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     มต ิครม .เห็นชอบแผนปฏบิัตกิารฯ เมื�อวันที� 10 พ.ย. 58 และ
    กทม. พบปัญหาและอปุสรรคในการดําเนนิงานตามแผนปฏบิัตกิารฯ
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แผนงานฯ (เดมิ) ดําเนนิการ
ปี 2559-2560

แผนงานฯ (ปรบัปรงุใหม)่ ดําเนนิการ สถานะของแผนงานฯ

1.งานฟื� นฟูสภาพนํ �า        
คลองแสนแสบ  

   (3,846.54 ลา้นบาท) และ

2. งานฟื� นฟูสภาพนํ �า         
    คลองบางเตย                    
    (316 ลา้นบาท)

1. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมนํ �าเสีย
(เพิ�มเตมิ)พื�นที�เขตหว้ยขวางเขา้โรงควบคุม
คณุภาพนํ �าดนิแดง  (1,600 ลา้นบาท)

       1.1  โ ค ร งก า ร จ้า งที�ป ร ึก ษ า ศึก ษ า อ อ ก แ บ บ
รายละเอยีด

(งบกลาง กทม. 48 ลา้นบาท)
        1.2 โครงการจา้งที�ปรกึษาบรหิารและคมุงานฯ

      (48 ลา้นบาท)

- บรรจุอยูใ่นงบประมาณ
ปี 60 แลว้

-  ปี 60 ไดร้บั 320 ลา้นบาท
 - เห็นชอบใหจ้า้งที�ปรกึษา
โดยวธิกีารคดัเลอืก

2. โครงการกอ่สรา้งระบบบําบดันํ �าเสยีมนีบุร ี
 ระยะที� 2 (2,134 ลา้นบาท)

     2.1 โครงการจา้งที�ปรกึษาศกึษาออกแบบรายละเอยีด
(42 ลา้นบาท)

2.2 โครงการจา้งที�ปรกึษาบรหิารและคมุงานฯ
 (66 ลา้นบาท)

    

- อยูร่ะหวา่งขออนุมตั ิ
โครงการ



แผนงานฯ (เดมิ) ดําเนนิการ แผนงานฯ (ปรบัปรงุใหม)่ ดําเนนิการ สถานะของแผนงานฯ

3. งานกอ่สรา้งระบบรวบรวมนํ�าเสยี  
    ชว่งถนนวทิย-ุคลองตนั 
    (378 ลา้นบาท)

3. งานก่อสรา้งระบบรวบรวมนํ �าเสยี
ชว่ง ถนนวทิย-ุคลองตนั
     (542 ลา้นบาท) 

-  บรรจุอยูใ่นงบประมาณปี  60 แลว้
- ปี 60 ไดร้บั 75.6 ลา้นบาท
-  จดัทําแบบและรายการแลว้เสร็จ 
   พรอ้มดาํเนนิการประมลูหาผู ้
   รบัจา้ง
- อยูร่ะหวา่งขออนุมตัเิพิ�มวงเงนิ

4.  งานฟื� นฟูสภาพนํ �าชุมชนคลองเป้ง  
    (20 ลา้นบาท)

4.  งานฟื� นฟูสภาพนํ �าชุมชนคลองเป้ง
 (20 ลา้นบาท )

- ผว.กทม. อนุมตัโิครงการแลว้ 
- อยูร่ะหวา่งขอเห็นชอบดําเนนิงาน
   และขอจดัสรรงบประมาณ

5. งานจา้งตรวจวเิคราะหค์ณุภาพนํ�า 
1,000 ตวัอยา่ง
 (งบ กทม. จํานวน 2.354 ลา้นบาท)

- อยูร่ะหวา่งตรวจสอบข ั�นตอนในการดําเนนิโครงการ

6. โครงการปรบัปรงุทา่เทยีบเรอืใน
คลอง

แสนแสบสว่นตอ่ขยาย จํานวน 14 
ทา่ 

(14.579 ลา้นบาท)

- ยกเลกิโครงการ เนื�องจากมกีารปรบัเปลี�ยนรปูแบบของทา่เรอื



แผนงานฯ (เดมิ) ดําเนนิการ แผนงานฯ (ปรบัปรงุใหม)่ ดําเนนิการ สถานะของแผนงานฯ

7. โครงการกอ่สรา้งเขื�อน ค.ส.ล. จาก 
ปตร.มนีบุร ีถงึ ปตร. หนองจอก

 (1,731.4 ลา้นบาท)

