานีสูบน้ํา อาคารรบัน้ํา พรอมประตูระบายน้ํา

112,000,000                         

    0413049-64-15  1.  โครงการเดินระบบ บํารุงรักษาและบริหารจัดการอุโมงคระบายน้ํา

       - เพ่ือใหการดําเนินการบริหารน้ําในพ้ืนที่ โดยอุโมงคระบายน้ํา

         จากบึงมักกะสันลงสูแมน้ําเจาพระยาเกิดประสิทธิภาพในการ
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07199-1    เดินระบบ บํารุงรกัษาและบรหิารจัดการอุโมงคระบายน้ํา

63,000,000       บาท

     อุปกรณใชสอยตางๆ เพ่ือไวใชในการเดินระบบ บํารงุรกัษา

   - ควบคุม บริหารงาน ดูแล บํารุงรกัษาและซอมแซม

     อุโมงคระบายน้ํา สถานีสูบน้ํา อาคารรับน้ํา 4 แหง 

     และเข่ือน ค.ส.ล. ใหอยูในสภาพพรอมใชงานไดตลอดเวลา

   - ควบคุมระบบ เดินระบบอุโมงคระบายน้ํา สถานีสูบน้ํา

     อาคารรับน้ํา 4 แหง ใหมีประสิทธิภาพตามแผนการควบคุม

     ระดับน้ําในการปองกันน้ําทวมและการไหลเวียนน้ํา

เงิน เงินนอก

งบประมาณ งบประมาณ

   งบประมาณทั้งสิ้น 582,600,000 - บาท

   ป 2564 ตั้งงบประมาณ 56,000,000 - บาท

   ป 2565 ตั้งงบประมาณ 68,000,000 - บาท

   ป 2566 ตั้งงบประมาณ 63,000,000 - บาท

   ป 2567 ผูกพันงบประมาณ 108,000,000 - บาท

   ป 2568 ผูกพันงบประมาณ 108,000,000 - บาท

   ป 2569 ผูกพันงบประมาณ 179,600,000 - บาท

   จากบึงมักกะสันลงสูแมน้ําเจาพระยา (ระยะที่ 3) 

   - จัดหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้งวัสดุและ

     และซอมแซม
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0413049-65-17   2. โครงการเดินระบบบํารุงรักษา และบริหารจัดการอุโมงคระบายน้ํา

วัตถุประสงค

  และประสิทธิผล

ระยะเวลาดําเนินการ  4  ป (2565 – 2568)

เปาหมายของโครงการ

  เพ่ือไวใชในการเดินระบบ บํารุงรกัษาและซอมแซม

  และการไหลเวียนน้ํา

  และอาคารทิ้งน้ํา ใหมีประสิทธิภาพตามแผนการควบคุมระดับน้ําในการปองกันน้ําทวม

เขตดินแดง และเขตหวยขวาง

งานที่จะทํา

- จัดหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้งวัสดุและอุปกรณใชสอยตางๆ 

- ควบคุม บริหารงาน ดูแล บํารุงรกัษาและซอมแซมอุโมงคระบายน้ํา สถานีสูบน้ํา 

  อาคารรับน้ํา 3 แหง และอาคารทิ้งน้ํา ใหอยูในสภาพพรอมใชงานไดตลอดเวลา

- ควบคุมระบบ เดินระบบอุโมงคระบายน้ํา สถานีสูบน้ํา อาคารรบัน้ํา  3  แหง 

- เพ่ือดําเนินการใหบริการเดินระบบบํารุงรกัษาและบริหารจัดการอุโมงคระบายน้ํา

  สถานีสูบน้ํา อาคารรับน้ํา อาคารทิ้งน้ํา พรอมประตูระบายน้ําในพื้นที่โครงการ

- เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบาย ลดกําลังคน โดยจางเอกชนดําเนินการ

เดินระบบ บํารุงรกัษา และบริหารจัดการอุโมงคระบายน้ําใตคลองบางซื่อจากคลองลาดพราว

ลงสูแมน้ําเจาพระยา เพ่ือปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมและบรรเทาปญหาน้ําเนาเสียในคลอง 

ครอบคลุมพื้นที่ 56 ตารางกิโลเมตร  ในเขตดุสิต  เขตบางซื่อ เขตพญาไท เขตจตุจักร 

ใตคลองบางซื่อ จากคลองลาดพราวถึงแมน้ําเจาพระยา

- เพ่ือใหการดําเนินการบริหารน้ําในพ้ืนที่ โดยอุโมงคระบายน้ําใตคลองบางซื่อ

  จากคลองลาดพราวลงสูแมน้ําเจาพระยาเกิดประสิทธิภาพในการปองกัน

  แกไขปญหาน้ําทวมตลอดจนการไหลเวียนน้ําในพ้ืนที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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07199-1

49,000,000       บาท

  ใชสอยตางๆ เพ่ือไวใชในการเดินระบบ บํารุงรกัษาและซอมแซม

  ใชงานไดตลอดเวลา

  ระดับน้ําในการปองกันน้ําทวมและการไหลเวียนน้ํา

เงิน เงินนอก

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น 254,000,000 - บาท

ป 2565 ตั้งงบประมาณ 35,000,000 - บาท

ป 2566 ตั้งงบประมาณ 49,000,000 - บาท

ป 2567 ผูกพันงบประมาณ 84,000,000 - บาท

ป 2568 ผูกพันงบประมาณ 86,000,000 - บาท

- ควบคุมระบบ เดินระบบอุโมงคระบายน้ํา สถานีสูบน้ํา อาคารรบัน้ํา 

  3  แหง และอาคารทิ้งน้ํา ใหมีประสิทธิภาพตามแผนการควบคุม

เดินระบบบํารุงรกัษา และบริหารจัดการอุโมงคระบายน้ํา

ใตคลองบางซื่อ จากคลองลาดพราวถึงแมน้ําเจาพระยา

- จัดหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้งวัสดุและอุปกรณ

- ควบคุม บริหารงาน ดูแล บํารุงรกัษาและซอมแซมอุโมงคระบายน้ํา

  สถานีสูบน้ํา อาคารรับน้ํา 3 แหง และอาคารทิ้งน้ํา ใหอยูในสภาพพรอม
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ผลผลิตจัดการระบบคลองและแหลงรับน้ํา บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    1.1 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ บาท

          1.1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

          1.1.2 คาใชสอย บาท

สวนใหญเปนคาซอมแซมเขื่อน ค.ส.ล. 

และสวนประกอบอื่น ๆ คาจางเหมารถบรรทุก

คาจางเหมาบริการ (Outsource) เอกชนในการดูแล

และทําความสะอาดบึงรบัน้ํา จํานวน 15 บึง ฯลฯ

          1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

คาวัสดุปองกันน้ําทวมและวัสดุในการซอมแซมเขื่อน

และทํานบ คาวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

    1.2 คาสาธารณูปโภค บาท

คาไฟฟา       คาน้ําประปา

คาโทรศัพท   คาไปรษณีย

2. งบลงทุน บาท

    2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

         2.1.1 คาครุภัณฑ บาท

1,600,000         บาท

    05129-37  (2) เรอืไฟเบอรกลาสเก็บขนมูลฝอย ขนาด 2x8 เมตร

                        พรอมเคร่ืองยนตติดทายเรอื ขนาดไมนอยกวา 

                        40 แรงมา ชนิด 4 จังหวะ 11 ลํา 9,900,000         บาท

    05139-35  (3) รถจักรยานยนต ขนาด 120 ซีซี 2 คัน 102,800            บาท

    05198-32  (4) เกาอี้ทํางานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,

         ชํานาญงาน, อาวุโส, ชํานาญการ 3 ตัว 8,400               บาท

    05208-33  (5) รถยนตบรรทุก (ดีเชล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ

         ไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเคร่ืองยนตสูงสุดไมต่ํากวา 

         110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ 1 คัน 850,000            บาท

    05208-34  (6) รถยนตบรรทุก (ดีเชล) ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบ

         ไมต่ํากวา 6,000 ซีซี หรือกําลังเคร่ืองยนตสูงสุดไมต่ํากวา 

         170 กิโลวัตต แบบกระบะเททาย 2 คัน 4,252,000         บาท

    05208-43  (7) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ 

         ไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเคร่ืองยนตสูงสุดไมต่ํากวา

         90 กิโลวัตต 1 คัน 1,358,000         บาท

    05129-36  (1) เรอืไฟเบอรกลาสเก็บขนมูลฝอย ขนาด 2x6 เมตร 

                        พรอมเคร่ืองยนตติดทายเรอื ขนาดไมนอยกวา

                        40 แรงมา ชนิด 4 จังหวะ 2 ลํา

61,408,500                          

82,072,300                          

2,553,500                            

396,633,035                         

396,633,035                         

18,071,200                          

594,684,135                             

198,051,100                         

195,497,600                         

52,016,800                          
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         2.1.2 คาที่ดินและส่ิงกอสราง บาท

                 รายการผูกพัน

      0413051-62-04    1. โครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล. และสถานีสูบน้ําคลองมหาศร

                    จากบริเวณคลองบางไผถึงบริเวณคลองภาษีเจริญ

                    วัตถุประสงค

                    - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ําและปองกัน

                      แกไขปญหาน้ําทวมในพ้ืนที่ฝงธนบุรี

                    - เพ่ือปองกันการกันเซาะตลิ่งริมคลองมหาศร

                    - ประชาชนสามารถใชทางเดินหลังเข่ือนและ

                      สะพานทางเดินเปนเสนทางสัญจร

                    ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป (2562 – 2566)

                    เปาหมายของโครงการ

                    กอสรางเขื่อน ค.ส.ล. และสถานีสูบน้ําคลองมหาศร

                    จากบริเวณคลองบางไผถึงบริเวณคลองภาษีเจริญ

                    งานที่จะทํา

                    - กอสรางเขื่อน ค.ส.ล. (สมอยึดดานหลัง) ตามแบบเลขที่ 

                      RB.151605-04 ความยาวประมาณ 11,780 เมตร

                    - กอสรางเขื่อน ค.ส.ล. พรอมดาดทองคลอง ตามแบบเลขที่

                      AB.14004.5-01 ความยาวประมาณ 1,020 เมตร

                    - กอสรางสะพานเหล็กคนเดินขามคลอง 

                      ตามแบบเลขที่ SB.3/1 จํานวน 20 แหง

                    - ติดตั้งราวเหล็กกันตกริมเข่ือน ตามแบบเลขที่ R.15/1 

                      ความยาวประมาณ 12,800 เมตร 

                    - ติดตั้งบันไดเหล็กหนาเขื่อน ตามแบบเลขที่ S.3 จํานวน 256 แหง

                    - กอสรางสถานีสูบน้ํา ขนาดอัตราการสูบ

                      12 ลบ.ม./วินาที จํานวน 1 แหง

                    - กอสรางดาดทองคลอง ค.ส.ล. ใตสะพาน จํานวน 10 แหง

378,561,835                         
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05315-1 กอสรางเขื่อน ค.ส.ล. และสถานีสูบน้ําคลองมหาศร

จากบริเวณคลองบางไผถึงบริเวณคลองภาษีเจริญ 200,866,235      บาท

- กอสรางเขื่อน ค.ส.ล. (สมอยึดดานหลัง) ตามแบบเลขที่ 

  RB.151605-04 ความยาวประมาณ 11,780 เมตร

- กอสรางเขื่อน ค.ส.ล. พรอมดาดทองคลอง ตามแบบเลขที่

   AB.14004.5-01 ความยาวประมาณ 1,020 เมตร

- กอสรางสะพานเหล็กคนเดินขามคลอง 

  ตามแบบเลขที่ SB.3/1 จํานวน 20 แหง

- ติดตั้งราวเหล็กกันตกริมเข่ือน ตามแบบเลขที่ R.15/1 

  ความยาวประมาณ 12,800 เมตร 

- ติดตั้งบันไดเหล็กหนาเขื่อน ตามแบบเลขที่ S.3 จํานวน 256 แหง

- กอสรางสถานีสูบน้ํา ขนาดอัตราการสูบ

  12 ลบ.ม./วินาที จํานวน 1 แหง

- กอสรางดาดทองคลอง ค.ส.ล. ใตสะพาน จํานวน 10 แหง

เงิน เงินนอก

งบประมาณ  งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น 689,890,000 - บาท

ป 2562 - ป 2563 ตั้งงบประมาณ 144,023,765 - บาท

- ใชจากงบประมาณรายจายประจําป    114,023,765

- ใชจากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร         30,000,000

ป 2564              ตั้งงบประมาณ 210,000,000 - บาท

ป 2565              ตั้งงบประมาณ 135,000,000 - บาท

ป 2566              ตั้งงบประมาณ 200,866,235 - บาท
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โครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ชวงที่ 4

จากถนนแจงวัฒนะถึงถนนเทศบาลสงเคราะห

วัตถุประสงค

- เพ่ือปองกันการกัดเซาะตลิ่งริมคลองเปรมประชากร

- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ําและปองกันแกไขปญหาน้ําทวม

- เพ่ือบรรเทาปญหาคุณภาพน้ําเนาเสีย

ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป (2563 – 2567)

