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

4.(4)รอยละความสําเร็จของการแกไข
/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ

ตัวชว
ี้ ัด ผลงาน : 65.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
ิ ี่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
เจรจา มิตท

โครงการ/กิจกรรม

(1). การจัดทําแผนดําเนินการแกไข/ปรับปรุงจุด
เสี่ยงอุบัติเหตุตามโครงการ Zero Accident
Zone

งบประมาณ (บาท)

(ผลงานลาสุด :78%)

(2). กิจกรรมแกไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ
ตามโครงการ Zero Accident Zone
(ผลงานลาสุด :76%)

(3). ติดตงั ้ อุปกรณลดอันตรายในบริเวณจุดเสี่ยง
ภัยในพ้ น
ื ที่พระนครเหนือ
(ผลงานลาสุด :85%)

(4). ติดตงั ้ อุปกรณลดอันตรายในบริเวณจุดเสี่ยง
ภัยในพ้ น
ื ที่พระนครใต
(ผลงานลาสุด :75%)

(5). ติดตงั ้ อุปกรณลดอันตรายในบริเวณจุดเสี่ยง
ภัยในพ้ น
ื ที่ธนบุรี
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7.(5)ระดับความสําเร็จของคลองในพน
ื ้ ที่
กรุงเทพมหานครไดรับการปรับปรุงภูมิทัศน
ใหสอดคลองกับเอกลักษณ ของแตละพน
ื ้ ท่ี

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา ผลงาน : 40.00 / เป าหมาย : 5.00 (ระดับ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :75%)

(1). การจัดทําแผนงานตรวจสอบและแผน
ซอมแซมทาเทียบเรือในความรับผิดชอบ
(ผลงานลาสุด :45%)

(2). 1. การจัดทําแผนการติดตงั ้ ปายบอกทาง
ป ายแนะนํ าสถานที่สําคัญตาง ๆ ที่เกี่ยวของตอ
การสัญจรทางน้ํ าและการทองเที่ยว
(ผลงานลาสุด :70%)

(3). การจัดทําแผนตรวจสอบและแผนติดตงั ้
กลองวงจรปิด CCTV ทัง้  20 แนวคลอง ในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานคร
8.ความยาวของระยะทางท่ไี ดดําเนิ นการ
กอสรางทอรอยสายส่ อ
ื สารลงใตดิน

(ผลงานลาสุด :55%)

(1). โครงการทอรอยสายส่ อ
ื สารใตดินในเขต
กรุงเทพมหานคร (มอบ KT ดําเนินการ)

ผลงาน : 75.00 / เป าหมาย : 100.00 (กิโลเมตร (ผลงานลาสุด :32%)
)
(2). โครงการนําสายส่ อ
ื สารลงดินตามโครงการ
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
เปลี่ยนระบบสายไฟฟ าอากาศเป็ นสายไฟฟ าใตดิน
ของการไฟฟ านครหลวง กลุมที่ 11 พื้นที่กลุม
กรุงเทพกลาง จํานวน ๒ เสนทาง ๑) ถนนเพชรบุ
รี (ถนนราชปรารภ-ทางรถไฟ) ๒) ถนนดินแดง
(ถนนราชวิถี–สามเหลี่ยมดินแดง แยกดินแดง
–คลองสามเสน)
(ผลงานลาสุด :100%)

กองนโยบายและแผนงาน

0.00

สํานักงานวิศวกรรมจราจร

7,593,000.00

สํานักงานวิศวกรรมจราจร

14,980,000.00

สํานักงานวิศวกรรมจราจร

24,154,000.00

สํานักงานวิศวกรรมจราจร

0.00

สํานักงานระบบขนสง

0.00

สํานักงานวิศวกรรมจราจร

0.00

กองระบบเทคโนโลยีจราจร

0.00

สํานักงานวิศวกรรมจราจร

ม
ห
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11,299,200.00

กองระบบเทคโนโลยีจราจร

0.00

กองระบบเทคโนโลยีจราจร

0.00

กองระบบเทคโนโลยีจราจร

0.00

กองระบบเทคโนโลยีจราจร

0.00

กองระบบเทคโนโลยีจราจร

37,700,000.00

กองระบบเทคโนโลยีจราจร

44,000,000.00

กองระบบเทคโนโลยีจราจร

35,420,661.00

กองระบบเทคโนโลยีจราจร

0.00

สํานักงานระบบขนสง

0.00

สํานักงานระบบขนสง

พ

(3). โครงการนําสายส่ อ
ื สารลงดินตามโครงการ
เปลี่ยนระบบสายไฟฟ าอากาศเป็ นสายไฟฟ าใตดิน
ของการไฟฟ านครหลวง กลุมที่ 10 จํานวน 6
เสนทาง
(ผลงานลาสุด :65%)

ท

(4). โครงการนําสายส่ อ
ื สารลงดินตามโครงการ
เปลี่ยนระบบสายไฟฟ าอากาศเป็ นสายไฟฟ าใตดิน
ของการไฟฟ านครหลวง กลุมที่ 2 จํานวน 3 เสน
ทาง

กร
ุงเ

(ผลงานลาสุด :55%)

(5). โครงการนําสายส่ อ
ื สารลงดินตามโครงการ
เปลี่ยนระบบสายไฟฟ าอากาศเป็ นสายไฟฟ าใตดิน
ของการไฟฟ านครหลวง กลุมที่ 7 จํานวน 1 เสน
ทาง
(ผลงานลาสุด :69%)

(6). โครงการนําสายส่ อ
ื สารลงดินตามโครงการ
เปลี่ยนระบบสายไฟฟ าอากาศเป็ นสายไฟฟ าใตดิน
ของการไฟฟ านครหลวง กลุมที่ 5 จํานวน 2 เสน
ทาง
(ผลงานลาสุด :85%)

(7). โครงการนําสายส่ อ
ื สารลงดินตามโครงการ
เปลี่ยนระบบสายไฟฟ าอากาศเป็ นสายไฟฟ าใตดิน
ของการไฟฟ านครหลวง กลุมที่ 11 พื้นที่
กรุงเทพใต จํานวน 3 เสนทาง
(ผลงานลาสุด :100%)

