สรุปผลดําเนิ นงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี  พ.ศ.2564 (มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ)
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ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

โครงการ/กิจกรรม

11. รอยละความสําเร็จของโครงสรางพน
ื้
(1). โครงการกอสรางอุโมงคทางเดินลอดถนน
ฐานท่ไี ดรับการปรับปรุง/ซอมแซม/บํารุงรัก มหาราช
ษา
(ผลงานลาสุด :36%)
ผลงาน : 79.12 / เป าหมาย : 50.00 (รอยละ)
(2). โครงการกอสรางอุโมงคทางเดินลอด ถนน
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
หน าพระลาน
(ผลงานลาสุด :35%)

(3). โครงการปรับปรุงถนนหลวงแพง ชวงจาก
คลองพระยาเพชรถึงคลองกาหลง(สุดเขต
กรุงเทพมหานคร)พื้นที่เขตลาดกระบัง
(ผลงานลาสุด :90%)

(4). งานปรับปรุงคันหินและทางเทาถนนออนนุช
ชวงจากคลองบางนางจีนถึงถนนศรีนครินทร
พื้นที่เขตสวนหลวงและเขตประเวศ
(ผลงานลาสุด :100%)

(5). โครงการปรับปรุงและเสริมกําลังสะพานขาม
คลองในพ้ น
ื ที่ความรับผิดชอบของศูนยกอสราง
และบูรณะถนน 3 สวนกอสรางและบูรณะ 1
(ผลงานลาสุด :12%)

(6). ปรับปรุงผิวจราจรถนนทับยาว ชวงจาก
คลองลําพะอง ถึงคลองเจ็ก พื้นที่เขตลาดกระบัง
(ผลงานลาสุด :100%)

(7). ปรับปรุงถนนเทอดไท ชวงจากแยก
พัฒนาการถึงสะพานขามคลองสาธารณะประ
โยชน พื้นที่เขตบางแค
(ผลงานลาสุด :100%)

(8). งานปรับปรุงถนนพุทธมณฑล สาย 2
บริเวณดานขวาทางจากถนนเพชรเกษม (กม.2
+300) พื้นที่เขตบางแค
(ผลงานลาสุด :100%)

(9). ปรับปรุงผิวจราจรคันหินและทางเทาถนน
เพชรบุรี ชวงจากแยกยมราชถึงคลองแสนแสบ
พื้นที่เขตราชเทวีและเขตหวยขวาง
(ผลงานลาสุด :24%)

(10). ปรับปรุงถนนเลียบคลองมอญ ชวงจาก
คลองลําปลาทิวถึงถนนทับยาว พื้นที่เขต-ลาด
กระบัง
(ผลงานลาสุด :30%)

(11). ปรับปรุงผิวจราจรถนนเจริญกรุง ชวงจาก
ถนนสาทรใตถึงถนนพระรามที่ 3 พื้นที่เขตสาทร
และเขตบางคอแหลม
(ผลงานลาสุด :100%)

(ผลงานลาสุด :86%)

(13). ปรับปรุงผิวจราจรและทางเทาถนนลาดปลา
เคา ชวงจากถนนรามอินทราถึงถนนประเสริฐมนู
กิจพ้ น
ื ที่เขตบางเขนและลาดพราว (ดําเนินการ
ตอเนื่องปีงบประมาณ)
(ผลงานลาสุด :100%)

สวนราชการ

45,000,000.00

กองควบคุมการกอสราง

315,000,000.00

กองควบคุมการกอสราง

88,138,000.00

สํานักงานกอสรางและบูรณะ

32,182,000.00

สํานักงานกอสรางและบูรณะ

173,000,000.00

สํานักงานกอสรางและบูรณะ

27,929,000.00

สํานักงานกอสรางและบูรณะ

2,948,000.00

สํานักงานกอสรางและบูรณะ

2,970,000.00

สํานักงานกอสรางและบูรณะ

81,684,000.00

สํานักงานกอสรางและบูรณะ

111,237,000.00

21,936,000.00

59,450,000.00

สํานักงานกอสรางและบูรณะ

สํานักงานกอสรางและบูรณะ

สํานักงานกอสรางและบูรณะ

ม
ห

(12). ปรับปรุงผิวจราจรถนนพระรามที่ 3 ชวง
จากถนนเจริญกรุงถึงถนนเจริญราษฎร และ
ปรับปรุงสะพานขามคลอง จํานวน 5 แหง พื้นที่
เขตยานนาวาและเขตบางคอแหลม

