ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ สํานั กการโยธา

มิติท่ี
มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

9. รอยละของความสําเร็จในการ
ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)
ปรับปรุงถนน ทางเทา สะพาน อุโมง
ค และ ทอระบายน้ํ าในพ้ น
ื ที่กรุงเทพ
มหานคร (เจรจาตกลง)

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

0.500 (รอยละ) (1) โครงการปรับปรุงและเสริมกําลัง
สะพานขามคลอง ในพ้ น
ื ที่ความรับผิดชอบ
ของศูนยกอสรางและบูรณะถนน 3 สวน
กอสรางและบูรณะ 1
(งบประมาณ 173,000,000 บาท)

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

(สํานักงานกอสรางและบูรณะ)

ผลการดําเนิ น
งาน

คร

ปี งบประมาณ พ.ศ.2563

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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มิติท่ี
มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละของโครงการที่เป็ นงาน
ประจําของหนวยงานที่ดําเนินการ
สําเร็จตามเป าหมาย
(กองแผนงานและประสานสาธาร
ณูปโภค)

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

100.000 (รอย (1) โครงการพัฒนาดานการตรวจสอบงาน ละ)
โครงสรางพ้ น
ื ฐานและควบคุมอาคารเอ
กชน
(งบประมาณ 398,800 บาท)
(2) - โครงการสัมมนาศึกษาดูงานดานการ
พัฒนาความสามารถทางการบริหารจัดการ
ที่ดินของรัฐ
(งบประมาณ 545,000 บาท)

คร

(3) งานปรับปรุงทางเดิน-ทางจักรยาน
บริเวณแยกสารสิน ซอยโรงงานยาสูบ เขต
ปทุมวันและเขตคลองเตย
(งบประมาณ 0 บาท)
(4) โครงการกอสรางศูนยบริการสาธารณ
์ รี
สุข 34 โพธิศ
(งบประมาณ 16,344,947 บาท)
(5) โครงการกอสรางอาคารศูนยบริการ
สาธารณสุข 3 บางซ่ อ
ื
(งบประมาณ 60,379,700 บาท)
(6) งานกอสรางอาคารสํานักงานศูนย
กอสรางและบูรณะถนน 5 พรอมระบบสา
ธารณูปโภค
(งบประมาณ 44,700,000 บาท)

าน

(7) คาทดแทนที่ดินและร้ อ
ื ถอนขนยายสิ่ง
กอสรางตามพรบ.เวนคืน พรฎ.เวนคืน
และแนวเขตถนนตามโครงการตางๆ
(งบประมาณ 4,377,662,800 บาท)
(8) การจัดงานวันสถาปนากรุงเทพมหา
นคร ครบ 47 ปี
(งบประมาณ 250,000 บาท)
(9) โครงการกอสรางอาคารศูนยบริการ
สาธารณสุข 58 ลอม-พิมเสน ฟั กอุดม
(งบประมาณ 15,900,000 บาท)

ห

(10) โครงการปรับปรุงอาคารธานีนพรัตน
ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง
(งบประมาณ 50,000,000 บาท)
(11) โครงการสํารวจจางเหมาปักหลักแนว
เขตทางโครงการกอสรางถนนของกรุงเทพ
มหานคร
(งบประมาณ 1,931,000 บาท)

ม

(12) การรับมอบ-สงมอบพ้ น
ื ที่เตรียมงาน
กอสรางตามแผนที่กําหนด
(งบประมาณ 0 บาท)
(13) โครงการคาใชจายในการจัดสรางซุม
เฉลิมพระเกียรติ
(งบประมาณ 14,000,000 บาท)
(14) โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย
บริการผูสูงอายุดินแดง
(งบประมาณ 18,224,000 บาท)

พ

(15) โครงการกอสรางอาคารศูนยบริการ
สาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย
(งบประมาณ 0 บาท)

(17) โครงการกอสรางอาคารสถานีดับ
เพลิงราษฎรบูรณะ
(งบประมาณ 0 บาท)
(18) จางเหมาเจาะสํารวจดิน
(งบประมาณ 1,300,000 บาท)
(19) โครงการกอสรางอาคารสํานักงานเขต
ดินแดงใหม
(งบประมาณ 0 บาท)

กร
ุงเ

(20) โครงการกอสรางอาคารสํานักงานเขต
ลาดกระบังแหงใหม
(งบประมาณ 0 บาท)

ท

(16) โครงการกอสรางอาคารศูนยบริการ
สาธารณสุข 51
(งบประมาณ 0 บาท)

(21) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการตรวจสอบความปลอดภัยทาง
ถนน (Road Safety Audit)
(งบประมาณ 930,600 บาท)

(22) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการ
ตรวจสอบเงินชดเชยคางานกอสรางตาม
สัญญาแบบปรับราคาได (คา K)
(งบประมาณ 292,400 บาท)
(23) โครงการพัฒนาบุคลากรดานระบบ
สารสนเทศ สํานักการโยธา
(งบประมาณ 279,400 บาท)

