สรุปผลดําเนิ นงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี  พ.ศ.2562 (มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ)

ลําดับ
1

(กองวิเคราะหและวิจัย)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม
(1.1). กิจกรรมการทดสอบวัสดุคอนกรีตตาม
เกณฑระยะเวลาที่กําหนด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองวิเคราะหและวิจัย

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :100.00%
26/7/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

(เจรจา) รอยละของการทดสอบวัสดุ
คอนกรีตตามเกณฑระยะเวลาที่
กําหนด

คร

สํานั กการโยธา (ตัวชว
ี ้ ัดเชิงยุทธศาสตร)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ลําดับ
2

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละความสําเร็จของโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพถนนที่มีอยูเดิม
(กองควบคุมการกอสราง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

80.00
(รอยละ)

86.580
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(2.1). โครงการปรับปรุงถนนประชารวมใจ-ถนน ความกาวหน าของงาน :100.00%
มิตรไมตรี
3/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...1. งานชน
ั ้ ทาง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
กรุยทาง งานปู Geotextile งานทรายถมคันทาง
:: กองควบคุมการกอสราง
งานรองพ้ น
ื ทางลูกรัง 2. งานวางทอระบายน้ํ า 3.
งานทางเทาและงานกําแพงกันดิน 4. งานสะพาน
จํานวน 10 แหง พรอมเขื่อนกันดิน และกอสราง
Box Culvert หมายเหตุ ไดมีการประชุมขยาย
อายุสัญญา เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 อยู
ระหวางเสนอ ผว.กทม. เพื่ออนุมัติ คาดวาจะได
รับการขยายอายุสัญญาถึงวันที่ 15 มกราคม 2
563

ความกาวหน าของงาน :100.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองควบคุมการกอสราง

4/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...งานวางทอ
ระบายน้ํ า ความยาวรวม 11,971 เมตร, วางบอ
พักทอระบายน้ํ า ทําได 965 บอ - ปู Geotextile
ความยาวรวม 112,126.31 ตารางเมตร, ปู
Geogrid ความยาวรวม 110,379.31 ตาราง
เมตร - งานทรายถม ทําได 188,826.85 ตาราง
เมตร, ชัน
้ รองพ้ น
ื ทาง ทําไดสะสมรวม 191,600.
75 ตารางเมตร - ชัน
้ พ้ น
ื ทาง ทําได 156,765.88
ตารางเมตร, งานกําแพงกันดิน Type 1 ทําได
1,168 เมตร, Type 3 ทําได 7,903.79 เมตร,
Type 4 ทําได 2,416 เมตร, งานชน
ั ้  Binder
Course ทําได 67,387.50 ตารางเมตร - คันหิน
รางต้ น
ื  ทําได 11,160.00 เมตร, งานผิวทางคอน
กรีต หนา 0.25 เมตร ทําได 11,748.75 เมตร
ความกาวหน าของงาน :83.75%

(2.5). โครงการกอสรางขยายผิวจราจรของถนน ความกาวหน าของงาน :76.00%
สุทธาวาส และสะพานขามถนนจรัญสนิทวงศ
4/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...- กอสรางงาน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
วางทอระบายน้ํ าพรอมบอพักทอระบายน้ํ า :: กองควบคุมการกอสราง
กอสรางกําแพงกันดิน คันหินและทางเทา กอสรางสะพานขามคลองและสะพานขามถนน
จรัญสนิทวงศ - กอสรางผิวจราจร ค.ส.ล.
(2.6). โครงการกอ
 สรางทางลอดรช
ั ด
 า-ราชพฤกษ ความกาวหน าของงาน :53.33%
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองควบคุมการกอสราง

4/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...- กอสรางผนัง
D- Wall - ขยายผิวจราจรชว
ั ่ คราว

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองควบคุมการกอสราง

3/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...1. งานพ้ น
ื ทาง
หินคลุก งานวางทอระบายน้ํ า 2. งานคันหินราง
ตื้นและกําแพงกันดิน 3. งานปูกระเบื้องทางเทา
งานผิวทางแอสฟั ลต

(2.7). โครงการกอสรางปรับปรุงถนนสามวา

(2.8). โครงการตอเชื่อมถนนกาญจนาภิเษก –
ถนนพุทธมณฑลสาย 2
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองควบคุมการกอสราง

ความกาวหน าของงาน :92.22%

ความกาวหน าของงาน :100.00%

4/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...- งานคาน IGirder - งานคานขวาง - งานกําแพงกันดิน งานทรายถมคันทาง - งานวางทอระบายน้ํ า

(2.9). โครงการกอสรางปรับปรุงถนนศาลาธรรม ความกาวหน าของงาน :36.66%
สพนจากถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถึงถนนทวีวัฒน
า
4/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...- ดําเนินการวาง
บอพักและทอระบายน้ํ าปากระฆัง และดําเนินการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
วางกําแพงกันดิน
:: กองควบคุมการกอสราง

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานวิศวกรรมทาง

(2.11). โครงการกอสรางปรับปรุงถนนแสมดํา
ชวงจากถนนพระรามที่ 2 ถึงคอลงสนามชัย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานวิศวกรรมทาง

ความกาวหน าของงาน :100.00%

20/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนเสนอราคาวันที่
5 กันยายน 2562 อยูระหวางพิจารณาผลของ
คกก.ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2562

ท

(2.10). โครงการกอสรางปรับปรุงถนนและ
กอสรางทางยกระดับขามแยกถาวรธวัช และ
ถนนซอยรามคําแหง 24

ห

4/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...- กอสราง
โครงสรางผนังและพ้ น
ื ทางลอด -กอสรางถนน
ระดับราบบริเวณแยกไฟฉาย - กอสรางหองควบ
คุม - กอสรางสะพานลอย

ม

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองควบคุมการกอสราง

พ

(2.4). โครงการกอสรางทางลอดถนน
จรัญสนิทวงศกับถนนพรานนก

าน

(2.3). โครงการกอสรางปรับปรุงถนนคุมเกลา

คร

(2.2). โครงการตอขยายสะพานอรุณอมรินทร พ ความกาวหน าของงาน :85.00%
รอมทางข้ น
ึ  - ลง และทางยกระดับขามแยกศิริ
ราช
4/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...- รื้อยายสาธาร
ณูปโภค กอสรางเสาเข็มเจาะฐานรากและเสา
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ตอมอสะพานฯ กอสรางคานสะพาน ขยายสะพาน
:: กองควบคุมการกอสราง
ขยายผิวจราจรและปรับปรุงทางเทา

ความกาวหน าของงาน :100.00%

20/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนเสนอราคาวันที่
5 กันยายน 2562 อยูระหวางพิจารณาผลของ
คกก.ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2562

กร
ุงเ

(2.12). โครงการกอสรางถนนเลียบคลองบางเข ความกาวหน าของงาน :100.00%
น เชื่อมถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน
20/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนเสนอราคาวันที่
สวนราชการที่รับผิดชอบ
5 กันยายน 2562 อยูระหวางพิจารณาผลของ
:: สํานักงานวิศวกรรมทาง
คกก.ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2562
(2.13). โครงการกอสรางปรับปรุงถนนเทิดราชัน ความกาวหน าของงาน :100.00%
Sta.2+935 ถึงถนนเชิดวุฒากาศ
20/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนเสนอราคาวันที่
สวนราชการที่รับผิดชอบ
5 กันยายน 2562 อยูระหวางพิจารณาผลของ
:: สํานักงานวิศวกรรมทาง
คกก.ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2562
(2.14). โครงการกอสรางทางยกระดับถนนออน
นุช-ลาดกระบัง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานวิศวกรรมทาง

ความกาวหน าของงาน :100.00%

20/9/2562 : อยูระหวาง สนย.เสนอ ป.กทม.
รายงานขอซ้ อ
ื ขอจาง ที่ กท 0910/2280 ลงวันที่
6 กันยายน 2562