เปาหมายของโครงการ

กอสรางเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ชวงที่ 4

จากถนนแจงวัฒนะถึงถนนเทศบาลสงเคราะห

งานที่จะทํา

- กอสรางเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร

  ความยาวประมาณ 11,700 เมตร

- กอสรางเขื่อน ค.ส.ล. คลองแยกความยาวประมาณ 400 เมตร

- งานระบบทอรวบรวมน้ําเสีย ความยาวประมาณ 12,000 เมตร

- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ความยาวประมาณ 12,400 เมตร

- ติดตั้งบันไดเหล็กหนาเขื่อน จํานวน 248 แหง

0413051-63-15      2.
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05315-1 กอสรางเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ชวงที่ 4

จากถนนแจงวัฒนะถึงถนนเทศบาลสงเคราะห 47,695,600       บาท

- กอสรางเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร

  ความยาวประมาณ 11,700 เมตร

- กอสรางเขื่อน ค.ส.ล. คลองแยกความยาวประมาณ 400 เมตร

- งานระบบทอรวบรวมน้ําเสีย ความยาวประมาณ 12,000 เมตร

- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ความยาวประมาณ 12,400 เมตร

- ติดตั้งบันไดเหล็กหนาเขื่อน จํานวน 248 แหง

เงิน เงินนอก

งบประมาณ  งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น 617,200,000 617,200,000 บาท

ป 2563 ตั้งงบประมาณ 81,928,319 81,928,300       บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 124,377,600 124,377,600      บาท

ป 2565 ตั้งงบประมาณ 90,000,000 -                  บาท

ป 2566 ตั้งงบประมาณ 47,695,600 47,695,600       บาท

ป 2567 ผูกพันงบประมาณ 273,198,481 363,198,500      บาท
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โครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ชวงที่ 2

จากสุดเขตกรุงเทพมหานครถึงคลองบานใหมและ

จากหมูบานแกรนดคาแนลถึงถนนสรงประภา

วัตถุประสงค

- เพ่ือปองกันการกัดเซาะตลิ่งริมคลองเปรมประชากร

- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการระบายน้ําและปองกันแกไขปญหาน้ําทวม

- เพ่ือบรรเทาปญหาคุณภาพน้ําเนาเสีย

ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (2564 – 2567)

เปาหมายของโครงการ

กอสรางเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ชวงที่ 2

จากสุดเขตกรุงเทพมหานครถึงคลองบานใหมและ

จากหมูบานแกรนดคาแนลถึงถนนสรงประภา

งานที่จะทํา

- กอสรางเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร 

  ความยาวประมาณ 5,000 เมตร

- กอสรางเขื่อน ค.ส.ล. คลองแยก

  ความยาวประมาณ 130 เมตร

- งานระบบทอรวบรวมน้ําเสีย 

  ความยาวประมาณ 5,000 เมตร

- ติดตั้งราวกันตก 

  ความยาวประมาณ  5,130 เมตร 

- ติดตั้งบันไดเหล็กหนาเขื่อน

  จํานวน 104 แหง

0413051-64-01      3.
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05315-1 กอสรางเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ชวงที่ 2

จากสุดเขตกรุงเทพมหานครถึงคลองบานใหมและ

จากหมูบานแกรนดคาแนลถึงถนนสรงประภา 70,000,000       บาท

- กอสรางเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร 

  ความยาวประมาณ 5,000 เมตร

- กอสรางเขื่อน ค.ส.ล. คลองแยก

  ความยาวประมาณ 130 เมตร

- งานระบบทอรวบรวมน้ําเสีย 

  ความยาวประมาณ 5,000 เมตร

- ติดตั้งราวกันตก 

  ความยาวประมาณ  5,130 เมตร 

- ติดตั้งบันไดเหล็กหนาเขื่อน

  จํานวน 104 แหง

เงิน เงินนอก

งบประมาณ  งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น 284,850,000 284,850,000 บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 6,750,000 67,500,000 บาท

ป 2565 ตั้งงบประมาณ 80,750,000 84,375,000 บาท

ป 2566 ตั้งงบประมาณ 70,000,000 - บาท

ป 2567 ผูกพันงบประมาณ 127,350,000 132,975,000 บาท
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โครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ชวงที่ 3

จากถนนสรงประภาถึงถนนแจงวัฒนะ

วัตถุประสงค

- เพ่ือปองกันการกัดเซาะตลิ่งริมคลองเปรมประชากร

- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ําและปองกันแกไขปญหาน้ําทวม

- เพ่ือบรรเทาปญหาคุณภาพน้ําเนาเสีย

ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (2564 – 2567)

เปาหมายของโครงการ

กอสรางเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ชวงที่ 3

จากถนนสรงประภาถึงถนนแจงวัฒนะ

งานที่จะทํา

- กอสรางเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร 

  ความยาวประมาณ 10,000 เมตร

- กอสรางเขื่อน ค.ส.ล. คลองแยก 

  ความยาวประมาณ 100 เมตร 

- งานระบบทอรวบรวมน้ําเสีย 

  ความยาวประมาณ 10,000 เมตร

- ติดตั้งราวกันตก ความยาวประมาณ 10,100 เมตร 

- ติดตั้งบันไดเหล็กหนาเขื่อน จํานวน 202 แหง

0413051-64-02      4.
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05315-1 กอสรางเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ชวงที่ 3

จากถนนสรงประภาถึงถนนแจงวัฒนะ 60,000,000       บาท

- กอสรางเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร 

  ความยาวประมาณ 10,000 เมตร

- กอสรางเขื่อน ค.ส.ล. คลองแยก 

  ความยาวประมาณ 100 เมตร 

- งานระบบทอรวบรวมน้ําเสีย 

  ความยาวประมาณ 10,000 เมตร

- ติดตั้งราวกันตก ความยาวประมาณ 10,100 เมตร 

- ติดตั้งบันไดเหล็กหนาเขื่อน จํานวน 202 แหง

เงิน เงินนอก

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น 531,719,500 บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 13,000,000 130,000,000 บาท

ป 2565 ตั้งงบประมาณ 90,000,000 105,625,000 บาท

ป 2566 ตั้งงบประมาณ 60,000,000 - บาท

ป 2567 ผูกพันงบประมาณ 368,719,500 296,094,500 บาท

531,719,500



51

ผลผลิตสารสนเทศเพื่อการจัดการน้ํา บาท

งบดําเนินงาน บาท

1. คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

   1.1 คาตอบแทน บาท

    คาอาหารทําการนอกเวลา

   1.2 คาใชสอย บาท

    สวนใหญเปนคาบํารุงรักษาศูนยควบคุมระบบปองกันน้ําทวม

    กรุงเทพมหานคร คาบํารุงรกัษาเครื่องเรดารตรวจอากาศ

    กรุงเทพมหานคร คาบํารุงรกัษาศูนยขอมูลสํานักการระบายน้ํา ฯลฯ

   1.3 คาวัสดุ บาท

    สวนใหญเปนคาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร 

    คาจัดทําหนังสือเอกสารฯ คาวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

2. คาสาธารณูปโภค บาท

    คาไฟฟา       คาน้ําประปา

    คาโทรศพัท   คาไปรษณีย

76,432,500                          

752,700                              

1,521,200                            

81,416,400                              

81,416,400                          

79,895,200                          

2,710,000                            
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ผลผลิตสนับสนุนและซอมบํารุงเครื่องจักรกล บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

   1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

        1.1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

        1.1.2 คาใชสอย บาท

สวนใหญเปนคาซอมแซมเคร่ืองจักรกล

และเครื่องทุนแรง คาบํารุงรกัษาเคร่ืองสูบน้ํา 

คาซอมแซมยานพาหนะ ฯลฯ

        1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น

คาวัสดุซอมแซมบํารุงรกัษาเครื่องสูบน้ํา ตูควบคุม

เครื่องสูบน้ํา คาวัสดุในการติดตั้งเคร่ืองสูบน้ํา ฯลฯ

   1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

คาไฟฟา       คาน้ําประปา 

คาโทรศัพท   คาไปรษณีย

2. งบลงทุน บาท

    คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

    คาครุภัณฑ   บาท

       05105-17  (1) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)

แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย

8 เครื่อง 204,080            บาท

       05124-15  (2) เครื่องสูบน้ําไฟฟาชนิดจุมแบบหอยโขง

(FREE STANDING) ขนาดความสามารถสูบน้ํา

ไดไมนอยกวา 7.8 ลบ.ม./นาที ที่ระยะสูบสง 

(HEAD) ไมนอยกวา 10 เมตร พรอมอุปกรณ

2 เครื่อง 1,900,000         บาท

       05129-4    (3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ลอ 

กําลังเครื่องยนตสูงสุดไมนอยกวา 240 แรงมา

พรอมติดตั้งเครนยกไฮโดรลิค ขนาดยกได

12.5 ตัน-เมตร 1 คัน 5,300,000         บาท

       05129-6    (4) รถน้ํามันเชื้อเพลิง ขนาดไมนอยกวา 3,000 ลิตร

พรอมอุปกรณ 1 คัน 7,200,000         บาท

14,604,080                          

20,825,900                          

60,710,800                          

85,179,500                          

2,480,200                            

14,604,080                          

14,604,080                          

183,800,480                             

169,196,400                         

166,716,200                         
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ผลผลิตบําบัดน้ําเสีย บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

         1.1.1 คาตอบแทน บาท

คาอาหารทําการนอกเวลา

         1.1.2 คาใชสอย บาท

คาซอมแซมเคร่ืองจักรกลและเครื่องทุนแรง

คาซอมแซมยานพาหนะ คาซอมแซมเครื่องมือ

และอุปกรณบําบัดน้ําเสีย ฯลฯ

         1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุไฟฟา ประปา งานบาน 

งานครวั และงานสวน คาวัสดุเครื่องจักรกล

และเครื่องทุนแรง คาวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

    1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

คาไฟฟา      คาน้ําประปา

คาโทรศัพท  คาไปรษณีย

2. งบลงทุน บาท

    คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บาท

    คาครุภัณฑ บาท

       05124-2    (1) เครื่องสูบน้ําไฟฟาแบบจุม ขนาด 7.5 กิโลวัตต

ความสามารถในการสูบไมนอยกวา 1 ลบ.ม./นาที

แรงสูบสงไมนอยกวา 21 เมตร พรอมอุปกรณ

และติดตั้ง 2 เครื่อง 738,500            บาท

       05124-6    (2) เครื่องสูบน้ําไฟฟาแบบจุม ความสามารถในการสูบ

ไมนอยกวา 2.5 ลบ.ม./นาที มีระยะสูบสง

ไมนอยกวา 15 เมตร พรอมอุปกรณประกอบ

และติดตั้ง 3 เครื่อง 2,025,000         บาท

       05199-1    (3) เครื่องดูดกลิ่น ขนาด 550 วัตต 

แรงลม 20-70 ลบ.ม./นาที 

แรงดันลม 8-30 มิลลิเมตรน้ํา 

พรอมอุปกรณติดตั้ง 1 เครื่อง 884,500            บาท

       05199-5    (4) เครื่องเติมอากาศชนิดทุนลอยแกนดิ่ง

ขนาด 11 กิโลวัตต 380 โวลท 50 เฮิรตซ 

3 เฟส และอุปกรณพรอมติดตั้ง 2 ชุด 2,734,278         บาท

4,259,000                            

10,517,200                          

81,184,278

81,184,278

81,184,278

718,376,078                             

41,907,800                          

31,390,600                          

23,000,500                          

4,131,100                            
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    รายการผูกพัน

    0427050-62-10 โครงการจัดหาทดแทนเครื่องจักรและอุปกรณ

โรงควบคุมคุณภาพน้ําชองนนทรี

วัตถุประสงค

เพ่ือจัดหาทดแทนเครื่องจักรและอุปกรณระบบบําบัดน้ําเสีย     

โรงควบคุมคุณภาพน้ําชองนนทรี

ระยะเวลาดําเนินการ 6 ป (2562-2567)

เปาหมายของโครงการ

เพ่ือจัดหาทดแทนเครื่องจักรและอุปกรณ

ระบบบําบัดน้ําเสียโรงควบคุมคุณภาพน้ําชองนนทรี  

งานที่จะทํา

จัดหาเครื่องจักรและอุปกรณระบบบําบัดน้ําเสีย

โรงควบคุมคุณภาพน้ําชองนนทรีตามรายการที่กําหนด 

05199-1 เครื่องจักรและอุปกรณระบบบําบัดน้ําเสีย

74,802,000       บาท

เงิน  เงินนอก

งบประมาณ  งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น 289,000,000 - บาท

ป 2562 - ป 2565 ตั้งงบประมาณ 90,000,000 - บาท

ป 2566              ตั้งงบประมาณ 74,802,000 - บาท

ป 2567              ผูกพันงบประมาณ 124,198,000 - บาท

โรงควบคุมคุณภาพน้ําชองนนทรีตามรายการที่กําหนด
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4. งบรายจายอื่น บาท

