สรุปผลดําเนิ นงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี  พ.ศ.2563 (มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ)
สํานั กการโยธา
โครงการ/กิจกรรม

(1). โครงการตอขยายสะพานอรุณอมรินทร พ
รอมทางข้ น
ึ  - ลง และทางยกระดับขามแยกศิริ
ราช

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 5.00 (เสนทาง)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :53.08%)

(2). โครงการกอสรางทางลอดถนนจรัญสนิทวงศ
กับถนนพรานนก
(ผลงานลาสุด :67.00%)

(3). โครงการกอสรางขยายผิวจราจรของถนน
สุทธาวาส และสะพานขามถนนจรัญสนิทวงศ
(ผลงานลาสุด :39.40%)

(4). โครงการกอสรางปรับปรุงถนนศาลาธรรม
สพนจากถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถึงถนนทวีวัฒน
า
(ผลงานลาสุด :33.74%)

(5). โครงการปรับปรุงถนนประชารวมใจ-ถนน
มิตรไมตรี
(ผลงานลาสุด :89.50%)

(6). โครงการกอสรางปรับปรุงถนนคุมเกลา
(ผลงานลาสุด :88.00%)

(7). โครงการกอสรางปรับปรุงถนนสามวา
(ผลงานลาสุด :94.39%)

(8). โครงการกอสรางทางลอดรัชดา-ราชพฤกษ
(ผลงานลาสุด :60.00%)

(9). โครงการกอสรางสะพานขามแยก ณ ระนอง
(ผลงานลาสุด :11.38%)

(10). งานปรับปรุงสะพานขามทางแยกถนนศรี
นครินทร-ถนนพัฒนาการ พื้นที่เขตสวนหลวง
(ผลงานลาสุด :20.00%)

(11). งานปรับปรุงสะพานรถยนตขามทางแยก
บางพลัด พื้นที่เขตบางพลัด
(ผลงานลาสุด :20.00%)

(12). งานปรับปรุงทางเดิน-ทางจักรยาน บริเวณ
แยกสารสิน ซอยโรงงานยาสูบ เขตปทุมวันและ
เขตคลองเตย
(ผลงานลาสุด :20.00%)

(13). โครงการตอเชื่อมถนนกาญจนาภิเษก –
ถนนพุทธมณฑลสาย 2
(ผลงานลาสุด :55.39%)

(14). โครงการกอสรางปรับปรุงซอยพระรามที่ 2
ซอย 82
(ผลงานลาสุด :46.76%)

(15). จัดทําแผนที่โครงการพัฒนาโครงขายถนน
ในกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :3.00%)

(16). จัดทําแผนงานการกอสราง/ปรับปรุงถนนที่
มีการเชื่อมโยงกับสถานีรถไฟฟ าขนสงมวลชน
(ผลงานลาสุด :7.00%)

(17). โครงการพัฒนาริมฝั่งแมน้ํ าเจาพระยา ชวง
ที่ 1
(ผลงานลาสุด :1.00%)

(18). โครงการพัฒนาริมฝั่งแมน้ํ าเจาพระยา ชวง
ที่ 2
(ผลงานลาสุด :1.00%)

(ผลงานลาสุด :1.00%)

(20). โครงการพัฒนาริมฝั่งแมน้ํ าเจาพระยา ชวง
ที่ 4
(ผลงานลาสุด :1.00%)