(8). โครงการนําสายส่ อ
ื สารลงดินตามโครงการ
เปลี่ยนระบบสายไฟฟ าอากาศเป็ นสายไฟฟ าใตดิน
ของการไฟฟ านครหลวง กลุมที่ 3 จํานวน 3 เสน
ทาง ระยะเวลาดําเนินการ 2 ปี  (งบ 2562 2563)
(ผลงานลาสุด :100%)

(9). โครงการนําสายส่ อ
ื สารลงดินตามโครงการ
เปลี่ยนระบบสายไฟฟ าอากาศเป็ นสายไฟฟ าใตดิน
ของการไฟฟ านครหลวง กลุมที่ 4 จํานวน 3 เสน
ทาง
4

12.(2)ระดับความสําเร็จในการพัฒนาจุด
เชื่อมตอการเดินทาง บริเวณยานบางหวา

(ผลงานลาสุด :98%)

(1). การจัดทําแผนพัฒนาจุดเชื่อมตอการเดินทาง
บริเวณยานบางหวา

ตัวชว
ี้ ัด ผลงาน : 25.00 / เป าหมาย : 5.00 (ระดับ)
ิ ี่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
เจรจา มิตท

(ผลงานลาสุด :55%)

ตัวชว
ี้ ัด ผลงาน : 30.00 / เป าหมาย : 5.00 (ระดับ)
ิ ี่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
เจรจา มิตท

(ผลงานลาสุด :35%)

5

14.(3)ระดับความสําเร็จในการพัฒนาเสน
(1). การจัดทําแผนพัฒนาเสนทางสัญจรทางน้ํ า
ทางสัญจรทางนํ้าเสนทางคลองผดุงกรุงเกษม เสนท
 างคลองผดุงกรุงเกษม

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.

สวนราชการ

0.00

คร

1

าน

ลําดับ

1/8

ขอมูล ณ วันท่ี 23-09-2021

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

9.รอยละความสําเร็จของการจัดทําสวนตอ
ขยายระบบขนสงมวลชนกรุงเทพมหานคร
ผลงาน : 25.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

(1). โครงการระบบขนสงมวลชน
กรุงเทพมหานครสวนตอขยายสายสีลม ตอนที่ ๓
ชวงบางหวา–ตลิ่งชัน

งบประมาณ (บาท)

(ผลงานลาสุด :29%)

(2). โครงการบริหารจัดการเดินรถไฟฟ าสายสี
เขียว ชวงแบริ่ง – สมุทรปราการ
(ผลงานลาสุด :81%)

(3). โครงการบริหารจัดการเดินรถไฟฟ าสายสี
เขียว ชวงหมอชิต – สะพานใหม – คูคต
7

10.ความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการ
ผลงาน : 45.00 / เป าหมาย : 80.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :31%)

(1). โครงการขนสงมวลชนขนาดรอง (AGT)
สายสีทอง จากสถานี BTS กรุงธนบุรี - ถนนประ
ชาธิปก (KT ดําเนินการ)
(ผลงานลาสุด :100%)

(2). โครงการใหบริการนําสงผูโดยสารเขาสูระบบ
ขนสงทางรางโดยรถเวียน (Shuttle Bus) เสน
ทางชุมชนเคหะรมเกลา – ARL ลาดกระบัง
**(ไมอยูในแผน กทม. 64)
(ผลงานลาสุด :45%)

(3). โครงการใหบริการนําสงผูโดยสารเขาสูระบบ
ขนสงทางรางโดยรถเวียน (Shuttle Bus) เสน
ทางดินแดง – BTS สนามเป า
8

11.หน วยงานมีรายงานการศึกษาและ
วิเคราะหโครงการ

(ผลงานลาสุด :45%)

(1). โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา และ
วิเคราะหโครงการรถไฟฟ ารางเดี่ยว(Monorail)
สายสีเทา (ชวงวัชรพล-ทองหลอ) ใหสอดคลอง
ผลงาน : 30.00 / เป าหมาย : 1.00 (ตอโครงการ ตาม พ.ร.บ.การรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน
)
พ.ศ.2562 ในหมวดที่ 4 สวนที่ 1 การเสนอโครง
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
การ
(ผลงานลาสุด :50%)

(2). โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและ
วิเคราะหโครงการระบบรถไฟฟ ารางคูขนาดเบา
(Light Rail Transit) สายบางนา-ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิใหสอดคลองตามพระราชบัญญัติการ
รวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 ใน
หมวดที่ 4 สวนที่ 1 การเสนอโครงการ

ผลงาน : 68.00 / เป าหมาย : 2.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
10
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ผลงาน : 35.00 / เป าหมาย : 80.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

6.สถิติการกระทําผิดกฎจราจรและสถิติการ
เกิดอุบัติเหตุจราจรของคนในพน
ื ้ ที่ท่ม
ี ีการ
ดําเนิ นโครงการลดลง
ผลงาน : 48.00 / เป าหมาย : 4.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(1). โครงการรถจักรยานสาธารณะกรุงเทพมหา
นคร งบประมาณ : ไมใชงบประมาณ * [ให
สัมปทานสิทธิเอกชนบริหารจัดการ]
(ผลงานลาสุด :73%)

(1). โครงการจัดหารถและบริหารจัดการเดินรถ
สําหรับผูพิการ ผูสูงอายุ และผูที่ไมสามารถชวย
เหลือตัวเองได

14,593,000.00

สํานักงานระบบขนสง

21,800,000.00

สํานักงานระบบขนสง

21,800,000.00

สํานักงานระบบขนสง

0.00

กองนโยบายและแผนงาน

10,545,000.00

สํานักงานวิศวกรรมจราจร

7,373,000.00

สํานักงานวิศวกรรมจราจร

4,284,000.00

สํานักงานวิศวกรรมจราจร

4,200,000.00

สํานักงานวิศวกรรมจราจร

0.00

กองระบบเทคโนโลยีจราจร

(2). ติดตงั ้ สัญญาณไฟจราจรกะพริบเตือนทาง
ขาม 50 จุด

กร
ุงเ
1.(1)ระดับความสําเร็จของการจัด
ทําแผนการติดตง
ั ้ กลองโทรทัศน วงจรปิด
(CCTV) เพื่อแกไขและลดพน
ื ้ ที่เสี่ยง
ตัวชว
ี้ ัด อาชญากรรมในกรุงเทพมหานคร
เจรจา
ผลงาน : 20.00 / เป าหมาย : 5.00 (ระดับ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
15