07199-1 (1) คาใชจายในการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย

     โรงควบคุมคุณภาพน้ํารัตนโกสินทร 13,100,000       บาท

07199-2 (2) คาใชจายในการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย

     โรงควบคุมคุณภาพน้ําสี่พระยา 10,000,000       บาท

   รายการผูกพัน

 1. โครงการจางเดินระบบ บํารุงรักษาและบริหารจัดการ

     โรงควบคุมคุณภาพน้ําหนองแขม-ทุงครุ ระยะที่ 4

     วัตถุประสงค

     ระยะเวลาดําเนินการ 7 ป (2562-2568)

     เปาหมายของโครงการ

      เพ่ือดําเนินการจางเดินระบบ บํารุงรกัษา และบริหารจัดการ

      งานที่จะทํา

         คุณภาพน้ําหนองแขม

       - ควบคุมบริหาร ดูแล รักษาระบบทอรวบรวมน้ําเสีย

         ระบบบําบัดน้ําเสีย ขนาดบําบัด 65,000 ลูกบาศกเมตร/วัน

         ของโรงควบคุมคุณภาพน้ําทุงครุ

      โรงควบคุมคุณภาพน้ําหนองแขม-ทุงครุ ระยะที่ 4

       - ควบคุมบริหาร ดูแล รักษาระบบทอรวบรวมน้ําเสีย

         ระบบบําบัดน้ําเสีย ขนาดบําบัด 157,000 ลูกบาศกเมตร/วัน

         และระบบบําบัดตะกอนน้ําเสีย ความสามารถบําบัด

         500 ลูกบาศกเมตร/วัน (20%ตะกอนแหง) ของโรงควบคุม

595,284,000                         

   0427050-62-06     

     เพ่ือรวบรวมน้ําเสียในพื้นที่บรกิารบําบัดน้ําเสีย

     และสามารถเดินระบบบําบัดน้ําเสียของโรงควบคุม

     คุณภาพน้ําหนองแขม และโรงควบคุมคุณภาพน้ํา

     ทุงครุไดอยางมีประสิทธิภาพ
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07199-1

129,120,000      บาท

 - ควบคุมบริหาร ดูแล รักษาระบบทอรวบรวมน้ําเสีย

   ระบบบําบัดน้ําเสีย ขนาดบําบัด 157,000 ลูกบาศกเมตร/วัน

   และระบบบําบัดตะกอนน้ําเสีย ความสามารถบําบัด 

   500 ลูกบาศกเมตร/วัน (20% ตะกอนแหง) ของโรงควบคุม

   คุณภาพน้ําหนองแขม

 - ควบคุมบริหาร ดูแล รักษาระบบทอรวบรวมน้ําเสีย

   ระบบบําบัดน้ําเสีย ขนาดบําบัด 65,000 ลูกบาศกเมตร/วัน

   ของโรงควบคุมคุณภาพน้ําทุงครุ

เงิน  เงินนอก

งบประมาณ  งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น 860,799,000 - บาท

ป 2562 - ป 2563 ตั้งงบประมาณ 76,172,751 - บาท

 - ใชจากงบประมาณรายจายประจําป 56,900,000

 - ใชจากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร 19,272,751

ป 2564              ตั้งงบประมาณ 174,319,200 - บาท

ป 2565              ตั้งงบประมาณ 104,911,968 - บาท

ป 2566              ตั้งงบประมาณ 129,120,000 - บาท

ป 2567              ผูกพันงบประมาณ 188,137,000 - บาท

ป 2568              ผูกพันงบประมาณ 188,138,081 - บาท

จางเดินระบบ บํารุงรกัษา และบริหารจัดการ

โรงควบคุมคุณภาพน้ําหนองแขม-ทุงครุ ระยะที่ 4 
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วัตถุประสงค

เปาหมายของโครงการ

งานที่จะทํา

ซึ่งเปนระบบบําบัดน้ําเสียใตดิน 

- ควบคุมบริหารจัดการศูนยการศึกษาและอนุรักษสิ่งแวดลอมบางซื่อ 

- ควบคุมบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย 

ความยาวทอรวบรวมน้ําเสียรวม 49.4 ตารางกิโลเมตร

ระยะเวลาดําเนินการ 7 ป (2562-2568)

เพ่ือดําเนินการควบคุมบรหิารจัดการศูนยการศึกษา

และอนุรักษสิ่งแวดลอมบางซื่อ ประกอบดวยอาคารศูนยการศึกษา

และอนุรักษสิ่งแวดลอมฯ และโรงควบคุมคุณภาพน้ํา

ศูนยการศึกษาและอนุรักษส่ิงแวดลอมบางซื่อ ระยะที่ 2

เพ่ือเปนศูนยกลางในการใหความรูและการอนุรักษสิ่งแวดลอม

สงเสริมใหประชาชนที่มาเย่ียมชม ตระหนักถึงความสําคัญ

ของการอนุรักษสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการบําบัดน้ําเสีย 

120,000 ลูกบาศกเมตร/วัน มีพ้ืนที่บริการ 20.7 ตารางกิโลเมตร 

ครอบคลุมพื้นที่เขตบางซื่อ เขตจตุจักร ดุสิต และพญาไทบางสวน 

0427050-62-07  2. โครงการจางเดินระบบ บํารุงรักษา และบริหารจัดการ
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07199-1

128,721,000 บาท

 - ควบคุมบริหารจัดการศูนยการศึกษาและอนุรักษ

   สิ่งแวดลอมบางซื่อ

 - ควบคุมบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย

เงิน  เงินนอก

งบประมาณ  งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น 735,350,000 - บาท

ป 2562 - ป 2563 ตั้งงบประมาณ 63,964,954 - บาท

 - ใชจากงบประมาณรายจายประจําป 18,490,000

 - ใชจากเงินยืมสะสมกรุงเทพมหานคร 45,474,954

ป 2564              ตั้งงบประมาณ 135,500,000 - บาท

ป 2565              ตั้งงบประมาณ 74,393,688 - บาท

ป 2566              ตั้งงบประมาณ 128,721,000 - บาท

ป 2567              ผูกพันงบประมาณ 166,385,179 - บาท

ป 2568              ผูกพันงบประมาณ 166,385,179 - บาท

จางเดินระบบ บํารุงรกัษา และบริหารจัดการ

ศูนยการศึกษาและอนุรักษสิ่งแวดลอมบางซื่อ ระยะที่ 2
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วัตถุประสงค

ระยะเวลาดําเนินการ 7 ป (2562-2568)

เปาหมายของโครงการ

งานที่จะทํา

  (Cyclic Activated Sludge System)

  บอพักน้ําเสีย (Manholes) จํานวน 555 บอ ทอรวบรวมน้ําเสีย

  ความยาวประมาณ 51 กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่เขตบางคอแหลม

  ยานนาวา สาทร และบางรัก พ้ืนที่รวมประมาณ 28.5 ตารางกิโลเมตร

ชองนนทร ีสถานีสูบน้ําเสียทั้ง 3 แหง และระบบทอรวบรวมน้ําเสีย ดังนี้

- โรงควบคุมคุณภาพน้ําชองนนทรี ขนาดความสามารถในการบําบัด

  น้ําเสีย 200,000 ลูกบาศกเมตร/วัน บําบัดน้ําเสียดวยระบบ CASS

- สถานีสูบน้ํา 3 แหง ไดแก สถานีสูบน้ําเสียพระราม 3 

  สถานีสูบน้ําเสียสาทร และสถานีสูบน้ําเสียเจริญกรุง

- บอดักน้ําเสีย (Interceptor Chambers) จํานวน 356 บอ

โรงควบคุมคุณภาพน้ําชองนนทรี ระยะที่ 4

เพ่ือรวบรวมน้ําเสียในพ้ืนที่บริการบําบัดน้ําเสียและสามารถเดินระบบ     

บําบัดน้ําเสียโรงควบคุมคุณภาพน้ําชองนนทรีไดอยางมีประสิทธิภาพ

เพ่ือดําเนินการเดินระบบ บํารุงรกัษา และบริหารจัดการ

โรงควบคุมคุณภาพน้ําชองนนทรี ระยะที่ 4

เดินระบบ บํารุงรกัษา และบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ํา

0427050-62-08  3. โครงการจางเดินระบบ บํารุงรักษา และบริหารจัดการ
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07199-1 จางเดินระบบ บํารุงรกัษา และบริหารจัดการ

โรงควบคุมคุณภาพน้ําชองนนทรี ระยะที่ 4 62,793,000 บาท

เดินระบบ บํารุงรกัษาและบรหิารจัดการ

โรงควบคุมคุณภาพน้ําชองนนทรี สถานีสูบน้ําเสีย

ทั้ง 3 แหง และระบบทอรวบรวมน้ําเสีย ดังนี้

- โรงควบคุมคุณภาพน้ําชองนนทรี ขนาดความสามารถในการบําบัด

  น้ําเสีย 200,000 ลูกบาศกเมตร/วัน บําบัดน้ําเสียดวยระบบ CASS

  (Cyclic Activated Sludge System)

- สถานีสูบน้ํา 3 แหง ไดแก สถานีสูบน้ําเสียพระราม 3 

  สถานีสูบน้ําเสียสาทร และสถานีสูบน้ําเสียเจริญกรุง

- บอดักน้ําเสีย (Interceptor Chambers) จํานวน 356 บอ

  บอพักน้ําเสีย (Manholes) จํานวน 555 บอ ทอรวบรวมน้ําเสีย

  ความยาวประมาณ 51 กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่เขตบางคอแหลม

  ยานนาวา สาทร และบางรัก พ้ืนที่รวมประมาณ 28.5 ตารางกิโลเมตร

เงิน  เงินนอก

งบประมาณ  งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น 418,620,000 - บาท

ป 2562 - ป 2563 ตั้งงบประมาณ 38,637,300 - บาท

 - ใชจากงบประมาณรายจายประจําป 21,605,065   

 - ใชจากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร 17,032,235   

ป 2564              ตั้งงบประมาณ 88,200,000 - บาท

ป 2565              ตั้งงบประมาณ 50,510,826 - บาท

ป 2566              ตั้งงบประมาณ 62,793,000 - บาท

ป 2567              ผูกพันงบประมาณ 89,239,000 - บาท

ป 2568              ผูกพันงบประมาณ 89,239,874 - บาท
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วัตถุประสงค

เพ่ือรวบรวมน้ําเสียในพ้ืนที่บริการบําบัดน้ําเสีย     

ดินแดงไดอยางมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดําเนินการ 6 ป (2564-2569)

เปาหมายของโครงการ

งานที่จะทํา

เพ่ือดําเนินการเดินระบบ บํารุงรกัษา และบริหารจัดการ

โรงควบคุมคุณภาพน้ําดินแดง

และเดินระบบบําบัดน้ําเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ํา

ผูรับจางสามารถรวบรวมน้ําเสีย และเดินระบบบําบัดน้ําเสีย     

ของโรงควบคุมคุณภาพน้ําดินแดง พื้นที่บริการ 37 ตารางกิโลเมตร 

ครอบคลุมพื้นที่เขตดินแดง ปทุมวัน และบางสวนของเขตพญาไท 

ดุสิต ราชเทวี ปอมปราบศัตรูพาย สัมพันธวงศ และเขตพระนคร

ความสามารถในการบําบัดน้ําเสีย 350,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน

0427050-64-01  4. โครงการจางเดินระบบ บํารุงรักษา และบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ํา

ดินแดง ระยะที่ 4 
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07199-1 จางเดินระบบ บํารุงรกัษา และบริหารจัดการ

โรงควบคุมคุณภาพน้ําดินแดง ระยะที่ 4 149,400,000 บาท

เดินระบบ บํารุงรกัษา และบริหารจัดการ

โรงควบคุมคุณภาพน้ําดินแดง สถานีสูบน้ําเสีย

7 แหง และระบบทอรวบรวมน้ําเสีย ดังนี้

 - โรงควบคุมคุณภาพน้ําดินแดงขนาดความสามารถ

   ในการบําบัดน้ําเสีย 350,000 ลูกบาศกเมตร/วัน

   บําบัดน้ําเสียระบบตะกอน เรงกําจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัส

 - สถานีสูบน้ําเสีย 7 แหง ไดแกสถานีสูบน้ําเสียหวยขวาง

   2 แหง สถานีสูบน้ําเสียวัดประชาระบือธรรม 1 แหง

   สถานีสูบน้ํากรุงเกษม 1 แหง และสถานีสูบน้ําเสีย

   สะพานหัวชาง 3 แหง

 - บอดักน้ําเสีย (Interceptor) และบอพักน้ําเสีย 

   (Manholes) จํานวน 1,382 บอ และทอรวบรวม

   น้ําเสีย ความยาวประมาณ 63 กิโลเมตร ครอบคลุม

   พ้ืนที่เขตดินแดง ปทุมวัน และบางสวนของเขตพญาไท

   ดุสิต ราชเทวี ปอมปราบศัตรูพาย สัมพันธวงศ

   และเขตพระนคร เนื้อที่รวมประมาณ 37 ตารางกิโลเมตร

  เงิน  เงินนอก

งบประมาณ  งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น 982,500,000 - บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 5,000,000 - บาท

ป 2565 ตั้งงบประมาณ 117,100,034 - บาท

ป 2566 ตั้งงบประมาณ 149,400,000 - บาท

ป 2567 ผูกพันงบประมาณ 236,999,900 - บาท

ป 2568 ผูกพันงบประมาณ 236,999,900 - บาท

ป 2569 ผูกพันงบประมาณ 237,000,166 - บาท
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จตุจักร ระยะที่ 4 