งบประมาณ (บาท)

คร

1

าน

ลําดับ

สํานักงานกอสรางและบูรณะ

11,630,000.00

สํานักงานกอสรางและบูรณะ

8,653,000.00

สํานักงานกอสรางและบูรณะ

18,100,000.00

สํานักงานกอสรางและบูรณะ

พ

(14). ปรับปรุงผิวจราจรและทางเทาซอยลาด
พราว 71 ชวงจากถนนลาดพราวถึงถนน
สังคมสงเคราะหพ้ น
ื ที่เขตวังทองหลาง (ดําเนิน
การตอเนื่องปีงบประมาณ)

29,420,000.00

(ผลงานลาสุด :100%)

ท

(15). ปรับปรุงจุดกลับรถถนนราษฎรอุทิศ
บริเวณโรงเรียนสุเหราทรายกองดิน จํานวน ๑
แหงพ้ น
ื ที่เขตมีนบุรี (งบเพิ่มเติม)
(ผลงานลาสุด :100%)

กร
ุงเ

(16). งานปรับปรุงถนนสมานมิตรพัฒนา ชวง
จากคลองศาลเจา ถึงจุดที่ปรับปรุงแลว พื้นที่เขต
บางขุนเทียน
(ผลงานลาสุด :100%)

(17). ปรับปรุงคันหินและทางเทาถนนกรุงเทพ-น
นทบุรี ชวงจากแยกเตาปูน ถึงสุดเขตกรุงเทพ
มหานคร พื้นที่เขตบางซ่ อ
ื
(ผลงานลาสุด :100%)

(18). ปรับปรุงคันหินและทางเทาถนนรัชดา
ภิเษก ชวงจากสถานีบริการน้ํ ามันเชลล ถึง
สะพานขามคลองน้ํ าแกว พื้นที่เขตจตุจักร
(ผลงานลาสุด :100%)

(19). โครงการปรับปรุงถนนทวีวัฒนา-กาญจน
าภิเษก ชวงจากถนนพุทธมณฑลสาย 3 ถึงซอย
ทวีวัฒนา - กาญนาภิเษก 30 พื้นที่เขตทวีวัฒนา
(ผลงานลาสุด :77%)

(20). งานปรับปรุงผิวจราจรพรอมรอยตอทางคู
ขนานลอยฟ าถนนบรมราชชนนี จากแยกอรุณอม
รินทร ถึงสุดเขตรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร
พื้นที่เขตบางกอกนอย เขตบางพลัด เขตตลิ่งชัน
(ผลงานลาสุด :89%)

(21). งานปรับปรุงอุโมงคทางลอดแยกบางพลัด
พื้นที่เขตบางพลัด
(ผลงานลาสุด :100%)

(22). งานปรับปรุงทางตางระดับรัชวิภา พื้นที่
เขตจตุจักร
(ผลงานลาสุด :100%)

(23). งานปรับปรุงสะพานรถยนตขามทางแยก
ถนนพุทธมณฑล สาย 1 พื้นที่เขตตลิ่งชัน
(ผลงานลาสุด :100%)

(24). งานปรับปรุงสะพานรถยนตขามทางแยก
ถนนพุทธมณฑลสาย 3 พื้นที่เขตทวีวัฒนา
(ผลงานลาสุด :60%)

(25). งานปรับปรุงสะพานรถยนตขามทางแยก
พระราม 2 พื้นที่เขตบางขุนเทียน
(ผลงานลาสุด :100%)

(26). คาจางที่ปรึกษาเพื่อสํารวจ ออกแบบ ศึกษา
รายละเอียดเบื้องตน ประเมินราคาความเหมาะ
สมและดําเนินการดานสาธารณูปโภค

29,966,000.00

สํานักงานกอสรางและบูรณะ

29,346,000.00

สํานักงานกอสรางและบูรณะ

98,510,000.00

สํานักงานกอสรางและบูรณะ

61,382,000.00

สํานักงานวิศวกรรมทาง

62,395,000.00

สํานักงานวิศวกรรมทาง

25,999,000.00

สํานักงานวิศวกรรมทาง

6,535,000.00

สํานักงานวิศวกรรมทาง

10,996,395.00

สํานักงานวิศวกรรมทาง

0.00

สํานักงานวิศวกรรมทาง

47,770,000.00

สํานักงานวิศวกรรมทาง

(ผลงานลาสุด :100%)
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โครงการ/กิจกรรม