สํานักงานระบบขนสง

สํานักงานวิศวกรรมจราจร

(ผลงานลาสุด :100%)

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

13,277,285.00

10,766,000.00

ผลงาน : 50.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

17.รอยละของสัญญาณไฟจราจรทางแยกท่ี
มีดวงโคมประกอบทางขามแบบเดิมไดรับ
การติดตง
ั ้ ดวงโคมพรอมอุปกรณ เสียง
ประกอบทางขามสําหรับคนพิการ

สํานักงานระบบขนสง

(ผลงานลาสุด :52%)

(3). ติดตงั ้ ดวงโคมสัญญาณไฟจราจรสําหรับคน
ขามทางพรอมอุปกรณนับเวลาสัญญาณไฟจราจร
100 ชุด
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0.00

กองนโยบายและแผนงาน

(1). โครงการบริหารจัดการศูนยอํานวยการความ
ปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร

(1). ติดตงั ้ สัญญาณไฟจราจรกะพริบเตือนจุดอันต
ราย (เตือนทางแยก) ๕0 จุด

ผลงาน : 85.00 / เป าหมาย : 4.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

สํานักงานระบบขนสง

20,342,000.00

(ผลงานลาสุด :38%)

5.ความสําเร็จของการติดตง
ั ้ ระบบสัญญาณ
ไฟจราจรตามแผนงาน

15.พน
ื ้ ท่(ี ทางแยก)ที่นําเทคโนโลยีมาใชใน
การจัดระบบจราจร (รอยละของทางแยกท่ี
ควบคุมสัญญาณไฟจราจร)

0.00

สํานักงานระบบขนสง

(ผลงานลาสุด :90%)

13

สํานักงานระบบขนสง

42,885,680.00

ท

12

16.ความพึงพอใจของผูใชบริการรถ
สาธารณะสําหรับผูพิการ ผูสูงอายุและผูไม
สามารถชวยเหลือตัวเองได

(ผลงานลาสุด :57%)

0.00

ม
ห

13.รอยละของผูสัญจรดวยจักรยาน

สํานักงานระบบขนสง

พ

9

สวนราชการ

0.00

คร

6

าน

ลําดับ

(ผลงานลาสุด :100%)

(1). งานติดตงั ้ ชุดควบคุมสัญญาณไฟจราจรไร
สาย 100 ชุด
(ผลงานลาสุด :100%)

(1). โครงการติดตงั ้ ดวงโคมพรอมอุปกรณเสียง
ประกอบทางขามสําหรับผูพิการ 100 ชุด
(ผลงานลาสุด :100%)

(1). การจัดทําแผนการติดตงั ้ กลองโทรทัศนวงจร
ปิ ด (CCTV) บริเวณพ้ น
ื ที่เสี่ยงอาชญากรรมใน
กรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :60%)

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ลําดับ
16

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

โครงการ/กิจกรรม

2.รอยละความสําเร็จของการแกไขกลอง
(1). บํารุงรักษาระบบกลองโทรทัศนวงจรปิด
โทรทัศน วงจรปิด (CCTV) ดานความ
(CCTV) แบบ PTZ พรอมอุปกรณสงสัญญาณ
ปลอดภัยใหสามารถใชการไดภายใน 24 ชั่ว แบบ 3 จี ชนิดเคลื่อนยายจุดติดตงั ้ ได
โมง เมื่อไดรับแจงหรือตรวจพบ
(ผลงานลาสุด :50%)
ผลงาน : 40.00 / เป าหมาย : 75.00 (รอยละ)
(2). บํารุงรักษาระบบกลองโทรทัศนวงจรปิด
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
(CCTV) บริเวณโดยรอบเสนทางจักรยานรอบ

งบประมาณ (บาท)

สวนราชการ

3,000,000.00

กองระบบเทคโนโลยีจราจร

2,710,000.00

กองระบบเทคโนโลยีจราจร

5,850,000.00

กองระบบเทคโนโลยีจราจร

74,000,000.00

กองระบบเทคโนโลยีจราจร

28,799,000.00

กองระบบเทคโนโลยีจราจร

17,070,000.00

กองระบบเทคโนโลยีจราจร

89,800,000.00

กองระบบเทคโนโลยีจราจร

(3). บํารุงรักษาระบบกลองโทรทัศนวงจรปิด
(CCTV) พรอมอุปกรณประกอบและการเชื่อม
โยงสัญญาณไปยังกองรักษาการณประจําพระ
ราชฐานหรือสถานีตํารวจนครบาลโดยรอบเขต
พระราชฐาน สถานที่สําคัญ
(ผลงานลาสุด :55%)

(4). บํารุงร ก
ั ษาอป
ุ กรณต
 รวจสอบสถานะอป
ุ กรณ
กลองโทรทัศนวงจรปิด (CCTV) แบบ Stand
Alone พรอมเชื่อมโยงสถานะของอุปกรณเขาสู
ศูนย
(ผลงานลาสุด :40%)

(5). บํารุงรักษากลองโทรทัศนวงจรปิด (CCTV)
โดยรอบเขตพระราชฐาน
(ผลงานลาสุด :55%)

(6). บํารุงรักษาระบบศูนยบริหารจัดการกลอง
โทรทัศนวงจรปิด (CCTV) ในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหา
นคร
(ผลงานลาสุด :55%)

(7). บํารุงรักษาระบบกลองโทรทัศนวงจรปิด
(CCTV) รวมอุปกรณการทํางานพรอมเชื่อมโยง
สัญญาณภาพในพ้ น
ื ที่กลุมกรุงเทพกลาง
(ผลงานลาสุด :55%)