วัตถุประสงค

เพ่ือรวบรวมน้ําเสียในพ้ืนที่บริการบําบัดน้ําเสีย     

จตุจักรไดอยางมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดําเนินการ 6 ป (2564-2569)

เปาหมายของโครงการ

งานที่จะทํา

โรงควบคุมคุณภาพน้ําจตุจักร

ผูรับจางสามารถรวบรวมน้ําเสีย และเดินระบบบําบัดน้ําเสีย     

ของโรงควบคุมคุณภาพน้ําจตุจักร พ้ืนที่บริการ 33.4 ตารางกิโลเมตร 

ครอบคลุมพื้นที่เขตจตุจักร และบางสวนของเขตพญาไท ดินแดง

หวยขวาง ความสามารถในการบําบัดน้ําเสีย 150,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน

เพ่ือดําเนินการเดินระบบ บํารุงรกัษา และบริหารจัดการ

0427050-64-02  5. โครงการจางเดินระบบ บํารุงรักษา และบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ํา

และเดินระบบบําบัดน้ําเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ํา
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07199-1 จางเดินระบบ บํารุงรกัษา และบริหารจัดการ

โรงควบคุมคุณภาพน้ําจตุจักร ระยะที่ 4 102,150,000 บาท

 - เดินระบบ ดูแลและบํารุงรกัษาโรงควบคุม

   คุณภาพน้ําจตุจักรที่มีความสามารถในการ

   บําบัดน้ําเสียไดวันละ 150,000 ลูกบาศกเมตร

   ตอวัน อยางตอเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง

 - ดูแลและบํารงุรกัษาระบบโครงขายทอรวบรวม

   น้ําเสีย ขนาด Ø 0.30 - 2.50 เมตร

   รวมระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตร

   มีจํานวน บอ MH และ IPC รวมทั้งสิ้น 380 บอ

   และมีสถานีสูบน้ํายอย 13 แหง อยางตอเนื่อง

   ตลอด 24 ชั่วโมง

 - เดินระบบ ดูแลและบํารุงรกัษาระบบหมักตะกอน

   และเครื่องจักรอุปกรณตาง ๆ อยางตอเนื่องตลอด

   24 ชั่วโมง

เงิน  เงินนอก

งบประมาณ  งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น 674,800,000 - บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 5,000,000 - บาท

ป 2565 ตั้งงบประมาณ 68,833,144 - บาท

ป 2566 ตั้งงบประมาณ 102,150,000 - บาท

ป 2567 ผูกพันงบประมาณ 166,272,200 - บาท

ป 2568 ผูกพันงบประมาณ 166,272,200 - บาท

ป 2569 ผูกพันงบประมาณ 166,272,456 - บาท
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ผลผลิตพัฒนาระบบปองกันน้ําทวม บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

         1.1.1 คาใชสอย บาท

สวนใหญเปนคาซอมแซมแนวปองกัน

น้ําทวมและแกมลิง คาซอมบํารุงระบบ

ระบายน้ํา สถานีสูบน้ํา อุโมงคระบายน้ํา 

คาซอมแซมอาคารสูบน้ําเครื่องสูบน้ํา

และตูควบคุม ฯลฯ

         1.1.2 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุอุปกรณบํารุงรกัษา

ระบบอาคารบังคับน้ําและเครื่องสูบน้ํา 

คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง

และน้ํามันหลอลื่น ฯลฯ

    1.2 คาสาธารณูปโภค  บาท

คาไฟฟา      คาน้ําประปา

คาโทรศัพท  คาไปรษณีย

2. งบลงทุน 572,791,320 บาท

    2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 572,791,320 บาท

         2.1.1  คาครุภัณฑ  68,820 บาท

     05105-26  (1) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน

          (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

          พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS)

          แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 2 เครื่อง 51,020             บาท

     05199-27  (2) เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา 

          ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หนา/นาท)ี 2 เครื่อง 17,800             บาท

71,729,000                          

70,045,200                          

62,356,700                          

7,688,500                            

1,683,800                            

644,520,320                             
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 2.1.2 คาที่ดินและส่ิงกอสราง 572,722,500 บาท

         รายการผูกพัน

          จากคลองบางบัวลงสูแมน้ําเจาพระยา

          วัตถุประสงค

           เพ่ือปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมในพ้ืนที่เขตดอนเมือง

           เขตหลักสี่ เขตสายไหม เขตบางเขน และเขตจตุจักร

           โดยครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 109 ตารางกิโลเมตร

          ระยะเวลาดําเนินการ 7 ป (2563 – 2569)

          เปาหมายของโครงการ

           กอสรางอุโมงคระบายน้ําคลองเปรมประชากร

           จากคลองบางบัวลงสูแมน้ําเจาพระยา

          งานที่จะทํา

           - กอสรางสถานีสูบน้ําและอาคารระบายน้ํา 

             ขนาด 60 ลบ.ม./วินาที จํานวน 1 แหง

           - กอสรางอาคารรบัน้ํา จํานวน 4 แหง

           - กอสรางอุโมงคระบายน้ํา ขนาดเสนผานศูนยกลาง 

             5.70 เมตร ยาวประมาณ 13.40 กิโลเมตร

         0412002-63-22   1. โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ําคลองเปรมประชากร
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05399-1 กอสรางอุโมงคระบายน้ําคลองเปรมประชากร

จากคลองบางบัวลงสูแมน้ําเจาพระยา 179,489,300      บาท

- กอสรางสถานีสูบน้ําและอาคารระบายน้ํา 

  ขนาด 60 ลบ.ม./วินาที จํานวน 1 แหง

- กอสรางอาคารรบัน้ํา จํานวน 4 แหง

- กอสรางอุโมงคระบายน้ํา ขนาดเสนผานศูนยกลาง 

  5.70 เมตร ยาวประมาณ 13.40 กิโลเมตร

เงิน เงินนอก

งบประมาณ  งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น 2,469,990,000 5,763,310,000   บาท

ป 2563 ตั้งงบประมาณ 1,000,000 576,331,000      บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 5,760,000 13,440,000       บาท

ป 2565 ตั้งงบประมาณ 240,239,000 -                  บาท

ป 2566 ตั้งงบประมาณ 179,489,300 418,808,200      บาท

ป 2567 ผูกพันงบประมาณ 711,310,000 1,037,395,800   บาท

ป 2568 ผูกพันงบประมาณ 711,310,000 1,037,395,800   บาท

ป 2569 ผูกพันงบประมาณ 620,881,700 2,679,939,200   บาท
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คลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสูแมน้ําเจาพระยา

วัตถุประสงค

เพ่ือจางที่ปรึกษาที่มีความรู ความเชี่ยวชาญและประสบการณ

ควบคุมการกอสรางโครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ํา

คลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสูแมน้ําเจาพระยา

ใหเปนไปตามแบบ รายการ สัญญา และติดตามตรวจสอบ

และแกไขปญหาตาง ๆ หากเกิดข้ึนหลังจากงานกอสรางแลวเสร็จ

ระยะเวลาดําเนินการ 10 ป (2563 – 2572)

เปาหมายของโครงการ

ดําเนินการจางที่ปรึกษาที่มีความรู ความเชี่ยวชาญและประสบการณ

เพ่ือทําหนาที่ตรวจสอบ ควบคุมการกอสรางและกํากับดูแล

จัดการบริหารโครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ําคลองเปรมประชากร

จากคลองบางบัวลงสูแมน้ําเจาพระยา

งานที่จะทํา

จางที่ปรึกษาควบคุมการกอสรางโครงการกอสราง

อุโมงคระบายน้ําคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัว

ลงสูแมน้ําเจาพระยา

0412002-63-23  2. โครงการจางที่ปรึกษาควบคุมการกอสรางโครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ํา
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05399-1 จางที่ปรึกษาควบคุมการกอสรางโครงการกอสราง

อุโมงคระบายน้ําคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัว

ลงสูแมน้ําเจาพระยา 8,959,700 บาท

- จางที่ปรึกษาควบคุมการกอสรางโครงการ

  กอสรางอุโมงคระบายน้ําคลองเปรมประชากร

  จากคลองบางบัวลงสูแมน้ําเจาพระยา

เงิน เงินนอก

งบประมาณ  งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น 59,679,000 139,251,000 บาท

ป 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ 480,000 2,800,000 บาท

ป 2565 ตั้งงบประมาณ 11,400,000 - บาท

ป 2566 ตั้งงบประมาณ 8,959,700 20,905,800 บาท

ป 2567 ผูกพันงบประมาณ 6,473,216 16,909,000 บาท

ป 2568 ผูกพันงบประมาณ 6,473,216 16,909,000 บาท

ป 2569 - ป 2572 ผูกพันงบประมาณ 25,892,868 81,727,200 บาท
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วัตถุประสงค

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ําคลองทวีวัฒนา

และปรับปรงุประสิทธิภาพการระบายน้ํา

ในพ้ืนที่ฝงธนบุรี เขตทวีวัฒนา เขตหนองแขม 

และเขตบางแค ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 

60 ตารางกิโลเมตร

ระยะเวลาดําเนินการ 6 ป (2563 – 2568)

เปาหมายของโครงการ

กอสรางอุโมงคระบายน้ําคลองทวีวัฒนาบรเิวณคอขวด

งานที่จะทํา

- กอสรางสถานีสูบน้ําคลองทวีวัฒนา 

  ขนาด 32 ลบ.ม./วินาที จํานวน 1 แหง

- กอสรางอุโมงคระบายน้ํา ขนาดเสนผานศูนยกลาง 3.70 เมตร

  ยาวประมาณ 2,033 เมตร

- กอสรางอาคารรบัน้ํา จํานวน 1 แหง

- กอสรางประตูระบายน้ํา จํานวน 32 แหง

0412002-63-34  3. โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ําคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด
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05399-1 กอสรางอุโมงคระบายน้ําคลองทวีวัฒนาบรเิวณคอขวด 127,579,000      บาท

- กอสรางสถานีสูบน้ําคลองทวีวัฒนา 

  ขนาด 32 ลบ.ม./วินาที จํานวน 1 แหง

- กอสรางอุโมงคระบายน้ํา ขนาดเสนผานศูนยกลาง 3.70 เมตร

  ยาวประมาณ 2,033 เมตร

- กอสรางอาคารรบัน้ํา จํานวน 1 แหง

- กอสรางประตูระบายน้ํา จํานวน 32 แหง

เงิน เงินนอก

งบประมาณ  งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น 1,109,600,000 1,109,600,000 บาท

ป 2563 - ป 2564 ตั้งงบประมาณ 11,121,000 11,121,000 บาท

ป 2565 ตั้งงบประมาณ 139,000,000 - บาท

ป 2566 ตั้งงบประมาณ 127,579,000 127,579,000 บาท

ป 2567 ผูกพันงบประมาณ 221,920,000 221,920,000 บาท

ป 2568 ผูกพันงบประมาณ 609,980,000       748,980,000      บาท
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คลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด

วัตถุประสงค

เพ่ือจางที่ปรึกษาที่มีความรู ความเชี่ยวชาญและประสบการณ

ควบคุมการกอสรางโครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ํา

คลองทวีวัฒนาบรเิวณคอขวด ใหเปนไปตามแบบ

รายการ สัญญา และติดตามตรวจสอบและแกไขปญหาตาง ๆ

หากเกิดข้ึนหลังจากงานกอสรางแลวเสร็จ

ระยะเวลาดําเนินการ 8 ป (2563 – 2570)

เปาหมายของโครงการ

ดําเนินการจางที่ปรึกษาที่มีความรู ความเชี่ยวชาญและประสบการณ

เพ่ือทําหนาที่ตรวจสอบ ควบคุมการกอสรางและกํากับดูแล

จัดการบริหารโครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ํา

คลองทวีวัฒนาบรเิวณคอขวด

งานที่จะทํา

จางที่ปรึกษาควบคุมการกอสรางโครงการกอสราง

อุโมงคระบายน้ําคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด

0412002-63-35  4. โครงการจางที่ปรึกษาควบคุมการกอสรางโครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ํา
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05399-1 จางที่ปรึกษาควบคุมการกอสรางโครงการกอสราง

อุโมงคระบายน้ําคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด 548,000            บาท

- จางที่ปรึกษาควบคุมการกอสรางโครงการ

  กอสรางอุโมงคระบายน้ําคลองทวีวัฒนา

  บรเิวณคอขวด

เงิน เงินนอก

งบประมาณ  งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น 23,446,500 23,446,500 บาท

ป 2563 - ป 2564 ตั้งงบประมาณ 1,000,000 2,500,000 บาท

ป 2565 ตั้งงบประมาณ 5,000,000 - บาท

ป 2566 ตั้งงบประมาณ 548,000 548,000 บาท

ป 2567 ผูกพันงบประมาณ 4,220,300 4,220,300 บาท

ป 2568 ผูกพันงบประมาณ 4,220,300 4,220,300 บาท

ป 2569 - ป 2570 ผูกพันงบประมาณ 8,457,900 11,957,900 บาท
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คลองแสนแสบและคลองลาดพราวถึงบริเวณซอยลาดพราว 130