(ผลงานลาสุด :35%)

(3). โครงการกอสรางปรับปรุงถนนแสมดํา ชวง
จากถนนพระรามที่ 2 ถึงคลองสนามชัย
3

4

(ผลงานลาสุด :30%)

4. รอยละความกาวหน าของการกอสราง
(1). โครงการกอสรางศูนยฝึกอบรมดับเพลิงและ
ศูนยฝึกอบรมดับเพลิงและกูภัยกรุงเทพมหา กูภัยก
 รุงเทพมหานครระยะที่ 1
นคร
(ผลงานลาสุด :40%)
ผลงาน : 20.00 / เป าหมาย : 20.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

5. รอยละความกาวหน าของการกอสราง
อาคารสถานี ดับเพลิง

(1). โครงการกอสรางอาคารสถานีดับเพลิง
ราษฎรบูรณะ

ผลงาน : 56.66 / เป าหมาย : 2.00 (สถานี)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :100%)

(2). โครงการกอสรางสถานีดับเพลิงบางบอน
(ผลงานลาสุด :50%)

(3). โครงการกอสรางสถานีดับเพลิงสามเสน
5

12. รอยละความสําเร็จของการกอสรางโรง
พยาบาลในเขตพน
ื ้ ที่กรุงเทพมหานคร
ผลงาน : 40.33 / เป าหมาย : 70.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :20%)

(1). โครงการกอสรางโรงพยาบาลคลองสามวา
(ผลงานลาสุด :3%)

(2). โครงการกอสรางอาคารจอดรถยนต 10 ชัน
้ 
โรงพยาบาลสิรินธร
(ผลงานลาสุด :26%)

(3). โครงการกอสรางอาคารหอผูปวย โรง
พยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
6

(ผลงานลาสุด :1%)

17. จํานวนเสนทางจักรยานท่เี พิ่มขน
ึ ้ หรือได (1). โครงการตอเชื่อมถนนกาญจนาภิเษก –
รับการปรับปรุง
ถนนพุทธมณฑลสาย 2

สวนราชการ

34,000,000.00

กองควบคุมการกอสราง

303,021,000.00

กองควบคุมการกอสราง

268,989,888.00

กองควบคุมการกอสราง

1,000,000.00

กองควบคุมการกอสราง

31,129,200.00

กองควบคุมการกอสราง

1,000,000.00

กองควบคุมการกอสราง

1,000,000.00

กองควบคุมการกอสราง

247,000,000.00

กองควบคุมการกอสราง

35,400,000.00

กองควบคุมการกอสราง

63,000,000.00

กองควบคุมการกอสราง

487,748,170.00

กองควบคุมการกอสราง

(ผลงานลาสุด :100%)

กร
ุงเ

ท

พ

ม
ห

ผลงาน : 100.00 / เป าหมาย : 10.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

งบประมาณ (บาท)

คร

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

18. รอยละความสําเร็จของโครงการกอสราง (1). โครงการกอสรางปรับปรุงถนนเทิดราชัน
ถนนท่ม
ี ีการเชื่อมโยงโครงขายถนน แกไข
Sta.2+935 ถึงถนนเชิดวุฒากาศ
ปั ญหาคอขวด จุดตัดทางแยก (ตัวชว
ี ้ ัดเจรจา
(ผลงานลาสุด :26%)
ตัวชว
ี้ ัด ตกลง)
เจรจา
(2). โครงการกอสรางถนนเลียบคลองบางเขน
ผลงาน : 68.18 / เป าหมาย : 3.00 (เสนทาง)
เชื่อมถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
2

าน

ลําดับ
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ลําดับ
7

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

โครงการ/กิจกรรม

19. รอยละความสําเร็จของโครงการถนนท่ม
ี ี (1). โครงการตอขยายสะพานอรุณอมรินทร พ
การกําหนดแผนงานกอสราง ปรับปรุงตาม
รอมทางข้ น
ึ  - ลง และทางยกระดับขามแยกศิริ
ผังเมืองกําหนด เพื่อการพัฒนาตามแนวทาง ราช
ระบบขนสงมวลชน
(ผลงานลาสุด :81%)
ผลงาน : 46.00 / เป าหมาย : 5.00 (เสนทาง)
(2). โครงการจางที่ปรึกษาควบคุมการกอสราง
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
โครงการตอขยายอรุณอัมรินทร พรอมทางข้ น
ึ -