(8). บํารุงรักษาระบบกลองโทรทัศนวงจรปิด
(CCTV) รวมอุปกรณการทํางานพรอมเชื่อมโยง
สัญญาณภาพในพ้ น
ื ที่กลุมกรุงเทพตะวันออก
(ผลงานลาสุด :55%)

(ผลงานลาสุด :55%)

(10). บํารุงรักษาระบบกลองโทรทัศนวงจรปิด
(CCTV) ดานการจราจร
(ผลงานลาสุด :80%)

(11). บํารุงรักษาระบบกลองโทรทัศนวงจรปิด
(CCTV) เพื่อการบริหารจัดการจราจร
(ผลงานลาสุด :80%)

75,200,000.00

กองระบบเทคโนโลยีจราจร

46,000,000.00

กองระบบเทคโนโลยีจราจร

ม
ห

(9). บํารุงรักษาระบบกลองโทรทัศนวงจรปิด
(CCTV) รวมอุปกรณการทํางานพรอมเชื่อมโยง
สัญญาณภาพในพ้ น
ื ที่กลุมกรุงเทพเหนือ

าน

(ผลงานลาสุด :55%)

11,330,000.00

กองระบบเทคโนโลยีจราจร

11,110,000.00

กองระบบเทคโนโลยีจราจร

29,600,000.00

กองระบบเทคโนโลยีจราจร

พ

(12). บํารุงรักษาระบบกลองโทรทัศนวงจรปิด
(CCTV) ตรวจวัดและรายงานสภาพการจราจร
(ผลงานลาสุด :80%)

(13). บํารุงรักษาระบบกลองโทรทัศนวงจรปิด
(CCTV) รวมอุปกรณการทํางานพรอมเชื่อมโยง
สัญญาณภาพในพ้ น
ื ที่กลุมกรุงเทพใต

ท

(ผลงานลาสุด :72%)

(14). บํารุงรักษาระบบกลองโทรทัศนวงจรปิด
(CCTV) รวมอุปกรณการทํางานพรอมเชื่อมโยง
สัญญาณภาพในพ้ น
ื ที่กลุมกรุงธนเหนือ

กร
ุงเ

(ผลงานลาสุด :8%)

(15). บํารุงรักษาระบบกลองโทรทัศนวงจรปิด
(CCTV) รวมอุปกรณการทํางานพรอมเชื่อมโยง
สัญญาณภาพในพ้ น
ื ที่กลุมกรุงธนใต
(ผลงานลาสุด :72%)

(16). บํารุงรักษาระบบกลองโทรทัศนวงจรปิด
(CCTV) ในพ้ น
ื ที่กลุมกรุงเทพใต กรุงธนเหนือ
และกรุงธนใต

17

18

3.ความพึงพอใจของผูใชบริการในการขอ
ขอมูลกลองโทรทัศน วงจรปิด (CCTV) ดาน
ความปลอดภัย
ผลงาน : 40.00 / เป าหมาย : 80.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
18.รอยละความสําเร็จของการดําเนิ นการ
ตามแผนงานเสร็จภายในกําหนด

ผลงาน : 68.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

คร

เขตพระราชฐาน

(ผลงานลาสุด :100%)

(1). โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชน
ตอการใหบริการศูนยบริหารจัดการกลอง
โทรทัศนวงจรปิด (CCTV)

57,200,000.00

กองระบบเทคโนโลยีจราจร

45,200,000.00

กองระบบเทคโนโลยีจราจร

38,740,000.00

กองระบบเทคโนโลยีจราจร

17,100,000.00

กองระบบเทคโนโลยีจราจร

0.00

กองระบบเทคโนโลยีจราจร

39,000,000.00

กองระบบเทคโนโลยีจราจร

(ผลงานลาสุด :55%)

(1). โครงการจางที่ปรึกษา สํารวจและออกแบบ
ศูนยควบคุมและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยี
จราจรและความปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :77%)

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

รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม
สนั บสนุนเป าประสงคท่ี 1.2.1.1
ผลงาน : 78.89 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

โครงการ/กิจกรรม

(1). คาบํารุงรักษาศูนยสงเสริมความปลอดภัย
การสัญจรทางน้ํ า บริเวณตลาดน้ํ าตลิ่งชันและ
ชุมชนวัดคูหาสวรรค

งบประมาณ (บาท)

(ผลงานลาสุด :70%)

(2). โครงการจัดหาพรอมติดตงั ้ กลองโทรทัศน
วงจรปิด (CCTV) ในพ้ น
ื ที่เขตพระราชฐาน 901
แลนด (นางเลิง้ ) ระยะที่ 2
(ผลงานลาสุด :50%)

(3). โครงการจัดหาพรอมติดตงั ้ กลองโทรทัศน
วงจรปิด (CCTV) ในพ้ น
ื ที่เขตพระราชฐาน 901
แลนด (นางเลิง้ ) ระยะที่ 1
(ผลงานลาสุด :55%)

(4). โครงการจัดหาพรอมติดตงั ้ กลองโทรทัศน
วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณ
พื้นที่สุมเสี่ยงและบริเวณชุมนุมชนในพ้ น
ื ที่กลุม
กรุงเทพกลาง ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี  (ปี  2
562 - 2565)
(ผลงานลาสุด :50%)

(5). โครงการจัดหาพรอมติดตงั ้ กลองโทรทัศน
วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณ
พื้นที่สุมเสี่ยงและบริเวณชุมนุมชนในพ้ น
ื ที่กลุม
กรุงเทพตะวันออก ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี  (ปี 
2562 - 2565)
(ผลงานลาสุด :100%)

(6). โครงการจัดหาพรอมติดตงั ้ กลองโทรทัศน
วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณ
พื้นที่สุมเสี่ยงและบริเวณชุมนุมชนในพ้ น
ื ที่กลุม
กรุงเทพเหนือ ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี  (ปี  2
562 - 2565)
(ผลงานลาสุด :95%)