วัตถุประสงค

เพ่ือขยายความยาวอุโมงคระบายน้ําและเพ่ิมอาคารรับน้ํา

ออกไปตามแนวคลองแสนแสบถึงซอยลาดพราว 130

เพ่ือเรงระบายน้ําออกจากพ้ืนที่บางสวนของเขตบางกะป

เขตสะพานสูง เขตบึงกุม และเขตคันนายาว โดยเพ่ิมพ้ืนที่

ในการระบายน้ําลงสูอุโมงคอีกประมาณ 25 ตารางกิโลเมตร

ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป (2563 – 2567)

เปาหมายของโครงการ

กอสรางอุโมงคระบายน้ําคลองแสนแสบ

จากอุโมงคระบายน้ําคลองแสนแสบและ

คลองลาดพราวถึงบริเวณซอยลาดพราว 130

งานที่จะทํา

- กอสรางอุโมงคระบายน้ํา ขนาดเสนผานศูนยกลางภายใน

  ไมนอยกวา 3.60 เมตร ยาวประมาณ 3,800 เมตร

- กอสรางอาคารรบัน้ําเขาอุโมงคบริเวณปากซอยลาดพราว 130

  จํานวน 1 แหง

- กอสรางอาคารรบัน้ําเขาอุโมงคบริเวณคลองจ่ัน

  จํานวน 1 แหง

- กอสรางอาคารรบัน้ําเขาอุโมงคบริเวณคลองเจาคุณสิงห

  จํานวน 1 แหง

- กอสรางปลองอุโมงคเพ่ือการตอเชื่อมกับอุโมงคระบายน้ํา

  คลองแสนแสบเดิม จํานวน 1 แหง

0412002-63-36  5. โครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ําคลองแสนแสบจากอุโมงคระบายน้ํา
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05399-1 กอสรางอุโมงคระบายน้ําคลองแสนแสบ

จากอุโมงคระบายน้ําคลองแสนแสบและ

คลองลาดพราวถึงบริเวณซอยลาดพราว 130 120,401,100      บาท

- กอสรางอุโมงคระบายน้ํา ขนาดเสนผานศูนยกลางภายใน

  ไมนอยกวา 3.60 เมตร ยาวประมาณ 3,800 เมตร

- กอสรางอาคารรบัน้ําเขาอุโมงคบริเวณปากซอยลาดพราว 130

  จํานวน 1 แหง

- กอสรางอาคารรบัน้ําเขาอุโมงคบริเวณคลองจ่ัน

  จํานวน 1 แหง

- กอสรางอาคารรบัน้ําเขาอุโมงคบริเวณคลองเจาคุณสิงห

  จํานวน 1 แหง

- กอสรางปลองอุโมงคเพ่ือการตอเชื่อมกับอุโมงคระบายน้ํา

  คลองแสนแสบเดิม จํานวน 1 แหง

เงิน เงินนอก

งบประมาณ  งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น 849,395,000 849,394,900 บาท

ป 2563 - ป 2564 ตั้งงบประมาณ 9,505,640 9,506,400 บาท

ป 2565 ตั้งงบประมาณ 139,000,000 - บาท

ป 2566 ตั้งงบประมาณ 120,401,100 120,401,100 บาท

ป 2567 ผูกพันงบประมาณ 580,488,260 179,871,900 บาท

ป 2568 ผูกพันงบประมาณ - 539,615,500      บาท
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คลองแสนแสบจากอุโมงคระบายน้ําคลองแสนแสบและคลองลาดพราว

ถึงบริเวณซอยลาดพราว 130

วัตถุประสงค

เพ่ือจางที่ปรึกษาที่มีความรู ความเชี่ยวชาญและประสบการณ

ควบคุมการกอสรางโครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ํา

คลองแสนแสบจากอุโมงคระบายน้ําคลองแสนแสบและ

คลองลาดพราวถึงบริเวณซอยลาดพราว 130

ใหเปนไปตามแบบ รายการ สัญญา และติดตามตรวจสอบ

และแกไขปญหาตาง ๆ หากเกิดข้ึนหลังจากงานกอสรางแลวเสร็จ

ระยะเวลาดําเนินการ 7 ป (2563 – 2569)

เปาหมายของโครงการ

ดําเนินการจางที่ปรึกษาที่มีความรู ความเชี่ยวชาญและประสบการณ

เพ่ือทําหนาที่ตรวจสอบ ควบคุมการกอสรางและกํากับดูแล

จัดการบริหารโครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ํา

คลองแสนแสบจากอุโมงคระบายน้ําคลองแสนแสบและ

คลองลาดพราวถึงบริเวณซอยลาดพราว 130

งานที่จะทํา

จางที่ปรึกษาควบคุมการกอสรางโครงการกอสราง

อุโมงคระบายน้ําคลองแสนแสบจากอุโมงคระบายน้ํา

คลองแสนแสบและคลองลาดพราวถึงบริเวณ

ซอยลาดพราว 130

0412002-63-37  6. โครงการจางที่ปรึกษาควบคุมการกอสรางโครงการกอสรางอุโมงคระบายน้ํา
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05399-1 จางที่ปรึกษาควบคุมการกอสรางโครงการกอสราง

อุโมงคระบายน้ําคลองแสนแสบจากอุโมงคระบายน้ํา

คลองแสนแสบและคลองลาดพราวถึงบริเวณ

ซอยลาดพราว 130 5,000,000         บาท

- จางที่ปรึกษาควบคุมการกอสรางโครงการ

  กอสรางอุโมงคระบายน้ําคลองแสนแสบ

  จากอุโมงคระบายน้ําคลองแสนแสบและ

  คลองลาดพราวถึงบริเวณซอยลาดพราว 130

เงิน เงินนอก

งบประมาณ  งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น 23,415,000 23,415,000 บาท

ป 2563 - ป 2564 ตั้งงบประมาณ 1,117,400 2,794,400 บาท

ป 2565 ตั้งงบประมาณ 10,000,000               - บาท

ป 2566 ตั้งงบประมาณ 5,000,000               - บาท

ป 2567 ผูกพันงบประมาณ 750,000 750,000 บาท

ป 2568 ผูกพันงบประมาณ 3,273,800 9,142,200 บาท

ป 2569 ผูกพันงบประมาณ 3,273,800 10,728,400 บาท
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วัตถุประสงค

- เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมพ้ืนที่ชุมชนริมคลอง

  หลุมไผ-คลองโคกคราม ใหสามารถรองรับ

  ปรมิาณน้ําจากการสูบน้ําในพื้นที่บึงกุมเหนือ

  และเพ่ิมประสิทธิภาพในการระบายน้ําพ้ืนที่

  เขตลาดพราว เขตบางเขน

- เพ่ือแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินคลองหลุมไผ-คลองโคกคราม

ระยะเวลาดําเนินการ 3 ป (2564 - 2566)

เปาหมายของโครงการ

กอสรางระบบระบายน้ําคลองหลุมไผ-คลองโคกคราม

งานที่จะทํา

- สรางประตูระบายน้ําคลองลาดพราวตอนลงคลองหลุมไผ

  จํานวน 1 แหง

- สรางเข่ือน ค.ส.ล. คลองหลุมไผ

  ยาวประมาณ 3,777 เมตร

- สรางราวกันตก ยาวประมาณ 7,522 เมตร

- สรางทางเดิน ค.ส.ล. ยาวประมาณ 650 เมตร

0412002-64-03  7. โครงการกอสรางระบบระบายน้ําคลองหลุมไผ-คลองโคกคราม (ครั้งที่ 2)
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05399-1 กอสรางระบบระบายน้ําคลองหลุมไผ-คลองโคกคราม (ครั้งที่ 2) 114,900,000      บาท

- สรางประตูระบายน้ําคลองลาดพราวตอนลงคลองหลุมไผ

  จํานวน 1 แหง

- สรางเข่ือน ค.ส.ล. คลองหลุมไผ

  ยาวประมาณ 3,777 เมตร

- สรางราวกันตก ยาวประมาณ 7,522 เมตร

- สรางทางเดิน ค.ส.ล. ยาวประมาณ 650 เมตร

เงิน เงินนอก

งบประมาณ  งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น 190,900,000 - บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 1,000,000 - บาท

ป 2565 ตั้งงบประมาณ 75,000,000 - บาท

ป 2566 ตั้งงบประมาณ 114,900,000 - บาท
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ลงสูอุโมงคใตคลองบางซื่อ

วัตถุประสงค

เพ่ือกอสรางระบบระบายน้ําในการปองกันและ

แกไขปญหาน้ําทวม เนื่องจากระบบระบายน้ําเดิม

ไดรบัผลกระทบจากโครงการกอสรางรถไฟฟา

ความเรว็สูงเชื่อมสามสนามบิน ชวงพญาไท

ถึงดอนเมือง

ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (2564 – 2567)

เปาหมายของโครงการ

กอสรางทอขนสงน้ําใตถนนพระรามท่ี 6 

จากคลองสามเสนลงสูอุโมงคใตคลองบางซื่อ

งานที่จะทํา

- สรางทอขนสงน้ํา ขนาดเสนผานศูนยกลาง 3 เมตร 

  ยาวประมาณ 3,000 เมตร

- สรางอาคารรับน้ําคลองสามเสน จํานวน 1 แหง

- สรางบอเชื่อมทอระบายน้ําเดิม จํานวน 9 แหง

0412002-64-19  8. โครงการกอสรางทอขนสงน้ําใตถนนพระรามที่ 6 จากคลองสามเสน
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05399-1 กอสรางทอขนสงน้ําใตถนนพระรามท่ี 6 

จากคลองสามเสนลงสูอุโมงคใตคลองบางซื่อ 15,515,400       บาท

- สรางทอขนสงน้ํา ขนาดเสนผานศูนยกลาง 3 เมตร 

  ยาวประมาณ 3,000 เมตร

- สรางอาคารรับน้ําคลองสามเสน จํานวน 1 แหง

- สรางบอเชื่อมทอระบายน้ําเดิม จํานวน 9 แหง

เงิน เงินนอก

งบประมาณ  งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น 290,400,000 677,600,000      บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 5,820,000 135,800,000      บาท

ป 2565 ตั้งงบประมาณ 1,000,000 99,037,500       บาท

ป 2566 ตั้งงบประมาณ 15,515,400 36,202,500       บาท

ป 2567 ผูกพันงบประมาณ 268,064,600 406,560,000      บาท
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ใตถนนพระรามที่ 6 จากคลองสามเสนลงสูอุโมงคใตคลองบางซื่อ

วัตถุประสงค

เพ่ือจางที่ปรึกษาที่มีความรู ความเชี่ยวชาญและประสบการณ

ควบคุมการกอสรางโครงการกอสรางทอขนสงน้ําใต

ถนนพระรามที่ 6 จากคลองสามเสนลงสูอุโมงคใตคลองบางซื่อ

ใหเปนไปตามแบบ รายการ สัญญา 

ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (2564 – 2567)

เปาหมายของโครงการ

ดําเนินการจางที่ปรึกษาที่มีความรู ความเชี่ยวชาญและประสบการณ

เพ่ือทําหนาที่ตรวจสอบ ควบคุมการกอสรางและกํากับดูแล

จัดการบริหารโครงการกอสรางทอขนสงน้ําใตถนนพระรามที่ 6

จากคลองสามเสนลงสูอุโมงคใตคลองบางซื่อ

งานที่จะทํา

จางที่ปรึกษาควบคุมการกอสรางโครงการกอสราง

ทอขนสงน้ําใตถนนพระรามที่ 6 จากคลองสามเสน

ลงสูอุโมงคใตคลองบางซื่อ

0412002-64-20  9. โครงการจางที่ปรึกษาควบคุมการกอสรางโครงการกอสรางทอขนสงน้ํา
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05399-1 จางที่ปรึกษาควบคุมการกอสรางโครงการกอสราง

ทอขนสงน้ําใตถนนพระรามที่ 6 จากคลองสามเสน

ลงสูอุโมงคใตคลองบางซื่อ 330,000            บาท

- จางที่ปรึกษาควบคุมการกอสรางโครงการ

  กอสรางทอขนสงน้ําใตถนนพระรามที่ 6 

  จากคลองสามเสนลงสูอุโมงคใตคลองบางซื่อ

เงิน เงินนอก

งบประมาณ  งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น 1,917,000 17,253,000       บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 40,000 3,600,000         บาท

ป 2565 ตั้งงบประมาณ 800,000 2,925,000         บาท

ป 2566 ตั้งงบประมาณ 330,000 2,964,100         บาท

ป 2567 ผูกพันงบประมาณ 747,000 7,763,900         บาท
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร

รหัส 0412002-64-01 45,300,000      บาท

วัตถุประสงค

เพ่ือใชแกมลิงในการบริหารจัดการน้ําและแกไขปญหา

น้ําทวมพื้นที่เขตคันนายาว ชวงคลองระหัสถึงคลองครุ

ระยะเวลาดําเนินการ 3 ป (2564-2566)

เปาหมายของโครงการ

กอสรางแกมลิงสวนน้ําเสรีไทยชวงคลองระหัสถึงคลองครุ

งานที่จะทํา

- สรางประตูระบายน้ําสวนน้ําเสรีไทยตอนคลองระหัส จํานวน 1 แหง

- สรางประตูระบายน้ําสวนน้ําเสรีไทยตอนคลองครุ (ฝงซาย) จํานวน 1 แหง

- สรางสถานีสูบน้ํา ขนาด 3 ลบ.ม./วินาที จํานวน 1 แหง

- สรางเข่ือน ค.ส.ล. ยาวประมาณ 570 เมตร

- สรางราวเหล็กกันตก ยาวประมาณ 200 เมตร

- สรางสะพานทอเหลี่ยม ค.ส.ล. ขนาด 2-2x2 เมตร ยาวประมาณ 8 เมตร

- ปรับปรงุผิวจราจร หนา 0.10 เมตร ถนนเลียบสวนน้ําเสรีไทย

  พื้นที่ประมาณ 6,000 ตร.ม.