สวนราชการ

0.00

กองควบคุมการกอสราง

0.00

กองควบคุมการกอสราง

0.00

กองควบคุมการกอสราง

92,403,800.00

กองควบคุมการกอสราง

158,500,000.00

กองควบคุมการกอสราง

429,313,500.00

กองควบคุมการกอสราง

27,550,000.00

กองควบคุมการกอสราง

170,097,100.00

กองควบคุมการกอสราง

255,000,000.00

กองควบคุมการกอสราง

0.00

สํานักงานวิศวกรรมทาง

0.00

สํานักงานวิศวกรรมทาง

0.00

สํานักงานวิศวกรรมทาง

385,000,000.00

กองควบคุมการกอสราง

52,000,000.00

กองควบคุมการกอสราง

0.00

สํานักงานวิศวกรรมทาง

0.00

0.00

0.00

0.00

สํานักงานวิศวกรรมทาง

สํานักงานวิศวกรรมทาง

สํานักงานวิศวกรรมทาง

สํานักงานวิศวกรรมทาง

พ

(19). โครงการพัฒนาริมฝั่งแมน้ํ าเจาพระยา ชวง
ที่ 3

งบประมาณ (บาท)

คร

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

จํานวนถนน ทางยกระดับ ทางลอดใตทาง
แยกฯลฯ ที่มีการเชื่อมโยงโครงขายถนน
แกไขปัญหาคอขวด จุดตัดทางแยก

าน

1

ม
ห

ลําดับ

สํานักงานวิศวกรรมทาง

0.00

สํานักงานวิศวกรรมทาง

ท

(21). คาจางที่ปรึกษาควบคุมการกอสราง
โครงการพัฒนาริมฝั่งแมน้ํ าเจาพระยา ชวงที่ 1

0.00

(ผลงานลาสุด :1.00%)

(22). คาจางที่ปรึกษาควบคุมการกอสราง
โครงการพัฒนาริมฝั่งแมน้ํ าเจาพระยา ชวงที่ 2
(ผลงานลาสุด :1.00%)

สํานักงานวิศวกรรมทาง

0.00

สํานักงานวิศวกรรมทาง

กร
ุงเ

(23). คาจางที่ปรึกษาควบคุมการกอสราง
โครงการพัฒนาริมฝั่งแมน้ํ าเจาพระยา ชวงที่ 3

0.00

(ผลงานลาสุด :1.00%)

(24). คาจางที่ปรึกษาควบคุมการกอสราง
โครงการพัฒนาริมฝั่งแมน้ํ าเจาพระยา ชวงที่ 4
(ผลงานลาสุด :1.00%)

(25). โครงการตอเชื่อมถนนพุทธมณฑลสาย 2ถนนพุทธมณฑลสาย 3
(ผลงานลาสุด :1.00%)

(26). โครงการกอสรางปรับปรุงถนนไมตรีจิต
ชวงจากซอยไมตรีจิต 38 ถึงถนนคลองเกา

2

รอยละความสําเร็จของโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพถนนท่ม
ี ีอยูเดิม

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :1.00%)

(1). โครงการกอสรางปรับปรุงถนนและกอสราง
ทางยกระดับขามแยกถาวรธวัช และถนนซอย
รามคําแหง 24
(ผลงานลาสุด :1.00%)

(2). โครงการกอสรางปรับปรุงถนนแสมดํา ชวง
จากถนนพระรามที่ 2 ถึงคอลงสนามชัย
(ผลงานลาสุด :1.00%)

(3). โครงการกอสรางปรับปรุงถนนเทิดราชัน
Sta.2+935 ถึงถนนเชิดวุฒากาศ
(ผลงานลาสุด :1.00%)

(4). โครงการทางหลวงทองถิ่นสายเชื่อมระหวาง
ถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน ชวงที่ 1
จากถนนวิภาวดีรังสิตถึงสะพานขามคลองลาด
พราว
(ผลงานลาสุด :1.00%)

(5). โครงการทางหลวงทองถิ่นสายเชื่อมระหวาง
ถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน ชวงที่ 2
จากสะพานขา มคลองลาดพราว ถึงถ
 นนเทพรก
ั ษ
 
(ผลงานลาสุด :1.00%)

(6). โครงการกอสรางถนนเลียบคลองบางเขน
เชื่อมถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน
(ผลงานลาสุด :1.00%)