(7). โครงการจัดหาพรอมปรับปรุงระบบกลอง
โทรทัศนวงจรปิด (CCTV) เดิมพรอมอุปกรณ
การทํางานบริเวณภายในเขตพระราชฐานและ
บริเวณรอบนอกเขตพระราชฐานวังเทเวศร ระยะ
เวลาดําเนินการ 2 ปี  (ปี  2563 - 2564)
(ผลงานลาสุด :90%)

(ผลงานลาสุด :100%)

(9). โครงการจัดหาพรอมติดตงั ้ กลองโทรทัศน
วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
ปลอดภัยบริเวณพ้ น
ื ที่สุมเสี่ยงตอการเกิด
อาชญากรรมในพ้ น
ื ที่กลุมกรุงเทพตะวันออก
ระยะเวลาดําเนินการ 2 ปี  (ปี  2563 - 2564)
(ผลงานลาสุด :100%)

กองนโยบายและแผนงาน

1,000,000.00

กองระบบเทคโนโลยีจราจร

28,000,000.00

กองระบบเทคโนโลยีจราจร

9,260,000.00

กองระบบเทคโนโลยีจราจร

12,054,900.00

กองระบบเทคโนโลยีจราจร

4,600,000.00

กองระบบเทคโนโลยีจราจร

16,302,600.00

กองระบบเทคโนโลยีจราจร

37,144,800.00

กองระบบเทคโนโลยีจราจร

ม
ห

(8). โครงการจัดหาพรอมติดตงั ้ กลองโทรทัศน
วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณ
พื้นที่สุมเสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรมในพ้ น
ื ที่
กลุมกรุงเทพกลาง

49,208,800.00

กองระบบเทคโนโลยีจราจร

45,080,400.00

กองระบบเทคโนโลยีจราจร

พ

(10). โครงการจัดหาพรอมติดตงั ้ กลองโทรทัศน
วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
ปลอดภัยบริเวณพ้ น
ื ที่สุมเสี่ยงตอการเกิด
อาชญากรรมในพ้ น
ื ที่กลุมกรุงเทพเหนือ ระยะ
เวลาดําเนินการ 2 ปี  (ปี  2563 - 2564)
(ผลงานลาสุด :100%)

ท

(11). 1.1 โครงการจัดหาพรอมติดตงั ้ กลอง
โทรทัศนวงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยปลอดภัยบริเวณพ้ น
ื ที่สุมเสี่ยงตอการ
เกิดอาชญากรรมในพ้ น
ื ที่กลุมกรุงเทพตะวันออก
ระยะเวลาดําเนินการ 2 ปี  (ปี  2563 - 2564)

กร
ุงเ

(ผลงานลาสุด :100%)

(12). โครงการจัดหาพรอมติดตงั ้ กลองโทรทัศน
วงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดเปลี่ยนถายการเดิน
ทาง (ลอ - ราง - เรือ)
(ผลงานลาสุด :100%)

(13). โครงการจัดหาพรอมติดตงั ้ กลองโทรทัศน
วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณ
พื้นที่สุมเสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรมในพ้ น
ื ที่
กลุมกรุงธนใต ระยะเวลาดําเนินการ 2 ปี  (ปี  2
563 - 2564)
(ผลงานลาสุด :100%)

(14). โครงการจัดหาพรอมติดตงั ้ กลองโทรทัศน
วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณ
พื้นที่สุมเสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรมในพ้ น
ื ที่
กลุมกรุงเทพใต
(ผลงานลาสุด :100%)

(15). โครงการจัดหาพรอมติดตงั ้ กลองโทรทัศน
วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณ
พื้นที่สุมเสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรมในพ้ น
ื ที่
กลุมกรุงธนเหนือ ระยะเวลาดําเนินการ 2 ปี  (ปี 
2563 - 2564)
(ผลงานลาสุด :100%)

(16). โครงการจัดหาพรอมติดตงั ้ กลองโทรทัศน
วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณ
พื้นที่สุมเสี่ยงและบริเวณชุมนุมชนในพ้ น
ื ที่กลุม
กรุงเทพใต
(ผลงานลาสุด :94%)

(17). โครงการจัดหาพรอมติดตงั ้ กลองโทรทัศน
วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณ
พื้นที่สุมเสี่ยงและบริเวณชุมนุมชนในพ้ น
ื ที่กลุม
กรุงธนใต
(ผลงานลาสุด :94%)

สวนราชการ

11,000,000.00

คร

19

าน

ลําดับ

(18). โครงการจัดหาพรอมติดตงั ้ กลองโทรทัศน
วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณ
พื้นที่สุมเสี่ยงและบริเวณชุมนุมชนในพ้ น
ื ที่กลุม
กรุงธนเหนือ

49,208,800.00

กองระบบเทคโนโลยีจราจร

48,122,000.00

กองระบบเทคโนโลยีจราจร

39,058,400.00

กองระบบเทคโนโลยีจราจร

44,623,000.00

กองระบบเทคโนโลยีจราจร

41,718,600.00

กองระบบเทคโนโลยีจราจร

9,820,000.00

กองระบบเทคโนโลยีจราจร

10,380,000.00

กองระบบเทคโนโลยีจราจร

9,020,000.00

กองระบบเทคโนโลยีจราจร

(ผลงานลาสุด :94%)

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ขอมูล ณ วันท่ี 23-09-2021

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

โครงการ/กิจกรรม

รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม
สนั บสนุนเป าประสงคท่ี 1.3.1.1

(1). จัดทําเครื่องหมายประกอบคันชะลอความ
เร็ว พื้นที่พระนครเหนือ

ผลงาน : 77.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ผลงานลาสุด :85%)

งบประมาณ (บาท)

(2). กอสรางคันชะลอความเร็ว ความยาว 1,000
เมตร พรอมเสนเครื่องหมายเตือนคันชะลอความ
เร็ว พื้นที่ 2,516 ตารางเมตร พื้นที่พระนครเห
นือ
(ผลงานลาสุด :67%)

(3). จัดทําเครื่องหมายประกอบคันชะลอความ
เร็ว พื้นที่ธนบุรี
(ผลงานลาสุด :82%)