โครงการกอสรางแกมลิงสวนน้ําเสรีไทยชวงคลองระหัสถึงคลองครุ (ครั้งที่ 2) 
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งบลงทุน 45,300,000 บาท

คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

คาที่ดินและส่ิงกอสราง

รายการผูกพัน

05399-1 กอสรางแกมลิงสวนน้ําเสรีไทยชวงคลองระหัส

ถึงคลองคร ุ(ครั้งที่ 2) 45,300,000       บาท

 - สรางประตูระบายน้ําสวนน้ําเสรีไทยตอนคลองระหัส จํานวน 1 แหง

 - สรางประตูระบายน้ําสวนน้ําเสรีไทยตอนคลองครุ (ฝงซาย) จํานวน 1 แหง

 - สรางสถานีสูบน้ํา ขนาด 3 ลบ.ม./วินาที จํานวน 1 แหง

 - สรางเข่ือน ค.ส.ล. ยาวประมาณ 570 เมตร

 - สรางราวเหล็กกันตก ยาวประมาณ 200 เมตร

 - สรางสะพานทอเหลี่ยม ค.ส.ล. ขนาด 2-2x2 เมตร ยาวประมาณ 8 เมตร

 - ปรับปรงุผิวจราจร หนา 0.10 เมตร ถนนเลียบสวนน้ําเสรีไทย

   พ้ืนที่ประมาณ 6,000 ตร.ม.

เงิน เงินนอก

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น 74,300,000        -                  บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 1,000,000          -                  บาท

ป 2565 ตั้งงบประมาณ 28,000,000        -                  บาท

ป 2566 ตั้งงบประมาณ 45,300,000        -                  บาท



86

โครงการกอสรางประตูระบายน้ําและประตูเรือสัญจรคลองแสนแสบ

ตอนคลองบางชัน (ครั้งที่ 2) รหัส 0412002-64-02 202,700,000     บาท

วัตถุประสงค

 - เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมในพ้ืนที่เขตคันนายาว

   บริเวณนิคมอุตสาหกรรมบางชันและบริเวณใกลเคียง

 - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการระบายน้ําบริเวณ

   คลองแสนแสบใหสามารถรองรับปริมาณน้ําที่มาจาก

   ดานทิศเหนือในชวงฤดูน้ําหลาก

 - เพ่ือชวยใหการหมุนเวียนถายเทน้ําจากเขตมีนบุรี

   เขตคันนายาว เขตบางกะป ทําใหสภาพน้ําในคลองดีข้ึน

 - เพ่ือแกไขปญหาจราจรและขนสงทางน้ําใหมีความสะดวก

   รวดเร็วยิ่งขึ้น

ระยะเวลาดําเนินการ 3 ป (2564-2566)

เปาหมายของโครงการ

กอสรางประตูระบายน้ําและประตูเรือสัญจรคลองแสนแสบ

ตอนคลองบางชัน

งานที่จะทํา

 - สรางประตูเรอืสัญจรพรอมประตูระบายน้ํา จํานวน 1 แหง

 - สรางเข่ือน ค.ส.ล. (ชนิดสมอยึดดานหลัง) ตามแบบเลขที่

   RB.151605-B1 ยาวประมาณ 2,480 เมตร

 - สรางระบบไฟฟาแสงสวาง (ชนิด Solar Cell)

   จํานวน 136 ชุด

 - ติดตั้งบันไดเหล็กหนาเขื่อน ตามแบบเลขที่ S.3

   จํานวน 44 แหง

 - สรางหองควบคุมประตูระบายน้ําพรอมที่พักเจาหนาที่

   จํานวน 1 แหง
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งบลงทุน 202,700,000 บาท

คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

คาที่ดินและส่ิงกอสราง

รายการผูกพัน

05399-1 กอสรางประตูระบายน้ําและประตูเรือสัญจร

คลองแสนแสบตอนคลองบางชัน (ครั้งที่ 2) 202,700,000      บาท

 - สรางประตูเรอืสัญจรพรอมประตูระบายน้ํา จํานวน 1 แหง

 - สรางเข่ือน ค.ส.ล. (ชนิดสมอยึดดานหลัง) ตามแบบเลขที่

   RB.151605-B1 ยาวประมาณ 2,480 เมตร

 - สรางระบบไฟฟาแสงสวาง (ชนิด Solar Cell)

   จํานวน 136 ชุด

 - ติดตั้งบันไดเหล็กหนาเขื่อน ตามแบบเลขที่ S.3

   จํานวน 44 แหง

 - สรางหองควบคุมประตูระบายน้ําพรอมที่พักเจาหนาที่

   จํานวน 1 แหง

เงิน เงินนอก

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น 283,700,000       -                  บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 1,000,000          -                  บาท

ป 2565 ตั้งงบประมาณ 80,000,000        -                  บาท

ป 2566 ตั้งงบประมาณ 202,700,000       -                  บาท
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แผนงานปองกันและควบคุมภาวะมลพษิ

ผลผลิตจัดการคุณภาพน้ํา บาท

1. งบดําเนินงาน บาท

    1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ บาท

          1.1.1 คาตอบแทน บาท

คาเบี้ยประชุม

          1.1.2 คาใชสอย บาท

สวนใหญเปนคาซอมแซมเคร่ืองมือ

และอุปกรณบําบัดน้ําเสีย

คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล 

คาซอมแซมยานพาหนะ ฯลฯ

          1.1.3 คาวัสดุ บาท

สวนใหญเปนคาวัสดุวิทยาศาสตร

และวัสดุเคมี คาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร

คาวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ

2. งบลงทุน 87,500             บาท

    คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 87,500             บาท

    คาครุภัณฑ   87,500             บาท

05203-7 เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา)

ความเรว็ 20 แผนตอนาที 1 เครื่อง 87,500             บาท

4,838,900                            

3,812,100                            

1,808,000                            

10,546,500                              

10,459,000                          

10,459,000                          
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร

โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสียมีนบุรี ระยะที่ 1 

รหัส 0427050-61-21 212,077,210     บาท

วัตถุประสงค

เพ่ือปองกันแกไขปญหาน้ําเนาเสียในคลองตาง ๆ

ในพ้ืนที่ฝงตะวันออกของกรุงเทพมหานคร เชน

คลองแสนแสบ คลองสามวา และคลองสองตนนุน

 ในเขตมีนบุรี และเขตลาดกระบัง

ระยะเวลาดําเนินการ 6 ป (2561-2566)

เปาหมายของโครงการ

เพ่ือกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย

ขนาดบําบัดน้ําเสียประมาณ 10,000 ลูกบาศกเมตร/วัน

งานที่จะทํา

กอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย

ความสามารถบําบัดน้ําเสียประมาณ 10,000 ลูกบาศกเมตร/วัน

ครอบคลุมพื้นที่บริการประมาณ 4.43 ตารางกิโลเมตร
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งบลงทุน 212,077,210 บาท

คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

คาที่ดินและส่ิงกอสราง

รายการผูกพัน

05399-1 กอสรางระบบรวบรวมน้ําเสีย และระบบบําบัดน้ําเสีย

มีนบุรี ระยะที่ 1 212,077,210      บาท

 - กอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย

   ความสามารถบําบัดน้ําเสียประมาณ 10,000 ลูกบาศกเมตร/วัน

   ครอบคลุมพ้ืนที่บริการประมาณ 4.43 ตารางกิโลเมตร

เงิน เงินนอก

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น 598,950,000       -                  บาท

ป 2561 - ป 2563 ตั้งงบประมาณ 24,620,094        -                  บาท

ป 2564             ตั้งงบประมาณ 107,896,312       -                  บาท

ป 2565             ตั้งงบประมาณ 254,356,384       -                  บาท

ป 2566             ตั้งงบประมาณ 212,077,210       -                  บาท
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โครงการจางที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการกอสรางระบบ

รวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสียมีนบุรี ระยะที่ 1 รหัส 0427050-61-22 903,240          บาท

วัตถุประสงค

เพ่ือปองกันแกไขปญหาน้ําเนาเสียในคลองตาง ๆ

ในพ้ืนที่ฝงตะวันออกของกรุงเทพมหานคร เชน

คลองแสนแสบ คลองสามวา และคลองสองตนนุน

ในเขตมีนบุรี และเขตลาดกระบัง

ระยะเวลาดําเนินการ 6 ป (2561-2566)

เปาหมายของโครงการ

เพ่ือจางที่ปรึกษาบรหิารและควบคุมการกอสราง

งานที่จะทํา

จางที่ปรึกษาบรหิารและควบคุมการกอสราง
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งบลงทุน 903,240 บาท

คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

คาที่ดินและส่ิงกอสราง

รายการผูกพัน

05399-1 จางที่ปรึกษาบรหิารและควบคุมการกอสราง

ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสียมีนบุรี

ระยะที่ 1 903,240            บาท

 - จางที่ปรึกษาบรหิารและควบคุมการกอสราง

เงิน เงินนอก

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น 19,300,000        -                  บาท

ป 2561 - ป 2563 ตั้งงบประมาณ 5,419,440          -                  บาท

ป 2564           ตั้งงบประมาณ 5,419,440          

ป 2565           ตั้งงบประมาณ 7,557,880          -                  บาท

ป 2566           ตั้งงบประมาณ 903,240             -                  บาท
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โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่เขตหวยขวาง 

เขาโรงควบคุมคุณภาพน้ําดินแดง รหัส 0427050-63-07 63,500,000      บาท

วัตถุประสงค

 - เพ่ือกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียในพื้นที่เขตหวยขวาง

   เพ่ือรวบรวมสงไปบําบัดที่โรงควบคุมคุณภาพน้ําดินแดง

 - เพ่ือฟนฟูคุณภาพน้ําคลองอยางเปนระบบ ไดแก

   คลองภายในพ้ืนที่เขตหวยขวาง คลองลาดพราว

   และคลองแสนแสบ

ระยะเวลาดําเนินการ 8 ป (2561-2568)

เปาหมายของโครงการ

 - เพ่ือการสํารวจ ออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมน้ําเสียเพ่ิมเติม

   พ้ืนที่เขตหวยขวางเขาโรงควบคุมคุณภาพน้ําดินแดงครอบคลุม

   พ้ืนที่เขตหวยขวางทั้งหมดประมาณ 15 ตารางกิโลเมตร

   ปริมาณน้ําเสียเขาระบบประมาณ 60,600 ลูกบาศกเมตร/วัน

 - เพ่ือกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียเพ่ิมเติมพื้นที่เขตหวยขวาง

   เขาโรงควบคุมคุณภาพน้ําดินแดง

งานที่จะทํา

กอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียเขาโรงควบคุมคุณภาพน้ําดินแดง

(เพ่ิมเติม) ในพ้ืนที่เขตหวยขวาง ประมาณ 15 ตารางกิโลเมตร
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งบลงทุน 63,500,000 บาท

คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

คาที่ดินและส่ิงกอสราง

รายการผูกพัน

05399-1 กอสรางระบบรวบรวมน้ําเสีย (เพ่ิมเติม) พ้ืนที่เขตหวยขวาง

เขาโรงควบคุมคุณภาพน้ําดินแดง 63,500,000       บาท

 - กอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียเขาโรงควบคุมคุณภาพน้ําดินแดง

   (เพ่ิมเติม) ในพ้ืนที่เขตหวยขวางประมาณ 15 ตารางกิโลเมตร

เงิน เงินนอก

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น 800,000,000       800,000,000      บาท

ป 2561 - ป 2564 ตั้งงบประมาณ 56,500,000        56,500,000       บาท

ป 2565           ตั้งงบประมาณ 60,000,000        -                  บาท

ป 2566           ตั้งงบประมาณ 63,500,000        63,500,000       บาท

ป 2567           ผูกพันงบประมาณ 360,000,000       360,000,000      บาท

ป 2568           ผูกพันงบประมาณ 260,000,000       320,000,000      บาท
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โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียเพิ่มเติมริมคลองแสนแสบ

ชวงถนนวิทยุ-คลองตัน เขาโรงควบคุมคุณภาพน้ําดินแดง รหัส 0427050-63-08 26,775,000      บาท