(2.15). โครงการทางหลวงทองถิ่นสายเชื่อม
ความกาวหน าของงาน :100.00%
ระหวางถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน ชวง
ที่ 1 จากถนนวิภาวดีรังสิตถึงสะพานขามคลอง 20/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนมีผูวิจารณ คกก.
ลาดพราว
ยืนคุณสมบัติเดิมตอบผูคา วันที่ 26 สิงหาคม 2
562 ออกประกาศประกวดราคา วันที่ 30
สวนราชการที่รับผิดชอบ
สิงหาคม 2562 ยื่นซองเสนอราคาวันที่ 25
:: สํานักงานวิศวกรรมทาง
ตุลาคม 2562
(2.16). . โครงการทางหลวงทองถิ่นสายเชื่อม
ความกาวหน าของงาน :100.00%
ระหวางถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน ชวง
ที่ 2 จากสะพานขามคลองลาดพราว ถึงถนนเทพ 20/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนมีผูวิจารณ คกก.
รักษ
ยืนคุณสมบัติเดิมตอบผูคา วันที่ 26 สิงหาคม 2
562 ออกประกาศประกวดราคา วันที่ 30
สวนราชการที่รับผิดชอบ
สิงหาคม 2562 ยื่นซองเสนอราคาวันที่ 25
:: สํานักงานวิศวกรรมทาง
ตุลาคม 2562
(2.17). โครงการกอสรางสะพานขามแยก ณ ระ ความกาวหน าของงาน :45.00%
นอง
4/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...- ดําเนินการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
จัดหาปายเครื่องหมายไฟสัญญาณ แนวผนังกน
ั้
:: กองควบคุมการกอสราง
อุปกรณใชในการจัดการจราจร - การจัดการดาน
สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในการกอสราง อยูระหวางติดตงั ้  Barrier ขยายพ้ น
ื ที่กอสราง –
อยูระหวางการร้ อ
ื ยายสะพานขามแยก ณ ระนอง
เดิม – อยูระหวางการทําเสาเข็มเจาะ (Barrette
Pile) – อยูระหวางการทําฐานรากโครงการฯ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

3

จํานวนเสนทางจักรยานที่เพิ่มข้ น
ึ
หรือที่ไดรับการปรับปรุง

4

ถนนที่มีการเชื่อมโครงขายใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ น
ึ

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

4.00
(เสนทาง)

100.000
(เสนทาง)

5.00
(เสนทาง)

100.000
(เสนทาง)

(กองควบคุมการกอสราง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(กองควบคุมการกอสราง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(3.1). โครงการการสรางทางจักรยาน ที่มี
ความกาวหน าของงาน :100.00%
มาตรฐานในถนนที่สรางใหมทุกสายซ่ งึ มีทางเทา
กวางกวา 2.50 เมตร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองควบคุมการกอสราง

(4.1). โครงการตอเชื่อมศูนยราชการเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กับถนน
กําแพงเพชร 6 (ถนนหมายเลข 8)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองควบคุมการกอสราง

ความกาวหน าของงาน :100.00%
3/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...1 อยูระหวาง
กอสรางบริเวณจุดเชื่อมถนนวิภาวดีรังสิต 2.
สวนงานกอสรางชวงเริ่มตนโครงการฯถึงถนน
กําแพงเพชร 6 แลวเสร็จเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2
562 และเปิ ดการจราจรอยางเป็ นทางการ เมื่อวัน
ที่ 23 สิงหาคม 2562

คร

ลําดับ

(4.2). โครงการกอสรางปรับปรุงถนนมิตรไมตรี ความกาวหน าของงาน :100.00%
ชวงจากถนนวิภาวดีรังสิต-ถนนประชาสงเคราะห
14/5/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานที่วางไวแลว
:: กองควบคุมการกอสราง
(4.3). โครงการกอสรางทางลอดถนนพัฒนาการ ความกาวหน าของงาน :100.00%
- รามคําแหง - ถาวรธวัช
7/8/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานที่วางไวแลว การกอสรางเสร็จทงั ้ หมดแลว
:: กองควบคุมการกอสราง

100.000
(รอยละ)

6

รอยละของยานพาหนะในโครงการ
กอสรางที่มีมลพิษทางเสียงผาน
เกณฑมาตรฐาน

80.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

80.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(สํานักงานควบคุมอาคาร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
7