(4). กอสรางคันชะลอความเร็ว ความยาว 1,200
เมตร พรอมเสนเครื่องหมายเตือนคันชะลอ
ความเร็วพ้ น
ื ที่ 3,020 ตารางเมตร พื้นที่ธนบุรี
(ผลงานลาสุด :60%)

(5). จัดทําเครื่องหมายจราจรบนพ้ น
ื ทางดวยวัสดุ
เทอรโมพลาสติก พื้นที่พระนครเหนือ
(ผลงานลาสุด :80%)

(6). จัดทําเครื่องหมายจราจรบนพ้ น
ื ทางดวยวัสดุ
โคลดพลาสติก พื้นที่พระนครเหนือ
(ผลงานลาสุด :100%)

(7). จัดทําเครื่องหมายจราจรบนขอบทาง พื้นที่
พระนครเหนือ
(ผลงานลาสุด :100%)

(8). จัดทําเครื่องหมายจราจรบนพ้ น
ื ทางดวยวัสดุ
เทอรโมพลาสติก พื้นที่พระนครใต
(ผลงานลาสุด :83%)

(9). จัดทําเครื่องหมายจราจรบนพ้ น
ื ทางดวยวัสดุ
โคลดพลาสติก พื้นที่พระนครใต
(ผลงานลาสุด :100%)

(10). จัดทําเครื่องหมายจราจรบนขอบทาง พื้นที่
พระนครใต
(ผลงานลาสุด :100%)

(ผลงานลาสุด :68%)

(12). จัดทําเครื่องหมายจราจรบนพ้ น
ื ทางดวย
วัสดุเทอรโมพลาสติก พื้นที่ธนบุรี
(ผลงานลาสุด :70%)

(13). จัดทําเครื่องหมายจราจรบนพ้ น
ื ทางดวย
วัสดุโคลดพลาสติก พื้นที่ธนบุรี
(ผลงานลาสุด :100%)

รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม
สนั บสนุนเป าประสงคท่ี 1.3.1.2

(ผลงานลาสุด :100%)

(1). โครงการบํารุงรักษาระบบจัดเก็บและ
วิเคราะหขอมูลความเร็ว บนถนนในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานคร *[ชื่อเดิมตามแผน กทม. 64]
*โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดเก็บและ
วิเคราะหขอมูลความเร็วบนถนนในพ้ น
ื ที่กรุงเทพ
มหานคร

ท

ผลงาน : 66.40 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ผลงานลาสุด :65%)

กร
ุงเ

(2). โครงการเสริมสรางการเรียนรูดานการจราจร
ในเด็ก
(ผลงานลาสุด :65%)

(3). งานจัดทําโปสเตอรรณรงควินัยจราจร
(ผลงานลาสุด :100%)

(4). งานบํารุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจรทาง
ขาม ชนิดกดปุม
(ผลงานลาสุด :90%)

(5). ติดตงั ้ สัญญาณไฟจราจรทางขามชนิดกดปุม
4 แหง

22

รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม
สนั บสนุนเป าประสงคท่ี 2.1.1.2

ผลงาน : 85.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ผลงานลาสุด :85%)

(1). โครงการนําสายส่ อ
ื สารลงดินตามโครงการ
เปลี่ยนระบบสายไฟฟ าอากาศเป็ นสายไฟฟ าใตดิน
ของการไฟฟ านครหลวง บริเวณถนนรัชดาภิเษก
- ถนนพระราม 9 และถนนรัชดาภิเษก – ถนน
อโศก ระยะเวลาดําเนินการ 3 ปี  (ปี  2562 2564)
(ผลงานลาสุด :100%)

(2). 1. โครงการนําสายส่ อ
ื สารลงดินตาม
โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ าอากาศเป็ นสาย
ไฟฟ าใตดินของการไฟฟ านครหลวง บริเวณถนน
พระราม 3 และถนนนราธิวาสราชนครินทร ระยะ
เวลาดําเนินการ 3 ปี  (ปี  2562 - 2564)
23

รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม
สนั บสนุนเป าประสงคท่ี 2.3.1.1

3,268,700.00

สํานักงานวิศวกรรมจราจร

2,068,000.00

สํานักงานวิศวกรรมจราจร

3,922,000.00

สํานักงานวิศวกรรมจราจร

34,242,200.00

สํานักงานวิศวกรรมจราจร

8,625,000.00

สํานักงานวิศวกรรมจราจร

3,870,000.00

สํานักงานวิศวกรรมจราจร

34,000,000.00

สํานักงานวิศวกรรมจราจร

4,353,000.00

สํานักงานวิศวกรรมจราจร

3,870,000.00

สํานักงานวิศวกรรมจราจร

7,508,000.00

สํานักงานวิศวกรรมจราจร

23,604,000.00

สํานักงานวิศวกรรมจราจร

2,176,000.00

สํานักงานวิศวกรรมจราจร

3,870,000.00

สํานักงานวิศวกรรมจราจร

พ

(14). จัดทําเครื่องหมายจราจรบนขอบทาง พื้นที่
ธนบุรี
21

สํานักงานวิศวกรรมจราจร

ม
ห

(11). ติดตงั ้ ปายจราจรบังคับ เตือน แนะนํา 8
รายการ พื้นที่พระนครใต

(ผลงานลาสุด :100%)

สวนราชการ

2,068,000.00

คร

20

าน

ลําดับ

(1). คาใชจายตามโครงการรถไฟฟ าสายสีเขียว
ชวงแบริ่ง - สมุทรปราการ (ชําระดอกเบีย
้ และคา
ธรรมเนียมเงินกู)

606,000.00

กองนโยบายและแผนงาน

600,000.00

กองนโยบายและแผนงาน

120,000.00

กองนโยบายและแผนงาน

7,327,000.00

สํานักงานวิศวกรรมจราจร

9,395,000.00

สํานักงานวิศวกรรมจราจร

41,081,000.00

กองระบบเทคโนโลยีจราจร

42,152,000.00

กองระบบเทคโนโลยีจราจร

475,000,000.00

สํานักงานระบบขนสง

ผลงาน : 100.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ
100)
(ผลงานลาสุด :100%)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ขอมูล ณ วันท่ี 23-09-2021