วัตถุประสงค

 - เพ่ือขยายพื้นที่รวบรวมน้ําเสียตามแนวคลองแสนแสบ

   ชวงถนนวิทยุ-คลองตัน ใหเขากับการบําบัดที่โรงควบคุม

   คุณภาพน้ําดินแดง

 - เพ่ือสนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพน้ําในคลองแสนแสบ

   ชวงกรุงเทพชั้นใน (ประตูน้ํา-มีนบุร)ี ใหมีคาออกซิเจนละลายน้ํา

   (DO) ไมต่ํากวา 2 มิลลิกรัม/ลิตร และคาความสกปรกในรูป

   สารอินทรีย (BOD) ไมเกิน 4 มิลลิกรัม/ลิตร

ระยะเวลาดําเนินการ 7 ป (2561-2567)

เปาหมายของโครงการ

เพ่ือกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียเพ่ิมเติมริมคลองแสนแสบ

จากชวงถนนวิทยุ-คลองตัน เพ่ือสงไปบําบัดที่โรงควบคุม

คุณภาพน้ําดินแดง

งานที่จะทํา

กอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียเพ่ิมเติมริมคลองแสนแสบจากชวง

ถนนวิทยุ-คลองตัน เพ่ือสงไปบําบัดที่โรงควบคุมคุณภาพน้ํา

ดินแดง

 - กอสรางบอพักทอรวบรวมน้ําเสีย จํานวน 46 บอ

 - กอสรางบอรวบรวมน้ําเสีย (CSO) จํานวน 42 บอ

 - กอสรางทอรวบรวมน้ําเสียหลักและทอรวบรวมน้ําเสียรอง

   1. กอสรางทอรวบรวมน้ําเสียหลัก ความยาวประมาณ

      5,500 เมตร

   2. กอสรางทอรวบรวมน้ําเสียรองความยาวประมาณ 

      920 เมตร
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งบลงทุน 26,775,000 บาท

คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

คาที่ดินและส่ิงกอสราง

รายการผูกพัน

05399-1 กอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียเพ่ิมเติมริมคลองแสนแสบ

ชวงถนนวิทยุ-คลองตัน เขาโรงควบคุมคุณภาพน้ําดินแดง 26,775,000       บาท

 - กอสรางบอพักทอรวบรวมน้ําเสีย จํานวน 46 บอ

 - กอสรางบอรวบรวมน้ําเสีย (CSO) จํานวน 42 บอ

 - กอสรางทอรวบรวมน้ําเสียหลักและทอรวบรวมน้ําเสียรอง

   1. กอสรางทอรวบรวมน้ําเสียหลัก ความยาวประมาณ

      5,500 เมตร

   2. กอสรางทอรวบรวมน้ําเสียรอง ความยาวประมาณ 

      920 เมตร

เงิน เงินนอก

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น 271,000,000       271,000,000      บาท

ป 2561 - ป 2564 ตั้งงบประมาณ 80,000,000        80,000,000       บาท

ป 2565           ตั้งงบประมาณ 60,000,000        - บาท

ป 2566           ตั้งงบประมาณ 26,775,000        - บาท

ป 2567           ผูกพันงบประมาณ 104,225,000       191,000,000      บาท
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โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสีย และระบบบําบัดน้ําเสียธนบุรี สัญญาที่ 1 

งานกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียธนบุรีและสวนสาธารณะ รหัส 0427050-63-09 64,000,000      บาท

วัตถุประสงค

เพ่ือปองกันและแกไขปญหาน้ําเนาเสียในคลองบางกอกนอย

คลองชักพระ คลองบางขุนนนท คลองมอญ คลองบางบําหรุ

และแมน้ําเจาพระยา ในพ้ืนที่ชุมชนเขตบางพลัด บางกอกนอย

บางกอกใหญ และบางสวนของเขตตลิ่งชัน ครอบคลุมพ้ืนที่

ประมาณ 36.44 ตารางกิโลเมตร และปรับปรงุสภาพแวดลอม

ของกรงุเทพมหานคร รวมทั้งใชเปนสวนสาธารณะเพ่ือการ

พักผอนหยอนใจ

ระยะเวลาดําเนินการ 7 ป (2563-2569)

เปาหมายของโครงการ

เพ่ือกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียธนบุรีผสมผสานกับ

การออกแบบสวนสาธารณะในพื้นที่เดียวกัน

ขนาดบําบัดน้ําเสียเฉลี่ย 160,000 ลูกบาศกเมตร/วัน

งานที่จะทํา

 - งานกอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย ความสามารถในการ

   บําบัดน้ําเสียเฉลี่ย 160,000 ลูกบาศกเมตร/วัน

 - งานกอสรางสวนสาธารณะ
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งบลงทุน 64,000,000       บาท

คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

คาที่ดินและส่ิงกอสราง

รายการผูกพัน

05399-1 กอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสียธนบุรี

สัญญาที่ 1 งานกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียธนบุรีและ

สวนสาธารณะ 64,000,000       บาท

 - งานกอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย ความสามารถในการ

   บําบัดน้ําเสียเฉลี่ย 160,000 ลูกบาศกเมตร/วัน

 - งานกอสรางสวนสาธารณะ

เงิน เงินนอก

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น 2,522,300,000    -                  บาท

ป 2563 - ป 2565 ตั้งงบประมาณ 10,000,000        -                  บาท

ป 2566 ตั้งงบประมาณ 64,000,000        -                  บาท

ป 2567 ผูกพันงบประมาณ 816,100,000       -                  บาท

ป 2568 ผูกพันงบประมาณ 816,100,000       -                  บาท

ป 2569 ผูกพันงบประมาณ 816,100,000       -                  บาท
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โครงการจางที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสีย 

และระบบบําบัดน้ําเสียธนบุรี สัญญาที่ 1 งานกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียธนบุรี 

และสวนสาธารณะ รหัส 0427050-63-10 1,700,000        บาท

วัตถุประสงค

เพ่ือปองกันและแกไขปญหาน้ําเนาเสียในคลองบางกอกนอย

คลองชักพระ คลองบางขุนนนท คลองมอญ คลองบางบําหรุ

และแมน้ําเจาพระยา ในพ้ืนที่ชุมชนเขตบางพลัด บางกอกนอย

บางกอกใหญ และบางสวนของเขตตลิ่งชัน ครอบคลุมพ้ืนที่

ประมาณ 36.44 ตารางกิโลเมตร และปรับปรงุสภาพแวดลอม

ของกรงุเทพมหานคร รวมทั้งใชเปนสวนสาธารณะเพ่ือการ

พักผอนหยอนใจ

ระยะเวลาดําเนินการ 7 ป (2563-2569)

เปาหมายของโครงการ

เพ่ือจางที่ปรึกษาบรหิารและควบคุมงานกอสรางระบบ

บําบัดน้ําเสียธนบุรี ผสมผสานกับการออกแบบ

สวนสาธารณะในพื้นที่เดียวกัน ขนาดบําบัดน้ําเสียเฉลี่ย

160,000 ลูกบาศกเมตร/วัน

งานที่จะทํา

จางที่ปรึกษาบรหิารและควบคุมงานกอสรางระบบ

บําบัดน้ําเสียธนบุรี และสวนสาธารณะ
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งบลงทุน 1,700,000         บาท

คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

คาที่ดินและส่ิงกอสราง

รายการผูกพัน

05399-1 จางที่ปรึกษาบรหิารและควบคุมงานกอสราง

ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสียธนบุรี

สัญญาที่ 1 งานกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียธนบุรี

และสวนสาธารณะ 1,700,000         บาท

 - จางที่ปรึกษาบรหิารและควบคุมงานกอสรางระบบ

   บําบัดน้ําเสียธนบุรี และสวนสาธารณะ

เงิน เงินนอก

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น 75,670,000        -                  บาท

ป 2563 - ป 2565 ตั้งงบประมาณ 14,360,000        -                  บาท

ป 2566 ตั้งงบประมาณ 1,700,000          -                  บาท

ป 2567 ผูกพันงบประมาณ 19,870,000        -                  บาท

ป 2568 ผูกพันงบประมาณ 19,870,000        -                  บาท

ป 2569 ผูกพันงบประมาณ 19,870,000        -                  บาท
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โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสีย และระบบบําบัดน้ําเสียธนบุรี สัญญาที่ 2 

งานกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียพื้นที่สวนเหนือ (เขตบางพลัดและบางสวน

ของเขตตลิ่งชันและเขตบางกอกนอย) รหัส 0427050-63-11 660,955,000     บาท

วัตถุประสงค

เพ่ือปองกันและแกไขปญหาน้ําเนาเสียในคลองบางกอกนอย

คลองชักพระ คลองบางขุนนนท คลองมอญ คลองบางบําหรุ

และแมน้ําเจาพระยา ในพ้ืนที่ชุมชนเขตบางพลัด บางกอกนอย

บางกอกใหญ และบางสวนของเขตตลิ่งชัน ครอบคลุมพ้ืนที่

ประมาณ 36.44 ตารางกิโลเมตร และปรับปรงุสภาพแวดลอม

ของกรงุเทพมหานคร รวมทั้งใชเปนสวนสาธารณะเพ่ือการ

พักผอนหยอนใจ

ระยะเวลาดําเนินการ 6 ป (2563-2568)

เปาหมายของโครงการ

เพ่ือกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียพ้ืนที่สวนเหนือ

(เขตบางพลัด และบางสวนของเขตตลิ่งชัน

และเขตบางกอกนอย)

งานที่จะทํา

กอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียพ้ืนที่สวนเหนือ

(เขตบางพลัด และบางสวนของเขตตลิ่งชัน

และเขตบางกอกนอย)
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งบลงทุน 660,955,000 บาท

คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

คาที่ดินและส่ิงกอสราง

รายการผูกพัน

05399-1 กอสรางระบบรวบรวมน้ําเสีย และระบบบําบัดน้ําเสียธนบุรี

สัญญาที่ 2 งานกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียพ้ืนที่สวนเหนือ

(เขตบางพลัดและบางสวนของเขตตลิ่งชันและเขตบางกอกนอย) 660,955,000      บาท

 - กอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียพ้ืนที่สวนเหนือ

   (เขตบางพลัด และบางสวนของเขตตลิ่งชัน

   และเขตบางกอกนอย)

เงิน เงินนอก

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น 2,934,000,000    -                  บาท

ป 2563 - ป 2564 ตั้งงบประมาณ 293,400,000       -                  บาท

ป 2566 ตั้งงบประมาณ 660,955,000       -                  บาท

ป 2567 ผูกพันงบประมาณ 989,822,500       -                  บาท

ป 2568 ผูกพันงบประมาณ 989,822,500       -                  บาท
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โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสีย และระบบบําบัดน้ําเสียธนบุรี สัญญาที่ 3

งานกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียพื้นที่สวนใต (เขตบางกอกนอยและเขตบางกอกใหญ)

รหัส 0427050-63-12 533,360,000     บาท

วัตถุประสงค

เพ่ือปองกันและแกไขปญหาน้ําเนาเสียในคลองบางกอกนอย

คลองชักพระ คลองบางขุนนนท คลองมอญ คลองบางบําหรุ

และแมน้ําเจาพระยา ในพ้ืนที่ชุมชนเขตบางพลัด บางกอกนอย

ประมาณ 36.44 ตารางกิโลเมตร และปรับปรงุสภาพแวดลอม

ของกรงุเทพมหานคร รวมทั้งใชเปนสวนสาธารณะเพ่ือการ

พักผอนหยอนใจ

ระยะเวลาดําเนินการ 6 ป (2563-2568)

เปาหมายของโครงการ

เพ่ือกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียพ้ืนที่สวนใต

(เขตบางกอกนอยและเขตบางกอกใหญ)

งานที่จะทํา

(เขตบางกอกนอยและเขตบางกอกใหญ)

กอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียพ้ืนที่สวนใต

บางกอกใหญ และบางสวนของเขตตลิ่งชัน ครอบคลุมพ้ืนที่
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งบลงทุน 533,360,000 บาท

คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

คาที่ดินและส่ิงกอสราง

รายการผูกพัน

05399-1 กอสรางระบบรวบรวมน้ําเสีย และระบบบําบัดน้ําเสีย

ธนบุรี สัญญาที่ 3 งานกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสีย

พ้ืนที่สวนใต (เขตบางกอกนอยและเขตบางกอกใหญ) 533,360,000      บาท

 - กอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียพ้ืนที่สวนใต

   (เขตบางกอกนอยและเขตบางกอกใหญ)

เงิน เงินนอก

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น 2,259,198,000    - บาท

ป 2563 - ป 2565 ตั้งงบประมาณ 225,920,000       - บาท

ป 2566 ตั้งงบประมาณ 533,360,000       - บาท

ป 2567 ผูกพันงบประมาณ 749,959,000       - บาท

ป 2568 ผูกพันงบประมาณ 749,959,000       - บาท



105

โครงการปรับปรุงระบบรวบรวมน้ําเสียโรงควบคุมคุณภาพน้ําดินแดง

ที่ไดรับผลกระทบจากโครงการรถไฟเช่ือมสามสนามบิน รหัส 0427050-64-08 36,728,600      บาท