งบประมาณ (บาท)

สวนราชการ

333,963,685.84

กองควบคุมการกอสราง

8,571,350.00

กองควบคุมการกอสราง

283,766,039.61

กองควบคุมการกอสราง

155,033,351.30

กองควบคุมการกอสราง

62,265,136.64

กองควบคุมการกอสราง

340,000,000.00

กองควบคุมการกอสราง

560,000,000.00

กองควบคุมการกอสราง

105,000,000.00

กองควบคุมการกอสราง

105,000,000.00

กองควบคุมการกอสราง

40,000,000.00

กองควบคุมการกอสราง

(3). โครงการกอสรางทางลอดถนนจรัญสนิทวงศ
กับถนนพรานนก
(ผลงานลาสุด :71%)

(4). โครงการกอสรางขยายผิวจราจรของถนน
สุทธาวาส และสะพานขามถนนจรัญสนิทวงศ
(ผลงานลาสุด :100%)

(5). โครงการกอสรางปรับปรุงถนนศาลาธรรม
สพนจากถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถึงถนนทวีวัฒน
า
(ผลงานลาสุด :100%)

(6). โครงการกอสรางทางลอดรัชดา-ราชพฤกษ
(ผลงานลาสุด :47%)

(7). โครงการกอสรางสะพานขามแยก ณ ระนอง
(ผลงานลาสุด :54%)

(8). โครงการทางหลวงทองถิ่นสายเชื่อมระหวาง
ถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน ชวงที่ 1
จากถนนวิภาวดีรังสิตถึงสะพานขามคลองลาด
พราว
(ผลงานลาสุด :3%)

(9). โครงการทางหลวงทองถิ่นสายเชื่อมระหวาง
ถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน ชวงที่ 2
จากสะพานขา มคลองลาดพราว ถึงถ
 นนเทพรก
ั ษ
 
(ผลงานลาสุด :8%)

(10). โครงการกอสรางปรับปรุงถนนไมตรีจิต
ชวงจากซอยไมตรีจิต 38 ถึงถนนคลองเกา
(ผลงานลาสุด :16%)

(11). โครงการตอเชื่อมถนนพุทธมณฑลสาย 2ถนนพุทธมณฑลสาย 3
(ผลงานลาสุด :1%)

(ผลงานลาสุด :2%)

(13). โครงการกอสรางสะพานขาม
แมน้ํ าเจาพระยาบริเวณแยกเกียกกาย ชวงที่ 2
กอสรางสะพาน-ขามแมน้ํ าเจาพระยา รวมทางข้ น
ึ
-ลง
(ผลงานลาสุด :60%)

(14). โครงการจางที่ปรึกษาควบคุมการกอสราง
โครงการกอสรางสะพานขามแมนาเจาพระยา
บริเวณแยกเกียกกาย ชวงที่ 2
(ผลงานลาสุด :60%)

300,000,000.00

กองควบคุมการกอสราง

กองควบคุมการกอสราง

ม
ห

(12). โครงการกอสรางทางยกระดับถนนออนนุช
-ลาดกระบัง

100,000,000.00

าน

(ผลงานลาสุด :81%)

คร

ลง และทางแยกยกระดับขามแยกศิริราช

กองควบคุมการกอสราง

245,000.00

กองควบคุมการกอสราง

32,000,000.00

กองควบคุมการกอสราง

พ

(15). โครงการกอสรางถนนตอเชื่อมศูนยราชการ
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
กับถนนประชาช่ น
ื  (ถนนหมายเลข 10)

9,450,000.00

(ผลงานลาสุด :60%)

(16). โครงการกอสรางปรับปรุงถนนรามคําแหง
24 และถนนหัวหมาก

ท

(ผลงานลาสุด :60%)

78,500,000.00

(17). โครงการกอสรางสะพานขามแมนา
เจาพระยาบริเวณแยกเกียกกาย ชวงที่ 3
กอสรางทางยกระดับ และถนนฝั่งพระนคร จาก
แมนาเจาพระยาถึงแยกสะพานแดง