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม
สนั บสนุนเป าประสงคท่ี 2.3.1.3
ผลงาน : 50.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

25

รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม
สนั บสนุนเป าประสงคท่ี 2.3.1.4
ผลงาน : 50.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

โครงการ/กิจกรรม

(1). โครงการพัฒนาระบบการเดินเรือในคลอง
ผดุงกรุงเกษม ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี  (ปี  2
562 - 2565)

งบประมาณ (บาท)

(ผลงานลาสุด :68%)

(2). โครงการเดินเรือในคลองแสนแสบสวนตอ
ขยาย ระยะทาง 10.50 กิโลเมตร ระยะเวลา
ดําเนินการ 3 ปี  (ปี  2563 - 2565)
(ผลงานลาสุด :0%)

(1). จัดพิมพวารสารสํานักการจราจรและขนสง
(ผลงานลาสุด :100%)

(2). งานบํารุงรักษาศาลาที่พักผูโดยสารรถ
ประจําทาง กลุม A จํานวน 286 หลัง
(ผลงานลาสุด :70%)

(3). งานบํารุงรักษาศาลาที่พักผูโดยสารรถ
ประจําทาง กลุม C จํานวน 294 หลัง
(ผลงานลาสุด :70%)

(4). 6. คาจัดทําหนังสือสถิติจราจรรายปีของ
สํานักการจราจรและขนสง
(ผลงานลาสุด :60%)

(5). โครงการจางที่ปรึกษาประจําสํานักการจราจร
และขนสง (Inhouse) เพื่อศึกษา สํารวจ
ออกแบบรายละเอียดเบื้องตน และวิเคราะหและ
ประเมินผลโครงการ
(ผลงานลาสุด :70%)

(6). โครงการสงเสริมการเดินทางอยางยงั ่ ยืน
(Bangkok Car Free Day 2021)
26

รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม
สนั บสนุนเป าประสงคท่ี 2.3.2.1
ผลงาน : 65.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ผลงานลาสุด :15%)

(1). ติดตงั ้ ปายจราจรชนิดแขวนเหนือผิวจราจร
4 รายการ พื้นที่ธนบุรี (กค.3)
(ผลงานลาสุด :85%)

(2). ติดตงั ้ ปายส่ อ
ื ความหมายแหลงทองเที่ยว 20
จุด พื้นที่พระนครเหนือ(กค.1)
(ผลงานลาสุด :85%)

(ผลงานลาสุด :70%)

(4). ติดตงั ้ ปายจราจรชนิดแขวนเหนือผิวจราจร
5 รายการ พื้นที่พระนครใต (กค.2)
(ผลงานลาสุด :68%)

(5). ติดตงั ้ ปายจราจรบังคับ เตือน แนะนํา 7 ราย
การ พื้นที่ธนบุรี (กค.3)
(ผลงานลาสุด :100%)

สํานักงานระบบขนสง

1,000,000.00

สํานักงานระบบขนสง

192,000.00

สํานักงานเลขานุการ

11,700,000.00

สํานักงานระบบขนสง

12,500,000.00

สํานักงานระบบขนสง

140,000.00

กองนโยบายและแผนงาน

35,000,000.00

กองนโยบายและแผนงาน

1,000,000.00

กองนโยบายและแผนงาน

7,280,000.00

สํานักงานวิศวกรรมจราจร

728,000.00

สํานักงานวิศวกรรมจราจร

7,413,000.00

สํานักงานวิศวกรรมจราจร

ม
ห

(3). ปรับปรุงปายแนะนํ าเสนทางชนิดครอมเหนือ
ผิวจราจร 20 จุด พื้นที่ธนบุรี (กค.3)

9,014,000.00

สํานักงานวิศวกรรมจราจร

5,245,000.00

สํานักงานวิศวกรรมจราจร

728,000.00

สํานักงานวิศวกรรมจราจร

พ

(6). ติดตงั ้ ปายส่ อ
ื ความหมายแหลงทองเที่ยว 20
จุด พื้นที่พระนครใต (กค.2)
(ผลงานลาสุด :85%)

(7). ปรับปรุงปายแขวนเหนือผิวจราจรที่ 2 ราย
การ พื้นที่พระนครเหนือ (กค.1)

ท

(ผลงานลาสุด :80%)

(8). ปรับปรุงเสนทางในลัดพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหา
นคร (กผ.3) - ติดตงั ้ ลูกแกวสะทอนแสงรอบตัวสี
เขียว 15,110 ลูก
(ผลงานลาสุด :80%)

กร
ุงเ

(9). ติดตงั ้ ปายจราจรชนิดแขวนเหนือผิวจราจร
6 รายการ พื้นที่พระนครเหนือ
(ผลงานลาสุด :80%)

(10). ติดตงั ้ ปายจราจรบังคับ เตือน แนะนํา 8
รายการ พื้นที่พระนครเหนือ
(ผลงานลาสุด :80%)

สวนราชการ

13,552,000.00

คร

24

าน

ลําดับ

(11). ติดตงั ้ ปายแขวนเหนือผิวจราจร 2 รายการ
พื้นที่พระนครใต

10,362,000.00

สํานักงานวิศวกรรมจราจร

7,079,000.00

สํานักงานวิศวกรรมจราจร

10,844,000.00

สํานักงานวิศวกรรมจราจร

7,508,000.00

สํานักงานวิศวกรรมจราจร

10,362,000.00

สํานักงานวิศวกรรมจราจร

(ผลงานลาสุด :75%)

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

รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม
สนั บสนุนเป าประสงคท่ี 2.3.2.2
ผลงาน : 70.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

โครงการ/กิจกรรม

(1). ติดตงั ้ สัญญาณไฟจราจรทางแยกพ้ น
ื ที่
พระนครเหนือ บริเวณทางแยกถนนเสนานิคม 1
- ซอยเสนานิคม 12 เขตจตุจักร (กส.)