8

9

10

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

11

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

12

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละความสําเร็จของการจัด
ทําฐานขอมูลอาคารที่ย่ น
ื ขอใบรับ
รองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1)
ชวงเดือนตุลาคม 2561-สิงหาคม 2
561
(สํานักงานควบคุมอาคาร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ร้อยละความสําเร็จของการพิจารณา
คําขอใบรับรองการตรวจสอบอาคาร
(แบบ ร.1) ตัง้ แตเดือนตุลาคม 2561
- สิงหาคม 2562
(สํานักงานควบคุมอาคาร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของการเขาตรวจสอบควบคุม
อาคารที่อยูระหวางการกอสรางอาคา
ร (รายใหม) ปี  พ.ศ. 2562
(สํานักงานควบคุมอาคาร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(เจรจา) รอยละความสําเร็จของการ
จัดทําแผนที่แสดงตําแหนงอาคาร
เพื่อนํามาใชในการวางแผนลดความ
เสี่ยงเพื่อความปลอดภัยในการใชอา
คาร

(5.1). กิจกรรมการติดตามตรวจสอบโครงการ
กอสรางใหปฎิบัติตามมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมในรายงาน EIA ซึ่ง
กําหนดไวเป็ นเงื่อนไขทายใบอนุญาตกอสรางอา
คาร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานควบคุมอาคาร

100.000
(รอยละ)

(7.1). กิจกรรม การจัดทฐานขอมูลอาคารที่ย่ น
ื
ขอใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1)

(8.1). กิจกรรมพิจารณาการขอรับใบรับรองการ
ตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานควบคุมอาคาร

80.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(9.1). กิจกรรมตรวจสอบ ควบคุมอาคาร ที่อยู
ระหวางการกอสราง (รายใหม)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานควบคุมอาคาร

100.00
(รอยละ)

60.000
(รอยละ)

20/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว ตรวจสอบใหญ จํานวน 1,162
ราย ตรวจสอบประจําปี  จํานวน 2,510 ราย
ตรวจสอบปาย จํานวน 74 ราย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

20/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว ออกใบรับรองการตรวจสอบอา
คาร จํานวน 2,599 ราย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

20/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว เดือนสิงหาคม 2562 ไดเขา
ตรวจสอบควบคุมอาคารที่อยูระหวางการกอสราง
จํานวน 311 อาคาร

(10.1). การจัดทําระบบสารสนเทศการควบคุมอา ความกาวหน าของงาน :60.00%
คาร เพื่อจัดทําฐานขอมูลอาคาร ระยะที่ 1 และ
ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกสของสํานักงาน 20/9/2562 : คาดวาจะไดผูรับจางปลายเดือน
ควบคุมอาคาร
กันยายน 2562

(10.2). กิจกรรมจัดทําฐานขอมูลอาคารเสี่ยงภัย ความกาวหน าของงาน :60.00%
9 ประเภทที่ผานการรับรองตาม พ.ร.บ.ควบคุม
อาคารจากสํานักงานควบคุมอาคาร (ได อ.6 ปี  พ. 20/9/2562 : คาดวาจะไดผูรับจางปลายเดือน
ศ. 2560)
กันยายน 2562
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานควบคุมอาคาร

(เจรจา) จํานวนอาคารที่มีความเสี่ยง
150.00
150.000
(11.1). กิจกรรมรณรงคใหปรับปรุงแกไขอาคาร
และความลอแหลมที่จะเกิดอุบัติภัย (ไมนอยกวา (อา (ไมนอยกวา (อา ใหเป็ นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ.
ไดรับการรณรงคสงเสริมและแกไข
คาร))
คาร))
2540)
ใหถูกตอง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
(สํานักงานควบคุมอาคาร)
:: สํานักงานควบคุมอาคาร
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(สํานักงานควบคุมอาคาร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ความกาวหน าของงาน :100.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานควบคุมอาคาร

(สํานักงานควบคุมอาคาร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(เจรจา) รอยละของการลงจุดแสดง
ตําแหนงพ้ น
ื ที่ที่อนุญาตใหมีการ
กอสรางอาคาร

20/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว รวบรวมขอมูลและติดตาม
ตรวจสอบโครงการกอสรางที่จะตองจัด
ทํามาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวด
ลอม และมาตรการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่ง
แวดลอมในรายงาน EIA ซึ่งกําหนดไวเป็ น
เงื่อนไขทายใบอนุญาตกอสรางอาคาร

(6.1). ติดตามตรวจสอบการกอสราง ดัดแปลงอา ความกาวหน าของงาน :100.00%
คาร ที่เขาขายตองจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมในเรื่องเสียง
20/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว รวบรวมขอมูลอาคารเพื่อ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ติดตามการตรวจสอบการกอสราง ที่เขาขายตอง
:: สํานักงานควบคุมอาคาร
จัดทํารายงานการวิเคราะหผละกระทบสิ่ง
แวดลอมในเรื่องเสียง