(7). โครงการกอสรางทางยกระดับถนนออนนุชลาดกระบัง
3

รอยละความสําเร็จของการติดตง
ั ้ และ
ซอมแซมไฟฟ าแสงสวางตามแผนที่กําหน
ด/ปี
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 90.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :1.00%)

(1). โครงการติดตงั ้ และซอมแซมไฟฟ าแสงสวาง
ในพ้ น
ื ที่เสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรม
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(2). โครงการบูรณาการแผนการกอสรางของ
หนวยงานสาธารณูปโภคตางๆ ในพ้ น
ื ที่ทางเทา
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(3). กิจกรรมติดตามความกาวหน ากับการไฟฟ า
นครหลวง

0.00

สํานักงานวิศวกรรมทาง

155,000,000.00

กองควบคุมการกอสราง

40,000,000.00

กองควบคุมการกอสราง

30,000,000.00

กองควบคุมการกอสราง

20,000,000.00

กองควบคุมการกอสราง

15,000,000.00

กองควบคุมการกอสราง

60,000,000.00

กองควบคุมการกอสราง

60,000,000.00

กองควบคุมการกอสราง

31,000,000.00

กองควบคุมการกอสราง

0.00

กองควบคุมการกอสราง

0.00

กองแผนงานและประสานสา
ธารณูปโภค

0.00

กองแผนงานและประสานสา
ธารณูปโภค

0.00

กองแผนงานและประสานสา
ธารณูปโภค

(ผลงานลาสุด :10.00%)

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.

1/4

ขอมูล ณ วันท่ี 13-12-2019

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 80.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

(1). ปรับปรุงคันหินและทางเทาถนนกรุงเทพ-น
นทบุรี ชวงจากแยกเตาปูน ถึงสุดเขตกรุงเทพ
มหานคร พื้นที่เขตบางซ่ อ
ื
(ผลงานลาสุด :5.00%)

(2). งานปรับปรุงถนนอนามัยงามเจริญ ชวงจาก
ถนนเลียบทางดวน ถึงจุดที่กําหนดให พื้นที่เขต
บางขุนเทียน
(ผลงานลาสุด :99.10%)

(3). งานปรับปรุงผิวจราจรถนนประชาอุทิศ ชวง
จากถนนสุขสวัสดิ ์ ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร
พื้นที่เขตราษฎรบูรณะและเขตทุงครุ
(ผลงานลาสุด :63.00%)

(4). งานปรับปรุงทางเทาถนนประชาอุทิศ ชวง
จากถนนสุขสวัสดิ ์ ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร
พื้นที่เขตราษฎรบูรณะและเขตทุงครุ
(ผลงานลาสุด :63.00%)

(5). งานปรับปรุงถนนสมานมิตรพัฒนา ชวงจาก
คลองศาลเจา ถึงจุดที่ปรับปรุงแลว พื้นที่เขตบาง
ขุนเทียน
(ผลงานลาสุด :63.00%)

(6). โครงการปรับปรุงภูมิทัศนถนนพหลโยธิน
ชวงจากหาแยกลาดพราวถีงอนุสาวรียชัยสมรภูมิ
พื้นที่เขตจตุจักรและเขตพญาไท
(ผลงานลาสุด :12.00%)

(7). ปรับปรุงถนนจุติโชติ ชวงที่ 1 จากถนนสุขา
ภิบาล 5 ถึงซอยจตุโชติ 1 และชวงที่ 2 กอสราง
ถนนเชื่อมตอถนนจตุโชติกับจุดกลับรถใต
ทางดวนฉลองรัช พื้นที่เขตสายไหม
(ผลงานลาสุด :70.00%)

(8). ปรับปรุงคันหินและทางเทาถนนรัชดาภิเษก
ชวงจากสถานีบริการน้ํ ามันเชลล ถึงสะพานขาม
คลองน้ํ าแกว พื้นที่เขตจตุจักร
(ผลงานลาสุด :5.00%)