กร
ุงเ

(ผลงานลาสุด :60%)

9,800,000.00

(18). โครงการกอสรางปรับปรุงสะพานขามแยก
บางกะปิ  (สะพานลาดพราว-เสรีไทย)

8

9

10

11

12

13

กองควบคุมการกอสราง

กองควบคุมการกอสราง

2,000,000.00

กองควบคุมการกอสราง

1. รอยละของแหลงกําเนิ ดฝุนละอองท่ไี ดรับ (1). โครงการติดตามตรวจสอบการกอสราง
(1).
การ
ัดท
ารคมวบคุ
มะออง
อาคาร
การควบคุม
อาคาร
ใหจเป็
นไําระบบ
ปตามสมารสนเทศ
าตรการคกวบคุ
ฝุนล
เพื
่ อจเสีัดยทงําใฐาน
ขอมูลก
อาาร
คป
ารระเมิ
ระยะ
ี่ 1 รและ
และ
นรายงาน
นผทลก
ะทบรสะบบ
ิ่ง
จั
ดเก็ลบอเมอกสารอิเล็กทรอนิกสของสํานักงาน
ผลงาน : 65.00 / เป าหมาย : 80.00 (รอยละ)
แวด
ควบคุมอาคาร
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
(ผลงานลาสุด :75%)
(ผลงานลาสุด :100%)
2. รอยละของจํานวนโครงการกอสรางไดรับ
การควบคุมเสียงใหเป็ นไปตามกฎหมาย
ควบคุมอาคารและกฎหมายส่ง
ิ แวดลอม

0.00
51,872,400.00

สํานักงานควบคุมอาคาร
สํานักงานควบคุมอาคาร

ผลงาน : 65.00 / เป าหมาย : 80.00 (รอยละ)
(2). กิจกรรมจัดทําฐานขอมูลอาคารเสี่ยงภัย 9
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
ประเภทที่ผานการรับรองตาม พ.ร.บ. ควบคุม
อาคารจาก สํานักงานควบคุมอาคาร (ได อ.6 ปี  พ
6. รอยละความสําเร็จของการจัดทําแผนที่
.ศ. 2562)
แสดงตําแหน งอาคารเพื่อนํามาใชในการ
วางแผนลดความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยใน
(ผลงานลาสุด :80%)
การใชอาคาร

0.00

สํานักงานควบคุมอาคาร

0.00

สํานักงานควบคุมอาคาร

0.00

สํานักงานควบคุมอาคาร

0.00

สํานักงานควบคุมอาคาร

(ผลงานลาสุด :60%)

ผลงาน : 100.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

7. รอยละความสําเร็จของการจัดทําฐาน
(1). กิจกรรมการจัดทําฐานขอมูลอาคารที่ย่ น
ื
ขอมูลอาคารท่ย
ี ่น
ื ขอใบรับรองการตรวจสอบ ขอรับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1)
อาคาร (แบบ ร.1) ชวงเดือนตุลาคม 2563
- สิงหาคม 2564
(ผลงานลาสุด :80%)
ผลงาน : 70.00 / เป าหมาย : 80.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

8. รอยละความสําเร็จของการพิจารณาคําขอ (1). กิจกรรมพิจารณาการขอรับใบรับรองการ
ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1)
ตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1)
ตัง้ แตเดือนตุลาคม 2563 - สิงหาคม 2564
(ผลงานลาสุด :90%)
ผลงาน : 70.00 / เป าหมาย : 80.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
9. รอยละของการเขาตรวจสอบควบคุม
(1). กิจกรรมตรวจสอบควบคุมอาคารที่อยู
อาคารท่อ
ี ยูระหวาง การกอสรางอาคาร (ราย ระหวางการกอสราง (รายใหม)
ใหม) ปี  2564
(ผลงานลาสุด :85%)
ผลงาน : 70.00 / เป าหมาย : 80.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.