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานควบคุมอาคาร

80.00
(รอยละ)

ความกาวหน าของงาน :100.00%

ห

80.00
(รอยละ)

(สํานักงานควบคุมอาคาร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

20/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว

ท

รอยละของแหลงกําหนดที่ไดรับการ
ควบคุม

ความกาวหน าของงาน :100.00%

กร
ุงเ

5

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานวิศวกรรมทาง

ม

(4.6). จัดทําระบบแผนที่โครงการพัฒนาโครง
ขายถนนในกรุงเทพมหานคร

พ

(4.5). โครงการกอสรางถนนศรีนครินทร - รมเก ความกาวหน าของงาน :100.00%
ลา ชวงที่ 2 กอสรางถนนศรีนครินทร – รมเกลา
จากคลองหัวหมากถึงคลองลําสาลี
4/3/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองควบคุมการกอสราง

าน

(4.4). โครงการกอสรางถนนศรีนครินทร – รมเก ความกาวหน าของงาน :100.00%
ลา ชวงที่ 5 กอสรางทางยกระดับขามทางหลวง
หมายเลข 9
4/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...สะพานฝั่งขวา
ทาง (ขาเขา) - กอสราง Box Segment แลว
สวนราชการที่รับผิดชอบ
เสร็จทงั ้ หมด - กอสรางราวกันชน (Barrier) ชวง
:: กองควบคุมการกอสราง
Back Span - เตรียมงานปูผิวแอสฟั ลต พื้น
สะพานชวง Box Segment - ติดตงั ้ รอยตอสะพา
น (Expansion Joint) - กอสรางชองระบาย
นํ้ าบนสะพาน - กอสรางทอระบายน้ํ า บริเวณใต
สะพาน สะพานฝั่งซายทาง (ขาออก) - กอสราง
Box Segment แลวเสร็จ ทัง้ หมด - กอสรางราว
กันชน (Barrier) ชวง Back Span - เตรียมงาน
ปูผิวแอสฟั ลต พื้นสะพานชวง Box Segment กอสรางชองระบายน้ํ าบนสะพาน - กอสรางทอ
ระบายน้ํ า บริเวณใตสะพาน

80.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

ความกาวหน าของงาน :100.00%

20/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว ขอใหเจาของหรือผูครอบครอง
อาคารจัดสงรายงานผลการตรวจสอบอาคารและ
อุปกรณประกอบของอาคารใหสํานักงานควบคุม
อาคาร และมอบหมายเจาหน าที่ของสํานักงาน
ควบคุมอาคารนําหนังสือดังกลาวประชาสัมพันธ
ของเจาของอาคารทราบและดําเนินการ

(12.1). กิจกรรมการลงจุดแสดงตําแหนงพ้ น
ื ที่ที่ ความกาวหน าของงาน :100.00%
อนุญาตใหมีการกอสรางอาคาร
20/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานที่วางไวแลว ลงขอมูลการลงจุดแสดง
:: สํานักงานควบคุมอาคาร
ตําแหนงพ้ น
ื ที่ที่อนุญาตใหมีการกอสรางอาคาร
ทุกเดือน

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

16

17

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(กองแผนงานและประสานสาธาร
ณูปโภค)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

การจัดทํามาตรฐานแบบภูมิทัศนริม
ถนนและทางเทาเพื่อทุกคนในสังคม

100.000
(รอยละ)

1.00
(แผนงาน)

1.000
(แผนงาน)

(14.1). กิจกรรมจัดทําแผนงานเชิงบูรณาการดาน ความกาวหน าของงาน :100.00%
การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสาธาร
ณูปการ
30/9/2562 : - รวบรวมขอมูลจากทุกหนวยงาน
เรียบรอยแลว - สรุปโครงการที่มีความซ้าํ ซอน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
กันเพื่อใชประสานงานรวมกันแกไขปัญหา
:: กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค
ระหวางกอสราง

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

80.00
(รอยละ)

55.000
(รอยละ)