(9). โครงการปรับปรุงถนนทวีวัฒนา-กาญจน
าภิเษก ชวงจากถนนพุทธมณฑลสาย 3 ถึง
บริเวณที่กําหนดใหพ้ น
ื ที่เขตทวีวัฒนา
(ผลงานลาสุด :40.00%)

(10). ปรับปรุงถนนเทอดไท ชวงจากแยก
พัฒนาการถึงสะพานขามคลองสาธารณะประ
โยชน พื้นที่เขตบางแค
(ผลงานลาสุด :40.00%)

(11). งานปรับปรุงถนนพุทธมณฑล สาย 2
บริเวณดานขวาทางจากถนนเพชรเกษม (กม.2
+300) พื้นที่เขตบางแค
(ผลงานลาสุด :40.00%)

(12). ขยายผิวจราจรบริเวณเชิงลาดสะพานขาม
คลองบางนอย (ฝั ่ งขาออก) ถนนพุทธมณฑลสาย
1 พื้นที่เขตตลิ่งชัน
(ผลงานลาสุด :50.00%)

(13). โครงการปรับปรุงถนนหลวงแพง ชวงจาก
คลองพระยาเพชรถึงคลองกาหลง(สุดเขต
กรุงเทพมหานคร)พื้นที่เขตลาดกระบัง
(ผลงานลาสุด :21.00%)

(14). ปรับปรุงผิวจราจรถนนทับยาว ชวงจาก
คลองลําพะอง ถึงคลองเจ็ก พื้นที่เขตลาดกระบัง
(ผลงานลาสุด :21.00%)

(15). งานปรับปรุงคันหินและทางเทาถนนออน
นุช ชวงจากคลองบางนางจีนถึงถนนศรีนครินทร
พื้นที่เขตสวนหลวงและเขตประเวศ
(ผลงานลาสุด :21.00%)

(16). โครงการปรับปรุงและเสริมกําลังสะพาน
ขามคลอง ในพ้ น
ื ที่ความรับผิดชอบของศูนย
กอสรางและบูรณะถนน 3 สวนกอสรางและ
บูรณะ 1
(ผลงานลาสุด :21.00%)

(17). โครงการกอสรางอุโมงคทางเดินลอดถนน
มหาราช
(ผลงานลาสุด :1.00%)

(ผลงานลาสุด :1.00%)

(19). ปรับปรุงผิวจราจรถนนเจริญกรุง ชวงจาก
ถนนสาทรใตถึงถนนพระรามที่ 3 พื้นที่เขตสาทร
และเขตบางคอแหลม
(ผลงานลาสุด :11.00%)

สวนราชการ

29,966,000.00

สํานักงานกอสรางและบูรณะ

62,540,000.00

สํานักงานกอสรางและบูรณะ

51,500,000.00

สํานักงานกอสรางและบูรณะ

51,500,000.00

สํานักงานกอสรางและบูรณะ

18,100,000.00

สํานักงานกอสรางและบูรณะ

38,242,200.00

สํานักงานกอสรางและบูรณะ

16,515,012.00

สํานักงานกอสรางและบูรณะ

29,346,000.00

สํานักงานกอสรางและบูรณะ

98,510,000.00

สํานักงานกอสรางและบูรณะ

2,948,000.00

สํานักงานกอสรางและบูรณะ

2,970,000.00

สํานักงานกอสรางและบูรณะ

6,636,000.00

สํานักงานกอสรางและบูรณะ

26,439,000.00

สํานักงานกอสรางและบูรณะ

27,929,000.00

สํานักงานกอสรางและบูรณะ

32,182,000.00

สํานักงานกอสรางและบูรณะ

173,000,000.00

สํานักงานกอสรางและบูรณะ

8,000,000.00

กองควบคุมการกอสราง

8,000,000.00

กองควบคุมการกอสราง

พ

(18). โครงการกอสรางอุโมงคทางเดินลอด ถนน
หน าพระลาน

งบประมาณ (บาท)