5. โครงการกอ่สรา้งเขื�อน ค.ส.ล. จาก 
ปตร.มนีบุร ีถงึ ปตร. หนองจอก
 (1,731.4 ลา้นบาท)

- ขอเปลี�ยนแปลงการ
ดําเนนิการจากปี 61 เป็นปี 
62 เนื�องจากมกีารทบทวน
รปูแบบการกอ่สรา้งเพื�อให้
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
สภาพพื�นที�ในปจัจุบนัเพื�อ
กอ่ใหเ้กดิประโยชนส์ูงสุดแก่
ประชาชนในพื�นที�

8 .  โครงการก่อสร้างเขื�อน ค.ส.ล. 
คลองแสนแสบ

จากสะพานผา่นฟ้าถงึปตร.คลองตนั
 (564.5 ลา้นบาท)

6. โครงการก่อสร้างเขื�อน ค.ส.ล. 
คลองแสนแสบ

จากสะพานผา่นฟ้าถงึปตร.คลองตนั
 (564.5 ลา้นบาท)

รวมงบประมาณเดมิท ั�งส ิ�น
6,871.019 ลา้นบาท

รวมงบประมาณใหมท่ ั�งส ิ�น
6,747.9ลา้นบาท
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โรงควบคุมคณุภาพน้ําดนิแดง 

3. งานระบบทอรวบรวม

น้ําเสียชวงถนนวิทยุ – คลองตันเขา

โรงควบคุมคุณภาพน้ําดินแดง

4. งานฟนฟูคลองเปง

2. โครงการบําบัดน้ําเสียมีนบุรี ระยะ 1 และ 2

เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ สามารถลดความสกปรกใน
คลองแสนแสบไดประมาณ 21.11%

5. โครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล. 
จากปตร.มีนบุรี ถึง ปตร. หนองจอก

6. โครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล. 
จากสะพานผานฟาถึงปตร.คลองตัน

1. โครงการทําทอรวบรวมน้ําเสีย
เพิ่มเติมในพื้นที่เขตหวยขวางเขา   

โรงควบคุมคุณภาพน้ําดินแดง 



จากการประชุมคณะรฐัมนตรเีมื�อวนัที� 14 ก.พ. 60 นายกรฐัมนตรี

เสนอวา่ ตามมต ิครม. วนัที� 10 พ.ย. 58 เห็นชอบแผนปฏบิตักิารเพื�อใหค้ลอง

แสนแสบสะอาดภายใน 2 ปี น ั�น ควรมกีารปรบัปรุงการดําเนนิการเกี�ยวกบั

การบําบดันํ �าเสยีคลองแสนแสบใหเ้ป็นระบบและเกดิความย ั�งยนื โดยให้

ดําเนนิการดงันี�

1. ใหค้มนาคมและหนว่ยงานที�เก ี�ยวขอ้ง พจิารณาโครงการตามแผนปฏบิตั ิ

การฯ  โดยโครงการใดที�ลงนามในสญัญาแลว้ ใหด้ําเนนิการตอ่ไป สว่นที�

ยงัไมม่กีารลงนามในสญัญาใหช้ะลอการดาํเนนิการไปกอ่น

2. ใหท้บทวนและจดัทําแผนการบาํบดันํ �าเสยีคลองแสนแสบอยา่งเป็นระบบ

และเป็นรปูธรรม โดยแบง่เป็น 3 ระยะ คอื ระยะ 1 ปี  ระยะ 5 ปี และระยะ 

20 ปี 



ระยะ 1 ปี -

ระยะ 5 ปี 1. งานกอ่สรา้งระบบรวบรวมนํ�าเสยีเพิ�มเตมิรมิคลองแสบแสบชว่งถนนวทิย-ุคลองตันเขา้โรง  
ควบคมุคณุภาพนํ�าดนิแดง (542 ลา้นบาท)

2. โครงการกอ่สรา้งระบบรวบรวมนํ�าเสยี(เพิ�มเตมิ)พื�นที�เขตหว้ยขวางเขา้โรงควบคมุคณุภาพ
นํ�าดนิแดง (1,648 ลา้นบาท)

3. โครงการกอ่สรา้งระบบบําบัดนํ�าเสยีมนีบรุ ีระยะที� 2   (2,312 ลา้นบาท)  