วัตถุประสงค

 - เพ่ือเตรียมการปองกันและแกไขปญหาน้ําเนาเสีย

   ที่จะเกิดข้ึนในพ้ืนที่เขตดุสิตและพ้ืนที่ตอเนื่อง เนื่องจาก

   ระบบรวบรวมน้ําเสียเดิมไดรับผลกระทบจากโครงการ

   รถไฟความเรว็สูงเชื่อมสามสนามบิน

 - เพ่ือสนับสนุนโครงการรถไฟความเรว็สูงเชื่อมสามสนามบิน

   ชวงพญาไทถึงดอนเมือง ที่เปนโครงสรางพ้ืนฐานหลักในการพัฒนา

   เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกตามนโยบายรัฐบาล

 

ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (2564-2567)

เปาหมายของโครงการ

กอสรางและปรับปรุงระบบรวบรวมน้ําเสียของโรงควบคุม

คุณภาพน้ําดินแดงบริเวณคลองเปรมประชากรและคลองสามเสน

งานที่จะทํา

 - สรางทอรวบรวมน้ําเสีย ขนาด Ø 1.20 เมตร

   ยาวประมาณ 2,160 เมตร

 - สรางทอรวบรวมน้ําเสีย ขนาด Ø 0.40 เมตร 

   ยาวประมาณ 1,140 เมตร

 - สรางสถานีสูบน้ําเสีย จํานวน 2 แหง
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งบลงทุน 36,728,600       บาท

คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

คาที่ดินและส่ิงกอสราง

รายการผูกพัน

05399-1 ปรับปรงุระบบรวบรวมน้ําเสียโรงควบคุมคุณภาพน้ํา

ดินแดงที่ไดรบัผลกระทบจากโครงการรถไฟ

เชื่อมสามสนามบิน 36,728,600       บาท

 - สรางทอรวบรวมน้ําเสีย ขนาด Ø 1.20 เมตร

   ยาวประมาณ 2,160 เมตร

 - สรางทอรวบรวมน้ําเสีย ขนาด Ø 0.40 เมตร 

   ยาวประมาณ 1,140 เมตร

 - สรางสถานีสูบน้ําเสีย จํานวน 2 แหง

เงิน เงินนอก

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น 204,000,000       476,000,000      บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 4,080,000          - บาท

ป 2565 ตั้งงบประมาณ 81,600,000        69,000,000       บาท

ป 2566 ตั้งงบประมาณ 36,728,600        85,700,000       บาท

ป 2567 ผูกพันงบประมาณ 81,591,400        321,300,000      บาท
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โครงการจางที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสีย

และระบบบําบัดน้ําเสียธนบุรี สัญญาที่ 2 งานกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสีย 

พื้นที่สวนเหนือ (เขตบางพลัดและบางสวนของเขตตลิ่งชันและเขตบางกอกนอย) 

รหัส 0427050-64-09 10,864,000      บาท

วัตถุประสงค

เพ่ือปองกันและแกไขปญหาน้ําเนาเสียในคลองบางกอกนอย

คลองชักพระ คลองบางขุนนนท คลองมอญ คลองบางบําหรุ

และแมน้ําเจาพระยา ในพ้ืนที่ชุมชนเขตบางพลัด บางกอกนอย

บางกอกใหญ และบางสวนของเขตตลิ่งชัน ครอบคลุมพ้ืนที่

ประมาณ 36.44 ตารางกิโลเมตร และปรับปรงุสภาพแวดลอม

ของกรงุเทพมหานคร รวมทั้งใชเปนสวนสาธารณะเพ่ือการ

พักผอนหยอนใจ

ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป (2564-2568)

เปาหมายของโครงการ

เพ่ือจางที่ปรึกษาบรหิารและควบคุมงานโครงการกอสราง

ระบบรวบรวมน้ําเสียพ้ืนที่สวนเหนือ (เขตบางพลัดและ

บางสวนของเขตตลิ่งชันและเขตบางกอกนอย) 

ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 22.32 ตารางกิโลเมตร

งานที่จะทํา

จางที่ปรึกษาบรหิารและควบคุมงานโครงการกอสรางระบบ

รวบรวมน้ําเสียพ้ืนที่สวนเหนือ (เขตบางพลัดและบางสวน

ของเขตตลิ่งชันและเขตบางกอกนอย)



108

งบลงทุน 10,864,000       บาท

คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

คาที่ดินและส่ิงกอสราง

รายการผูกพัน

05399-1 จางที่ปรึกษาบรหิารและควบคุมงานโครงการกอสราง

ระบบรวบรวมน้ําเสีย และระบบบําบัดน้ําเสียธนบุรี

สัญญาที่ 2 งานกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียพ้ืนที่สวนเหนือ

(เขตบางพลัดและบางสวนของเขตตลิ่งชันและเขตบางกอกนอย) 10,864,000       บาท

 - จางที่ปรึกษาบรหิารและควบคุมงานโครงการกอสรางระบบ

   รวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสียธนบุรี สัญญาที่ 2

   งานกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียพื้นที่สวนเหนือ (เขตบางพลัด

   และบางสวนของเขตตลิ่งชันและเขตบางกอกนอย)

เงิน เงินนอก

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น 73,100,000        -                  บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 1,000,000          -                  บาท

ป 2565 ตั้งงบประมาณ 23,708,000        -                  บาท

ป 2566 ตั้งงบประมาณ 10,864,000        -                  บาท

ป 2567 ผูกพันงบประมาณ 18,764,000        -                  บาท

ป 2568 ผูกพันงบประมาณ 18,764,000        -                  บาท
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โครงการจางที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสีย 

และระบบบําบัดน้ําเสียธนบุรี สัญญาที่ 3 งานกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียพื้นที่สวนใต

(เขตบางกอกนอยและเขตบางกอกใหญ) รหัส 0427050-64-10 8,688,000        บาท

วัตถุประสงค

เพ่ือปองกันและแกไขปญหาน้ําเนาเสียในคลองบางกอกนอย

คลองชักพระ คลองบางขุนนนท คลองมอญ คลองบางบําหรุ

และแมน้ําเจาพระยา ในพ้ืนที่ชุมชนเขตบางพลัด บางกอกนอย

บางกอกใหญ และบางสวนของเขตตลิ่งชัน ครอบคลุมพ้ืนที่

ประมาณ 36.44 ตารางกิโลเมตร และปรับปรงุสภาพแวดลอม

ของกรงุเทพมหานคร รวมทั้งใชเปนสวนสาธารณะเพ่ือการ

พักผอนหยอนใจ

ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป (2564-2568)

เปาหมายของโครงการ

เพ่ือจางที่ปรึกษาบรหิารและควบคุมงานโครงการกอสราง

ระบบรวบรวมน้ําเสียพ้ืนที่สวนใต (เขตบางกอกนอย

และเขตบางกอกใหญ) ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ

14.12 ตารางกิโลเมตร

งานที่จะทํา

จางที่ปรึกษาบรหิารและควบคุมงานโครงการกอสราง

ระบบรวบรวมน้ําเสียพ้ืนที่สวนใต (เขตบางกอกนอย

และเขตบางกอกใหญ)
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งบลงทุน 8,688,000         บาท

คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

คาที่ดินและส่ิงกอสราง

รายการผูกพัน

05399-1 จางที่ปรึกษาบรหิารและควบคุมงานโครงการกอสราง

ระบบรวบรวมน้ําเสีย และระบบบําบัดน้ําเสียธนบุรี

สัญญาที่ 3 งานกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียพ้ืนที่สวนใต

(เขตบางกอกนอยและเขตบางกอกใหญ) 8,688,000         บาท

 - จางที่ปรึกษาบรหิารและควบคุมงานโครงการกอสราง

   ระบบรวบรวมน้ําเสีย และระบบบําบัดน้ําเสียธนบุรี

   สัญญาที่ 3 งานกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียพ้ืนที่สวนใต

   (เขตบางกอกนอยและเขตบางกอกใหญ)

เงิน เงินนอก

งบประมาณ งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น 59,000,000        -                  บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 1,000,000          -                  บาท

ป 2565 ตั้งงบประมาณ 19,135,000        -                  บาท

ป 2566 ตั้งงบประมาณ 8,688,000          -                  บาท

ป 2567 ผูกพันงบประมาณ 15,088,500        -                  บาท

ป 2568 ผูกพันงบประมาณ 15,088,500        -                  บาท
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งบประมาณเพื่อชดใชเงินยืมเงินสะสม บาท

งบรายจายอื่น                      313,590,300  บาท

07101-1 (1) ชดใชเงินยืมเงินสะสมป 2564 

     เพ่ือทดรองจายเปนเงินเดือนและ คาจางประจํา 

     คาจางชั่วคราว  และเงินอื่นที่เบิกจาย

     ในลักษณะเดียวกันสําหรับงวดเดือนกรกฎาคม 2564 74,991,000       บาท

07101-1 (2) ชดใชเงินยืมเงินสะสมป 2564 

     เพ่ือทดรองจายเปนคางานงวดที่ 5 

     โครงการกอสรางสถานีสูบน้ําและประตูระบายน้ํา

     คลองหลุมไผตอนคลองลาดพราว 15,229,100       บาท

07101-1 (3) ชดใชเงินยืมเงินสะสมป 2564 

     เพ่ือทดรองจายเปนคางานงวดที่ 3 

     โครงการจัดทําและพัฒนาระบบ

     การบริหารจัดการน้ําเชิงรุก 17,843,300       บาท

07101-1 (4) ชดใชเงินยืมเงินสะสมป 2564

     เพ่ือทดรองจายเปนคางาน งวดที่ 58 - 59 

     (หลังหักเงินประกันผลงาน 10%)

     และคืนเงินประกันผลงาน 10% ของงาน

     งวดที่ 49 - 50 (บางสวน)  โครงการเดินระบบ

     บํารุงรกัษา และบริหารจัดการอุโมงคระบายน้ํา 

     จากบึงมักกะสันลงสูแมน้ําเจาพระยา  (ระยะที่ 2) 7,568,800         บาท

07101-1 (5) ชดใชเงินยืมเงินสะสมป 2564  

     เพ่ือทดรองจายเปนคางานงวดที่ 8 

     (หลังหักเงินประกันผลงาน 10%)

     และคืนเงินประกันผลงาน 10%

     ของงานงวดที่ 2 - 4 โครงการกอสราง

     เข่ือน ค.ส.ล. และสถานีสูบน้ํา 

     คลองมหาศร จากบรเิวณคลองบางไผ

     ถึงบริเวณคลองภาษีเจริญ 42,775,300       บาท

07101-1 (6) ชดใชเงินยืมเงินสะสมป 2564 

     เพ่ือทดรองจายเปนคางานงวดที่ 5

     (หลังหักเงินประกันผลงาน 10%)

     โครงการจางที่ปรึกษาสํารวจและออกแบบ

     รายละเอียดระบบรวบรวมน้ําเสีย และระบบ

     บําบัดน้ําเสียมีนบุรี ระยะที่ 2 7,020,000         บาท

313,590,300                             



112

07101-2  (7) ชดใชเงินยืมเงินสะสมป 2564

      เพ่ือทดรองจายเปนเงินเดือนและ คาจางประจํา 

      คาจางชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจาย

      ในลักษณะเดียวกัน สําหรบังวดเดือนสิงหาคม 2564 75,121,200       บาท

07101-2  (8) ชดใชเงินยืมเงินสะสมป 2564 

      เพ่ือทดรองจายเปนคางานงวดที่ 3 

      โครงการกอสรางเข่ือนกั้นน้ํา

      เพ่ือรองรบัการพัฒนาพื้นที่

      โรงพยาบาลผูสูงอายุบางขุนเทียน 10,304,000       บาท

07101-2  (9) ชดใชเงินยืมเงินสะสมป 2564 

      เพ่ือทดรองจายเปนคางานงวดที่ 1 (บางสวน)

      โครงการกอสรางและปรบัปรุงเข่ือน ค.ส.ล. 

      คลองโองอางและคลองบางลําพู จากบรเิวณ 2,026,200         บาท

      สะพานดํารงสถิตถึงบริเวณปอมพระเมรุ 

07101-2 (10) ชดใชเงินยืมเงินสะสมป 2564 

      เพ่ือทดรองจายเปนคางานงวดที่ 15 - 16 

      (หลังหักเงินประกันผลงาน 10%)

      โครงการจางเดินระบบ บํารุงรกัษา 

      และบริหารจัดการศูนยการศึกษา

      และอนุรกัษสิ่งแวดลอมบางซื่อ ระยะที่ 2 21,916,900       บาท

07101-3 (11) ชดใชเงินยืมเงินสะสมป 2564

      เพ่ือทดรองจายเปนคางานงวดที่ 15 - 16 

      (หลังหักเงินประกันผลงาน 10%)

      โครงการจางเดินระบบ บํารุงรกัษา 

      และบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ํา

      หนองแขม-ทุงครุ ระยะที่ 4 24,072,100       บาท

07101-4 (12) ชดใชเงินยืมเงินสะสมป 2564 

      เพ่ือทดรองจายเปนคางานงวดที่ 15 - 16 

      (หลังหักเงินประกันผลงาน 10%) 

      และคืนเงินประกันผลงาน 10% 

      ของงานงวดที่ 5 - 6 โครงการจางเดินระบบ 

      บํารุงรกัษา และบริหารจัดการโรงควบคุม

      คุณภาพน้ําชองนนทร ีระยะที่ 4 14,722,400       บาท