คร

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

รอยละความสําเร็จของงานปรับปรุงถนน
ทางเทา สะพาน อุโมงค และทอระบายนํ้า

าน

4

ม
ห

ลําดับ

สํานักงานกอสรางและบูรณะ

4,984,000.00

สํานักงานกอสรางและบูรณะ

ท

(20). ปรับปรุงทางเทาถนนสารสิน ชวงจากถนน
ราชดําริถึงถนนวิทยุ พื้นที่เขตปทุมวัน

21,936,000.00

(ผลงานลาสุด :16.00%)

(21). ปรับปรุงทางเทาถนนเจริญนคร ชวงจาก
แยกบุคคโล ถึงสะพานขามคลองดาวคะนอง
พื้นที่เขตธนบุรี
(ผลงานลาสุด :20.00%)

สํานักงานกอสรางและบูรณะ

0.00

สํานักงานกอสรางและบูรณะ

กร
ุงเ

(22). โครงการปรับปรุงสะพานขามคลองพระ
โขนง

6,900,000.00

(ผลงานลาสุด :8.00%)

(23). กอสรางสะพานคนเดินขามถนนบริเวณ
แยกบึงขวาง ถนนสุวินทวงศ พื้นที่เขตมีนบุรี
(ผลงานลาสุด :5.00%)

(24). งานจางที่ปรุึกษาขุดคนทางโบราณคดี
โครงการกอสรางอุโมงคทางเดินลอดถนนหน า
พระลาน และถนนมหาราช
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(25). โครงการปรับปรุงสะพานพระราม 8 งบ
ประมาณปี 63

5

รอยละความสําเร็จของถนนและจุดเสี่ยง
อันตรายท่ไี ดรับการปรับปรุงตามแผน

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 90.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของอาคารสถานท่ข
ี องหน วยงาน
กรุงเทพมหานครท่ไี ดรับการจัด
สาธารณูปโภคสําหรับผูสูงอายุและคนพิการ
ั ถึง
ตัวชว
ี้ ัด อยางท่ว
เจรจา
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (-)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
6

7

15,000,000.00

สํานักงานวิศวกรรมทาง

10,000,000.00

สํานักงานออกแบบ

0.00

สํานักงานกอสรางและบูรณะ

0.00

สํานักงานออกแบบ

(ผลงานลาสุด :98.00%)

(1). โครงการปรับปรุงอาคารของกรุงเทพมหา
นคร เพื่อใหมีสิ่งอํานวยความสะดวก - โครงการ
สํารวจสิ่งอํานวยความสะดวกของหนวยงาน
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(เจรจา) รอยละความสําเร็จในการปักหลัก
เขตทางตามโครงการตางๆ ตามเกณฑระยะ
เวลาท่ก
ี ําหนด
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 90.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ขอมูล ณ วันท่ี 13-12-2019

โครงการ/กิจกรรม

(1). โครงการพัฒนาดานการตรวจสอบงาน
โครงสรางพ้ น
ื ฐานและควบคุมอาคารเอกชน

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ผลงานลาสุด :10.00%)

(2). - โครงการสัมมนาศึกษาดูงานดานการพัฒนา
ความสามารถทางการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ
(ผลงานลาสุด :40.00%)

(3). คาจางที่ปรึกษาเพื่อสํารวจ ออกแบบ ศึกษา
รายละเอียดเบื้องตน ประเมินราคาความเหมาะ
สมและดําเนินการดานสาธารณูปโภค
(ผลงานลาสุด :63.33%)

(4). โครงการโรงพยาบาลผูสูงอายุบางขุนเทียน
(ผลงานลาสุด :99.76%)

(5). โครงการกอสรางศูนยเวชศาสตรการกีฬา
และเวชศาสตรฟ้ ื นฟูหอพักแพทย หอพักพยาบาล
และอาคารจอดรถยนต โรงพยาบาลเจริญกรุง
ประชารักษ
(ผลงานลาสุด :100.00%)