4/7

ขอมูล ณ วันท่ี 19-09-2021

15

16

17

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

โครงการ/กิจกรรม

10. จํานวนอาคารตามกฎหมาย 9 ประเภทท่ี (1). กิจกรรมรณรงคใหความรูเพื่อเสริมสราง
ไดรับการรณรงคใหความรูเพิ่มเสริมสราง
ความปลอดภัยและตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิด
ความปลอดภัยและตระหนั กถึงอันตรายท่จ
ี ะ จากอุบัตภ
ิ ัยในการใชอาคาร
เกิดจากอุบัติภัยในการใชอาคาร
(ผลงานลาสุด :65%)
ผลงาน : 55.00 / เป าหมาย : 150.00 (จํานวน)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

22. รอยละความกาวหน าของการดําเนิ นการ (1). โครงการปรับปรุงภูมิทัศนคลองคูเมืองเดิม
ปรับปรุงภูมิทัศน บริเวณคลองคูเมืองเดิม
(ผลงานลาสุด :10%)
ผลงาน : 1.00 / เป าหมาย : 3.00 (แหง/ปี )
(2). โครงการปรับปรุงภูมิทัศนคลองหลอดวัดราช
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
นัดดาและคลองหลอดวัดราชบพิธ

19

200,000,000.00

กองแผนงานและประสานสา
ธารณูปโภค

64,000,000.00

กองแผนงานและประสานสา
ธารณูปโภค

0.00

กองแผนงานและประสานสา
ธารณูปโภค

0.00

กองแผนงานและประสานสา
ธารณูปโภค

0.00

สํานักงานออกแบบ

0.00

สํานักงานวิศวกรรมทาง

256,025,000.00

สํานักงานวิศวกรรมทาง

(ผลงานลาสุด :90%)

3. รอยละความสําเร็จของการติดตง
ั ้ และ
(1). โครงการติดตงั ้ และ/ซอมแซมไฟฟ าแสงสวาง
ซอมแซมไฟฟ าแสงสวางในพน
ื ้ ที่เสี่ยงภัยหรือ บริเวณจุดเสี่ยงในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
เสี่ยงอันตราย และพน
ื ้ ที่อ่ น
ื  ๆ ในกรุงเทพ
มหานคร
(ผลงานลาสุด :90%)
ผลงาน : 119.00 / เป าหมาย : 80.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(1). โครงการใหคําปรึกษาแนะนํ าอาคาร
สํานักงานเขตและอาคารศูนยบริการสาธารณสุข
ของกรุงเทพมหานครใหมีสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับผูสูงอายุและคนพิการ ตามกฎกระทรวง
กําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผู
พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548
(Universal Design)
(ผลงานลาสุด :70%)

13. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนบูรณ (1). กิจกรรมจัดทําแผนบูรณาการและปรับปรุง
าการเพื่อการปรับปรุงภูมิทัศน ถนน (ตัวชว
ี ้ ัด ภูมิทศ
ั นถนนใหเป็ นไปตามเป าหมายที่กําหนด
เจรจาตกลง)
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา ผลงาน : 5.00 / เป าหมาย : 5.00 (ระดับ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :95%)

15. รอยละความสําเร็จของงานปรับปรุงภูมิ
ทัศน บริเวณเกาะรัตนโกสินทร

(1). งานปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณเกาะ
รัตนโกสินทรตอนที่ 1 - 4

ผลงาน : 10.00 / เป าหมาย : 80.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :10%)

กร
ุงเ

ท

พ

ม
ห

20

สํานักงานควบคุมอาคาร

(ผลงานลาสุด :10%)

ผลงาน : 25.92 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

สวนราชการ

0.00

16. รอยละความสําเร็จของการติดตามความ (1). กิจกรรมติดตามความกาวหน ากับการไฟฟ า
กาวหน าโครงการการนํ าสายตาง ๆ ลงใตดิน นครหลวง

20. รอยละของอาคารสถานท่ข
ี องหน วยงาน
กรุงเทพมหานครท่ไี ดรับการจัด
สาธารณูปโภคสําหรับผูสูงอายุและคนพิการ
ั ถึง (ตัวชว
ี ้ ัดเจรจาตกลง)
ตัวชว
ี้ ัด อยางท่ว
เจรจา
ผลงาน : 3.00 / เป าหมาย : 5.00 (ระดับ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
18

งบประมาณ (บาท)

คร

14

าน

ลําดับ

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

โครงการ/กิจกรรม

23. รอยละของโครงการท่เี ป็ นงาน
(1). การจัดงานวันสถาปนากรุงเทพมหานคร
ประจําของหน วยงานท่ด
ี ําเนิ นการสําเร็จตาม ครบ 48 ปี
เป าหมาย
(ผลงานลาสุด :100%)
ผลงาน : 59.85 / เป าหมาย : 50.00 (รอยละ)
(2). จางเหมาเจาะสํารวจดิน
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
(ผลงานลาสุด :100%)