(24) กอสรางสะพานคนเดินขามถนน
บริเวณแยกบึงขวาง ถนนสุวินทวงศ พื้นที่
เขตมีนบุรี
(งบประมาณ 15,000,000 บาท)
(25) งานกอสรา่งสะพานลอยสําหรับคน
ขามถนนระหวางโรงพยาบาลจุฬสลงก
รณและสวนลุมพินี (ฝั ่ งถนนราชดําริ)
(งบประมาณ 0 บาท)

(26) โครงการปรับปรุงศูนยฝึกอบรม
สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 32,640,000 บาท)
(27) โครงการติดตงั ้ ไฟฟ าแสงสวางของ
โครงการรักษคลองคูเมืองเดิมเฉลิมพระ
เกียรติฯ
(งบประมาณ 48,027,000 บาท)
(28) โครงการกอสรางสถานีดับเพลิงบาง
บอน
(งบประมาณ 81,015,000 บาท)
(29) โครงการกอสรางสถานีดับเพลิงสาม
เสน
(งบประมาณ 0 บาท)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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มิติที่ 3

มิติที่ 3

(สํานักงานเลขานุการ)

รอยละความสําเร็จของการเบิกจาย
งบประมาณในภาพรวม (2.1)

ผลผลิต (Output)

7.00 (รอยละ)

(สํานักงานเลขานุการ)

คะแนนของความสําเร็จของการจัด ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
ทํารายงานสรุปยอดทรัพยสิน (งบ
ทรัพยสิน) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2562 (แบบฟอรมของกองทะเบียน
ทรัพยสินและพัสดุ) (2.2.2)
(สํานักงานเลขานุการ)

ระดับความสําเร็จในการจัดการเรื่อง ผลผลิต (Output) 95.00 (รอยละ)
ที่ไดรับแจงจากประชาชน/ผูรับ
บริการ (มิติที่ 3.1 ของ สลป.)
(สํานักงานเลขานุการ)

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ ผลผลิต (Output) 5.00 (คะแนน)
(มิติที่ 3.3 ของ ผตร.)
(กองแผนงานและประสานสาธาร
ณูปโภค)

รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการใหบริการที่ดีที่สุด (best
service) (มิติที่ 3.2 ของ สกก.)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(กองแผนงานและประสานสาธาร
ณูปโภค)
มิติที่ 4

มิติที่ 4

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
ดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางานของ
หนวยงาน (มิติที่ 4.2 ของ สนอ.)
(สํานักงานเลขานุการ)

รอยละความสําเร็จของการพัฒนา
ฐานขอมูล (สยป 4.1)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(กองแผนงานและประสานสาธาร
ณูปโภค)

ผลการดําเนิ น
งาน
(คะแนน)

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

(1) กิจกรรมการจัดทํางบการเงิน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (2.2.1)
(งบประมาณ 0 บาท)

29.730 (รอยละ) (1) กิจกรรมติดตามการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม (2.1)
(งบประมาณ 0 บาท)
(รอยละ)

-

-

(1) การจัดทํารายงานสรุปยอดทรัพยสิน
(งบทรัพยสิน) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2562 (แบบฟอรมของกองทะเบียน
ทรัพยสินและพัสดุ)
(งบประมาณ 0 บาท)

-

100.000 (รอย (1) การจัดการเรื่องรองเรียนที่ไดรับแจง
ละ)
จากประชาชน/ผูรับบริการ
(งบประมาณ 0 บาท)

-

3.934 (คะแนน) (1) การสํารวจความพึงพอใจของผูรับ
บริการ มิติที่ 3.3 ผตร.
(งบประมาณ 0 บาท)

-

100.000 (รอย (1) โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลงาน
ละ)
กอสรางของสํานักการโยธา (Best
Service) คงไว
(งบประมาณ 0 บาท)

-

คร

มิติที่ 3

เป าหมาย

าน

มิติที่ 2

ระดับความ
สําเร็จ

(2) โครงการรวมใจรักษเจาพระยา (Best
Service)
(งบประมาณ 0 บาท)

100.000 (รอย (1) การดําเนินการดานความปลอดภัย
ละ)
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางานของหนวยงาน (มิติที่ 4.2 ของ สน
อ.)
(งบประมาณ 0 บาท)
100.000 (รอย (1) กิจกรรมการพัฒนาฐานขอมูลตามตัวชี้ ละ)
วัดท่ี 4.1
(งบประมาณ 0 บาท)

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 10 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

ห

มิติที่ 2

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

การจัดทํางบการเงิน
ผลผลิต (Output) 100.00 (คะแนน)
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (2.
2.1)

-

** หมายเหตุ เจาหน าที่หนวยงานบันทึก ชองที่ (1) - (5)

(ดู..รายงานลาสุด)

กร
ุงเ

ท

พ

เจาหน าที่สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลบันทึกชองที่ (6) - (8)

ม

มิติท่ี
มิติที่ 2
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