(6). โครงการกอสรางอาคารโภชนาการ
เวชภัณฑกลาง ซักฟอก พัสดุ ศูนยผูสูงอายุและ
ศูนยเด็กเล็กนาอยูคูนมแม โรงพยาบาลเจริญกรุง
ประชารักษ
(ผลงานลาสุด :93.55%)

(7). โครงการกอสรางศูนยบริการสาธารณสุข 34
์ รี
โพธิศ
(ผลงานลาสุด :87.00%)

(8). โครงการกอสรางอาคารศูนยสุขภาพ โรง
พยาบาลเวชการุณยรัศมิ ์
(ผลงานลาสุด :53.11%)

(9). โครงการกอสรางอาคารศูนยบริการสาธร
ณสุข 3 บางซ่ อ
ื
(ผลงานลาสุด :44.64%)

(10). โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค โรง
พยาบาลราชพิพัฒน
(ผลงานลาสุด :84.20%)

(11). งานกอสรางอาคารสํานักงานศูนยกอสราง
และบูรณะถนน 5 พรอมระบบสาธารณูปโภค
(ผลงานลาสุด :78.00%)

(12). คาทดแทนที่ดินและร้ อ
ื ถอนขนยายสิ่ง
กอสรางตามพรบ.เวนคืน พรฎ.เวนคืน และแนว
เขตถนนตามโครงการตางๆ
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(13). การจัดงานวันสถาปนากรุงเทพมหานคร
ครบ 47 ปี
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(14). โครงการกอสรางอาคารศูนยบริหารสาธร
ณสุข 58 ลอม-พิมเสน ฟั กอุดม
(ผลงานลาสุด :1.00%)

(15). โครงการปรับปรุงอาคารธานีนพรัตน ศาลา
วาการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง
(ผลงานลาสุด :1.00%)

(16). โครงการสํารวจจางเหมาปักหลักแนวเขต
ทางโครงการกอสรางถนนของกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :15.00%)

(17). การรับมอบ-สงมอบพ้ น
ื ที่เตรียมงาน
กอสรางตามแผนที่กําหนด
(ผลงานลาสุด :15.00%)

(18). โครงการคาใชจายในการจัดสรางซุมเฉลิม
พระเกียรติ
(ผลงานลาสุด :7.00%)

(19). โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนยบริการผู
สูงอายุดินแดง
(ผลงานลาสุด :20.00%)

(20). โครงการกอสรางอาคารสถานีดับเพลิง
ราษฎรบูรณะ
(ผลงานลาสุด :1.00%)

(ผลงานลาสุด :1.00%)

(22). โครงการกอสรางอาคารศูนยบริการ
สาธารณสุข 51
(ผลงานลาสุด :1.00%)

สวนราชการ

398,800.00

กองแผนงานและประสานสา
ธารณูปโภค

600,600.00

กองสํารวจและแผนที่ที่ดิน

47,930,000.00

สํานักงานวิศวกรรมทาง

0.00

กองควบคุมการกอสราง

254,164,370.00

กองควบคุมการกอสราง

0.00

กองควบคุมการกอสราง

25,181,200.00

กองควบคุมการกอสราง

45,522,000.00

กองควบคุมการกอสราง

60,379,700.00

กองควบคุมการกอสราง

0.00

กองควบคุมการกอสราง

44,700,000.00

สํานักงานกอสรางและบูรณะ

4,377,662,800.00

สํานักงานจัดกรรมสิทธิ ์

250,000.00

สํานักงานเลขานุการ

15,900,000.00

กองควบคุมการกอสราง

50,000,000.00

กองควบคุมการกอสราง

1,931,000.00

สํานักงานจัดกรรมสิทธิ ์

0.00

สํานักงานจัดกรรมสิทธิ ์

14,000,000.00

สํานักงานออกแบบ

18,224,000.00

กองควบคุมการกอสราง

0.00

กองควบคุมการกอสราง

0.00

กองควบคุมการกอสราง

พ

(21). โครงการกอสรางอาคารศูนยบริการ
สาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย

งบประมาณ (บาท)

คร

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

รอยละของโครงการท่เี ป็ นงานประจําของ
หน วยงานท่ด
ี ําเนิ นการสําเร็จตามเป าหมาย

าน

8

ม
ห

ลําดับ

กองควบคุมการกอสราง

0.00

สํานักงานควบคุมอาคาร

ท

(23). กิจกรรมรณรงคใหปรับปรุงแกไขอาคารให
เป็ นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540)

0.00

(ผลงานลาสุด :10.00%)

(24). กิจกรรมพิจารณาการขอรับใบรับรองการ
ตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1)
(ผลงานลาสุด :10.00%)

สํานักงานควบคุมอาคาร

0.00

สํานักงานควบคุมอาคาร

กร
ุงเ

(25). กิจกรรมตรวจสอบ ควบคุมอาคาร ที่อยู
ระหวางการกอสราง (รายใหม)

0.00

(ผลงานลาสุด :10.00%)

(26). กิจกรรมจัดทําฐานขอมูลอาคารเสี่ยงภัย 9
ประเภทที่ผานการรับรองตาม พ.ร.บ.ควบคุม
อาคารจากสํานักงานควบคุมอาคาร (ได อ.6 ปี  พ.
ศ. 2561)
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(27). กิจกรรมการลงจุดแสดงตําแหนงพ้ น
ื ที่ที่
อนุญาตใหมีการกอสรางอาคาร
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(28). กิจกรรมการติดตามตรวจสอบโครงการ
กอสรางใหปฎิบัติตามมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมในรายงาน EIA ซึ่ง
กําหนดไวเป็ นเงื่อนไขทายใบอนุญาตกอสรางอา
คาร
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(29). กิจกรรม การจัดทฐานขอมูลอาคารที่ย่ น
ื ขอ
ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1)
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(30). ติดตามตรวจสอบการกอสราง ดัดแปลงอา
คาร ที่เขาขายตองจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมในเรื่องเสียง
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(31). จางเหมาเจาะสํารวจดิน
(ผลงานลาสุด :60.00%)

(32). โครงการกอสรางอาคารสํานักงานเขตดิน
แดงใหม
(ผลงานลาสุด :20.00%)

(33). โครงการกอสรางโรงพยาบาลคลองสามวา
(ผลงานลาสุด :20.00%)

(34). โครงการกอสรางอาคารจอดรถยนต 10 ชัน
้ 
โรงพยาบาลสิรินธร
(ผลงานลาสุด :20.00%)

(35). โครงการกอสรางอาคารสํานักงานเขต
ลาดกระบังแหงใหม
(ผลงานลาสุด :20.00%)

(36). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการ
ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Road
Safety Audit)
(ผลงานลาสุด :15.00%)

(37). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการตรวจ
สอบเงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได (คา K)
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(38). โครงการพัฒนาบุคลากรดานระบบสารสน
เทศ สํานักการโยธา
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(39). งานกอสรา่งสะพานลอยสําหรับคนขาม
ถนนระหวางโรงพยาบาลจุฬสลงกรณและสวนลุ
มพินี (ฝั ่ งถนนราชดําริ)

0.00

สํานักงานควบคุมอาคาร

0.00

สํานักงานควบคุมอาคาร

0.00

สํานักงานควบคุมอาคาร

0.00

สํานักงานควบคุมอาคาร

0.00

สํานักงานควบคุมอาคาร

1,300,000.00

กองวิเคราะหและวิจัย

0.00

กองควบคุมการกอสราง

0.00

กองควบคุมการกอสราง

0.00

กองควบคุมการกอสราง

0.00

กองควบคุมการกอสราง

930,600.00

กองแผนงานและประสานสา
ธารณูปโภค

292,400.00

กองแผนงานและประสานสา
ธารณูปโภค

279,400.00

กองแผนงานและประสานสา
ธารณูปโภค

0.00

สํานักงานวิศวกรรมทาง

(ผลงานลาสุด :7.00%)