(3). โครงการกอสรางอาคารศูนยบริการสาธารณ
สุข 58 ลอม-พิมเสน ฟั กอุดม
(ผลงานลาสุด :100%)

(4). โครงการปรับปรุงอาคารธานีนพรัตน ศาลา
วาการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง
(ผลงานลาสุด :81%)

(5). โครงการกอสรางอาคารศูนยบริการ
สาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย
(ผลงานลาสุด :87%)

(6). โครงการกอสรางศูนยบริการสาธารณสุข 51
(ผลงานลาสุด :100%)

(7). โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนยบริการผูสูง
อายุดินแดง
(ผลงานลาสุด :42%)

(8). โครงการปรับปรุงศูนยฝึกอบรม สถาบัน
พัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :100%)

(9). โครงการกอสรางสํานักงานเขตดินแดงแหง
ใหม
(ผลงานลาสุด :95%)

(10). โครงการกอสรางอาคารสํานักงานเขต
ลาดกระบังแหงใหม
(ผลงานลาสุด :5%)

(11). โครงการกอสรางอาคารศูนยบริการ
สาธารณสุข 39 ราษฎรบูรณะ
(ผลงานลาสุด :1%)

(12). โครงการกอสรางอาคารศูนยบริการ
สาธารณสุข 47 คลองขวาง
(ผลงานลาสุด :95%)

(13). โครงการกอสรางอาคารศูนยควบคุมสุนัข
กรุงเทพมหานคร (ประเวศ)
(ผลงานลาสุด :5%)

(ผลงานลาสุด :95%)

(15). ปรับปรุงบริเวณศาลาวาการ
กรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง
(ผลงานลาสุด :65%)

สํานักงานเลขานุการ

1,300,000.00

กองวิเคราะหและวิจัย

63,700,000.00

กองควบคุมการกอสราง

74,390,000.00

กองควบคุมการกอสราง

45,124,700.00

กองควบคุมการกอสราง

96,748,900.00

กองควบคุมการกอสราง

18,224,000.00

กองควบคุมการกอสราง

29,999,000.00

กองควบคุมการกอสราง

50,000,000.00

กองควบคุมการกอสราง

63,000,000.00

กองควบคุมการกอสราง

1,000,000.00

กองควบคุมการกอสราง

1,000,000.00

1,000,000.00

35,000,000.00

(16). โครงการกอสรางอาคารสงเคราะห
ขาราชการและลูกจางประจําของกรุงเทพมหา
นคร ในพ้ น
ื ที่เขตบางบอน
(ผลงานลาสุด :40%)

สวนราชการ

250,000.00

กองควบคุมการกอสราง

กองควบคุมการกอสราง

กองควบคุมการกอสราง

ม
ห

(14). ปรับปรุงลานเจษฎาบดินทร

งบประมาณ (บาท)

คร
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าน

ลําดับ

กองควบคุมการกอสราง

1,000,000.00

กองควบคุมการกอสราง

560,100.00

กองแผนงานและประสานสา
ธารณูปโภค

พ

(17). โครงการพัฒนาขาราชการ
กรุงเทพมหานครตามสายวิชาชีพ (แนวดิ่ง) สาย
งานโยธา

31,430,000.00

(ผลงานลาสุด :10%)

366,200.00

ท

(18). โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนามาตรฐานงาน
กอสรางเรื่องการออกแบบและควบคุมงาน
กอสรางทางเทาเพื่อ ทุกคน”
(ผลงานลาสุด :10%)

(19). โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
การคํานวณราคากลางงานกอสรางของทาง
ราชการดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

กร
ุงเ

(ผลงานลาสุด :10%)

342,800.00

(20). งานซุมเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชา
ภิเษก
(ผลงานลาสุด :100%)

(21). โครงการคาใชจายในการจัดสรางซุมเฉลิม
พระเกียรติ
(ผลงานลาสุด :100%)

(22). การรังวัดตรวจสอบเขตทางสาธารณะ
(ผลงานลาสุด :100%)

(23). การรังวัดตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณะที่
ชายตลิ่งริมแมน้ํ าเจาพระยา
(ผลงานลาสุด :96%)