งบประมาณ (บาท)

(ผลงานลาสุด :100%)

(2). ติดตงั ้ สัญญาณไฟจราจรทางแยก พื้นที่ธนบุร
(กส.) - บริเวณทางแยกศาลาธรรมสพน ซอย 48
เขตทวีวัฒนา
(ผลงานลาสุด :100%)

(3). ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรทางแยกพ้ น
ื ที่
พระนครเหนือ 4 ทางแยก (กส.)
(ผลงานลาสุด :70%)

(4). ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรทางแยกพ้ น
ื ที่
พระนครใต 3 ทางแยก (กส.)
(ผลงานลาสุด :80%)

(5). 20. ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรทางแยกพ้ น
ื ที่
ธนบุรี 3 ทางแยก (กส.)
(ผลงานลาสุด :95%)

(6). ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรทางแยกพ้ น
ื ที่
เกาะรัตนโกสินทร 3 ทางแยก (กส.)
(ผลงานลาสุด :90%)

(7). งานบํารุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจร พื้นที่
กลุม กท 3 7 8
(ผลงานลาสุด :90%)

(8). งานบํารุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจร พื้นที่
กลุม กท 2 4 9 10
(ผลงานลาสุด :90%)

(9). งานบํารุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจร พื้นที่
กลุม กท 1 5 6 11 12
(ผลงานลาสุด :90%)

(10). งานบํารุงรักษาสัญญาณไฟจราจรแบบ
Adaptive

ผลงาน : 72.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
29

30

รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม
สนั บสนุนเป าประสงคท่ี 7.5.1.2

(ผลงานลาสุด :90%)

(1). โครงการกอสรางลิฟทสําหรับผูสูงอายุและ
คนพิการของระบบขนสงมวลชนกรุงเทพมหา
นคร ตามแนวเสนทางสัมปทาน ระยะเวลา
ดําเนินการ 5 ปี  (ปี  2561 - 2565)
(ผลงานลาสุด :79%)

(1). คาบํารุงรักษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานดานการจราจรและขนสง

ผลงาน : 83.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ผลงานลาสุด :90%)

รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม
สนั บสนุนเป าประสงคท่ี 7.5.1.3

(1). งานบํารุงรักษาระบบเครือขายส่ อ
ื สารของ
กรุงเทพมหานคร

ผลงาน : 88.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ผลงานลาสุด :60%)

(2). คาบํารุงรักษาระบบเครือขายส่ อ
ื สารสาย
เคเบิลเสนใยนําแสงของกรุงเทพมหานคร กลุม 1
(พื้นที่ชน
ั ้ ใน)
(ผลงานลาสุด :60%)

ท

(3). โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือขาย
สํานักการจราจรและขนสง
(ผลงานลาสุด :100%)

กร
ุงเ

(4). โครการจัดหาพรอมติดตงั ้ ระบบตรวจสอบ
สถานะสายเคเบิลเสนใยนําแสง(Fiber Optic)
แบบอัตโนมัติ พรอมระบบสนับสนุนการซอมการ
บํารุง ระยะเวลาดําเนินการ 2 ปี  (ปี  2563 2564)
(ผลงานลาสุด :97%)

(5). บํารุงรักษาระบบวิทยุส่ อ
ื สารแบบดิจิทัลของ
กรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :80%)

(6). คาบํารุงรักษาระบบเครือขายส่ อ
ื สารสาย
เคเบิลเสนใยนําแสงของกรุงเทพมหานคร กลุม 2
(พื้นที่รอบนอก)

31

32

33

(ผลงานลาสุด :64%)

5.1 ความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณ (1). ความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณใน
ในภาพรวม
ภาพรวมของสํานักการจราจรและขนสง
ผลงาน : 42.92 / เป าหมาย : 75.00 (รอยละ)
มิติที่ 2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :46%)

4.1 ความสําเร็จในการพัฒนาและบริหาร
จัดการนวัตกรรมของหน วยงาน

(1). กิจกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการ
นวัตกรรมของสํานักการจราจรและขนสง

ผลงาน : 60.00 / เป าหมาย : 5.00 (ระดับ)
มิติที่ 3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :80%)

5.2 ความสําเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บ
ฐานขอมูลท่ม
ี ีความสําคัญตอการปฏิบัติงาน
หรือการใหบริการ
ผลงาน : 65.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 4 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

3,183,000.00

สํานักงานวิศวกรรมจราจร

15,654,000.00

สํานักงานวิศวกรรมจราจร

11,463,000.00

สํานักงานวิศวกรรมจราจร

10,823,000.00

สํานักงานวิศวกรรมจราจร

11,091,000.00

สํานักงานวิศวกรรมจราจร

14,690,000.00

สํานักงานวิศวกรรมจราจร

17,021,000.00

สํานักงานวิศวกรรมจราจร

20,068,000.00

สํานักงานวิศวกรรมจราจร

14,335,000.00

สํานักงานวิศวกรรมจราจร

50,000,000.00

สํานักงานระบบขนสง

ม
ห

รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม
สนั บสนุนเป าประสงคท่ี 3.1.1.1

สํานักงานวิศวกรรมจราจร

2,100,000.00

กองนโยบายและแผนงาน

0.00

กองระบบเทคโนโลยีจราจร

0.00

กองระบบเทคโนโลยีจราจร

77,182,200.00

กองระบบเทคโนโลยีจราจร

44,300,400.00

กองระบบเทคโนโลยีจราจร

58,000,000.00

กองระบบเทคโนโลยีจราจร

10,810,000.00

กองระบบเทคโนโลยีจราจร

0.00

สํานักงานเลขานุการ

0.00

สํานักการจราจรและขนสง

0.00

กองนโยบายและแผนงาน

พ

28

สวนราชการ

2,435,000.00

คร

27

าน

ลําดับ

(1). การดําเนินการพัฒนาและจัดเก็บฐานขอมูล
ของสํานักการจราจรและขนสง
(ผลงานลาสุด :80%)

สรุป : จํานวนตัวชว
ี้ ัด 33 ตัวชว
ี้ ัด // จํานวนโครงการ 134 โครงการ/กิจกรรม

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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กร
ุงเ

ท

พ

ม
ห

าน

คร

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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