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

ความสําเร็จของการจายเงินคาทดแทนการ
จัดกรรมสิทธิ์ท่ด
ี ิน

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

สวนราชการ

0.00

สํานักงานเลขานุการ

0.00

สํานักงานเลขานุการ

0.00

สํานักงานเลขานุการ

0.00

กองแผนงานและประสานสา
ธารณูปโภค

0.00

กองแผนงานและประสานสา
ธารณูปโภค

0.00

กองแผนงานและประสานสา
ธารณูปโภค

0.00

สํานักงานเลขานุการ

0.00

กองแผนงานและประสานสา
ธารณูปโภค

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 90.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ความสําเร็จของการรับมอบ - สงมอบพน
ื ้ ที่
เตรียมงานกอสรางตามแผนที่กําหนด
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 90.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

คะแนนของความสําเร็จของการจัดทํางบการ (1). กิจกรรมการจัดทํางบการเงิน
เงินทันเวลาและถูกตอง (2.2.1)
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (2.2.1)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (คะแนน)
มิติที่ 2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ผลงานลาสุด :70.00%)

คะแนนของความสําเร็จของการจัดทํางบการ
เงินประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ทัน
เวลาและถูกตอง (2.2.1)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม (2.1)

(1). กิจกรรมติดตามการเบิกจายงบประมาณใน
ภาพรวม (2.1)

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 7.00 (รอยละ)
มิติที่ 2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ผลงานลาสุด :10.00%)

คะแนนของความสําเร็จของการจัด
ทํารายงานสรุปยอดทรัพยสิน (งบทรัพยสิน)
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2562 (แบบฟอรม
ของกองทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ) (2.2.2)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ระดับความสําเร็จในการจัดการเรื่องท่ไี ดรับ
แจงจากประชาชน/ผูรับบริการ (มิติท่ี 3.1
ของ สลป.)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 95.00 (รอยละ)
มิติที่ 3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(1). 3.1 (ก) ระดับความสําเร็จในการจัดการเรื่อง
ที่ไดรับแจงจากประชาชน/ผูรับบริการ
(ผลงานลาสุด :10.00%)

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (มิติท่ี
3.3 ของ ผตร.)

(1). การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ มิติ
ที่ 3.3 ผตร.

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 5.00 (คะแนน)
มิติที่ 3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ผลงานลาสุด :10.00%)

รอยละความสําเร็จของการดําเนิ นโครงการ
ใหบริการท่ด
ี ีท่ส
ี ุด (best service) (มิติท่ี 3.2
ของ สกก.)

(1). โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลงานกอสราง
ของสํานักการโยธา (Best Service) คงไว

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(2). โครงการรวมใจรักษเจาพระยา (Best
Service)

(ผลงานลาสุด :10.00%)

(ผลงานลาสุด :10.00%)

ระดับความสําเร็จของการดําเนิ นการดาน
(1). การดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีว
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพ
อนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานของ
แวดลอมในการทํางานของหน วยงาน (มิติท่ี หนวยงาน (มิติที่ 4.2 ของ สนอ.)
4.2 ของ สนอ.)
(ผลงานลาสุด :10.00%)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รอยละความสําเร็จของการพัฒนาฐานขอมูล (1). กิจกรรมการพัฒนาฐานขอมูลตามตัวชว
ี้ ัดที่
(สยป 4.1)
4.1
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ผลงานลาสุด :10.00%)

กร
ุงเ

ท

(ดู..รายงานลาสุด)

พ

ม
ห

สรุป : จํานวนตัวชว
ี้ ัด 19 ตัวชว
ี้ ัด // จํานวนโครงการ 109 โครงการ/กิจกรรม

คร

9

าน

ลําดับ

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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