(24). คาจางเหมาปักหลักแนวเขตทางโครงการ
ตางๆ
(ผลงานลาสุด :60%)

(25). คาทดแทนที่ดินและร้ อ
ื ถอนขนยายสิ่ง
กอสรางตามพรบ.เวนคืน พรฎ. และแนวเขต
ถนนตามโครงการตางๆ
(ผลงานลาสุด :89%)

(26). งานกอสรางสะพานคนเดินขามถนน
กําแพงเพชร 2 บริเวณสถานีเดินรถโดยสาร
ขนาดเล็กจตุจักร
(ผลงานลาสุด :50%)

(27). งานกอสรางอาคารหนวยซอมบํารุงสะพาน
และทางโครงสรางพิเศษ
22

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา ผลงาน : 5.00 / เป าหมาย : 5.00 (ระดับ)
มิติที่ 2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

14. ระดับความสําเร็จของคลองในพน
ื ้ ที่
กรุงเทพมหานครไดรับการปรับปรุงภูมิทัศน
ใหสอดคลองกับเอกลักษณ ของแตละพน
ื ้ ท่ี
ี ้ ัดเจรจาตกลง)
ตัวชว
ี้ ัด (ตัวชว
เจรจา
ผลงาน : 4.00 / เป าหมาย : 5.00 (ระดับ)
มิติที่ 2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
23

(ผลงานลาสุด :83%)

21. ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนงาน (1). กิจกรรมสํารวจและจัดทําแผนงาน/โครงการ
เพื่อรองรับการพัฒนายานตลาดนอย (ตัวชี ้ เพื่อร
 องรับการพัฒนายานตลาดนอย (เจรจาตก
วัดเจรจาตกลง)
ลง)

กองแผนงานและประสานสา
ธารณูปโภค

กองแผนงานและประสานสา
ธารณูปโภค

10,600,000.00

สํานักงานออกแบบ

14,000,000.00

สํานักงานออกแบบ

3,000,000.00

กองสํารวจและแผนที่ที่ดิน

350,000.00

กองสํารวจและแผนที่ที่ดิน

1,850,000.00

สํานักงานจัดกรรมสิทธิ ์

2,129,500,000.00

สํานักงานจัดกรรมสิทธิ ์

3,254,000.00

สํานักงานวิศวกรรมทาง

24,913,000.00

สํานักงานวิศวกรรมทาง

0.00

สํานักงานกอสรางและบูรณะ

0.00

สํานักงานกอสรางและบูรณะ

(ผลงานลาสุด :100%)
(1). กิจกรรมการปรับปรุง/ตกแตงสะพานขาม
คลองที่สํานักการโยธารับผิดชอบ จํานวน 138
สะพานขามคลอง
(ผลงานลาสุด :90%)

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ลําดับ
24

25

26

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

โครงการ/กิจกรรม

องคประกอบท่ี 4. ความสําเร็จในการเสนอ
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานของหน วยงาน

(1). กิจกรรมการดําเนินการพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสํานักการ
โยธา

ผลงาน : 100.00 / เป าหมาย : 0.00 ()
มิติที่ 4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ผลงานลาสุด :90%)

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 10.00 (รอยละ)
มิติที่ 5 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ผลงานลาสุด :90%)

ผลงาน : 80.00 / เป าหมาย : 0.00 ()
มิติที่ 5 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ผลงานลาสุด :90%)

งบประมาณ (บาท)

5.1 ความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณ (1). กิจกรรมการดําเนินงานเบิกจายงบประมาณ
ในภาพรวม
ในภาพรวม

5.2 ความสําเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บ
(1). กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บฐานขอมูลที่มี
ฐานขอมูล ที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติงาน ความสําคัญตอการปฏิบัติงาน หรือการใหบริการ
หรือการใหบริการ
ของสํานักการโยธา

สวนราชการ

0.00

กองแผนงานและประสานสา
ธารณูปโภค

0.00

สํานักงานเลขานุการ

0.00

กองแผนงานและประสานสา
ธารณูปโภค

คร

สรุป : จํานวนตัวชว
ี้ ัด 26 ตัวชว
ี้ ัด // จํานวนโครงการ 101 โครงการ/กิจกรรม

กร
ุงเ

ท

พ

ม
ห

าน

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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