4. โครงการจา้งที�สํารวจออกแบบระบบรวบรวมนํ�าเสยีและระบบบําบัดนํ�าเสยีบางกะปิ         
(47 ลา้นบาท)  

5. โครงการกอ่สรา้งเขื�อน ค.ส.ล. พรอ้มระบบรวบรวมนํ�าเสยีคลองแสนแสบจากประตรูะบายนํ�า
มนีบรุถีงึบรเิวณประตรูะบายนํ�าหนองจอก (1,731.4 ลา้นบาท)

6. โครงการกอ่สรา้งเขื�อน ค.ส.ล. คลองแสนแสบจากบรเิวณสะพานผา่นฟ้าถงึบรเิวณประตู
ระบายนํ�าคลองตัน (564.5 ลา้นบาท)

รวมงบประมาณ 6,844.9 ลา้นบาท อยูภ่ายใตว้งเงนิงบประมาณเดมิที�ไดรั้บ
(6,871.019 ลา้นบาท)

ระยะ 20 ปี -



ระยะ 1 ปี 1. โครงการเสรมิสรา้งการมสีว่นรว่มดา้นการดแูลรักษาคลองระบายนํ�าสายหลัก(ระยะที� 3) (30.008 ลบ.)

ระยะ 5 ปี 2. งานกอ่สรา้งระบบรวบรวมนํ�าเสยีเพิ�มเตมิรมิคลองแสบแสบชว่งถนนวทิย-ุคลองตันเขา้โรงควบคมุ
คณุภาพนํ�าดนิแดง (542 ลบ.) 

3. โครงการกอ่สรา้งระบบรวบรวมนํ�าเสยี(เพิ�มเตมิ)พื�นที�เขตหว้ยขวางเขา้โรงควบคมุคณุภาพนํ�าดนิแดง 
(1,696 ลบ.)   

4. โครงการกอ่สรา้งระบบบําบัดนํ�าเสยีมนีบรุ ีระยะที� 1 (650 ลบ.)

5. โครงการกอ่สรา้งระบบบําบัดนํ�าเสยีมนีบรุ ีระยะที� 2  (2,312 ลบ.)

6. โครงการกอ่สรา้งระบบบําบัดนํ�าเสยีบางกะปิ (2,517 ลบ.)

7. โครงการกอ่สรา้งเขื�อน ค.ส.ล. พรอ้มระบบรวบรวมนํ�าเสยีคลองแสนแสบจากประตรูะบายนํ�ามนีบรุถีงึ
บรเิวณประตรูะบายนํ�าหนองจอก (1,731.4 ลา้นบาท)

8. โครงการกอ่สรา้งเขื�อน ค.ส.ล. คลองแสนแสบจากบรเิวณสะพานผ่านฟ้าถงึบรเิวณประตรูะบายนํ�า  
คลองตัน (564.5 ลา้นบาท)

9. โครงการกอ่สรา้งระบบบําบัดนํ�าเสยีสายไหม (8,183 ลา้นบาท)

10. โครงการกอ่สรา้งระบบบําบัดนํ�าเสยีดอนเมอืง (5,722 ลา้นบาท)

11. โครงการกอ่สรา้งระบบบําบัดนํ�าเสยีลาดโตนด  (361.5 ลบ.)

12. โครงการกอ่สรา้งระบบบําบัดนํ�าเสยีคลองเตย (PPP)

ระยะ 
20 ปี

13. โครงการกอ่สรา้งระบบบําบัดนํ�าเสยีวงัทองหลาง
14. โครงการกอ่สรา้งระบบบําบัดนํ�าเสยีบงึกุม่
15. โครงการกอ่สรา้งระบบบําบัดนํ�าเสยีลาดพรา้ว
16. โครงการกอ่สรา้งระบบบําบัดนํ�าเสยีหนองจอก 1



โครงการ พื้นที่บริการ 
(ตร.กม./หลังคาเรือน)

รองรับน้ําเสีย 
(ลบ.ม./วัน)

โครงการระยะ 5 ป (แสนแสบ) 53.75/189,000 171,600

โครงการระยะ 5 ปี 
(แสนแสบ+ลาดพร้าว)

223.6/811,000 793,600

โครงการที�มีอยู่แล้ว

    โครงการระยะ 5 ปี (แสนแสบ)

    โครงการระยะ 5 ปี (แสนแสบ+ลาดพร้าว)

    โครงการระยะ 20 ปี
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