(15.1). กิจกรรมจัดทํามาตรฐานแบบภูมิทัศนริม ความกาวหน าของงาน :100.00%
ถนนและทางเทาเพื่อทุกคนในสังคม
30/9/2562 : ไดมีการประชุมคณะทํางานฯ ครัง้ ที่
สวนราชการที่รับผิดชอบ
2/2562 เมื่อวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา
:: กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค
08.30 น. ณ หองประชุม ๒ ชัน
้  ๑๓ อาคารธานี
นพรัตน ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง
โดยมติที่ประชุม เห็นชอบในการจัดวางชน
ั ้ ตางๆ
ของสาธารณูปโภคตามที่เสนอ แตอยากใหมีพ้ น
ื ที่
ใหสาธารณูปโภค เหลานัน
้ อยางเพียงพอ ใหมี
ชองวางของทางเทาแบบหลวมๆ และไมอยากให
มีอะไรไปอยูบนทางเทาที่เป็ นการกีดขวางอีก
โดยใหพิจารณาจัดทําแบบมาตรฐานทางเทาฯ ให
ไดมาตรฐานโดยใหขยายระยะเขตทางเพิ่มข้ น
ึ
เพื่อใหไดทางเทาที่กวางข้ น
ึ  ไมเล็กเหมือนเดิม
สวนเรื่องมอเตอรไซคหรือรถยนตที่จะข้ น
ึ ไปจอด
หรือไปวิ่งบนทางเทา คงจะเป็ นเรื่องของการ
บังคับใชกฎหมายที่เราก็จะนํามาใชบังคับกันตอ
ไปหรือทงั ้ ในสวนของหาบเรแผงลอยดวย สํานัก
การโยธา ไดจัดทํารูปแบบทางเทาใหม โดยขยาย
เขตทางที่จะเวนคืนจากมาตรฐานเดิมของเขต
ทางกวาง 30 เมตร เป็ นเขตทางกวาง 35 เมตร
ซึ่งจะทําใหไดทางเทาที่กวางข้ น
ึ จากเดิม 3 เมตร
เป็ น 5.5 เมตร ทําใหมีทางเทาที่กวางมากพอ
สําหรับรองรับสาธารณูปโภค และการใชทางเทา
ของประชาชนในอนาคต ปั จจุบันอยูระหวางเสนอ
รางมาตรฐานแบบภูมิทัศนริมถนนและทางเทา
เพื่อทุกคนในสังคมที่ไดรับการปรับปรุงตอผู
บริหารกรุงเทพมหานครเพื่ออนุมัติใชแบบ
มาตรฐานดังกลาว

(กองแผนงานและประสานสาธาร
ณูปโภค)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของความสําเร็จในการติดตงั ้
/ซอมแซมไฟฟ าแสงสวางในพ้ น
ื ที่
เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตาม
แผนที่กําหนด
(กองแผนงานและประสานสาธาร
ณูปโภค)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค

(กองแผนงานและประสานสาธาร
ณูปโภค)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จของการออก
บัตรฯ ของจํานวนของบุคลากรที่
ผานการฝึกอบรม

โครงการ/กิจกรรม
(13.1). โครงการพัฒนาระบบบริหารงาน
โครงสรางพ้ น
ื ฐานแบบบูรณาการของสํานักการ
โยธา กรุงเทพมหานคร

80.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(16.1). กิจกรรมจัดทําบัตรประจําตัวเจาหน าที่
ตรวจตราสถานีบริการ ตามประกาศกระทรวง
พลังงานการถายโอนภารกิจงานควบคุมน้ํ ามัน
เชื้อเพลิง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค

(17.1). กิจกรรมสํารวจพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัยหรือพ้ น
ื ที่
เสี่ยงอันตรายและจัดทําแผนติดตงั ้ /ซอมแซม
ไฟฟ าแสงสวางเพื่อแกไขปัญหาในพ้ น
ื ที่เสี่ยงฯ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค

(17.2). การติดตงั ้ /ซอมแซมไฟฟ าแสงสวาง ใน
พื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่
กําหนด

30/9/2562 : อยูระหวางประสานกรมธุรกิจ
พลังงานเพื่อ ขอนัดพบและหารือเรื่องขอระเบียบ
และคําสัง่  รวมถึงขน
ั ้ ตอนในการถายโอนภารกิจ
และอํานาจของผูออกบัตรตรวจตราสถานีบริการ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
30/4/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลวโดยจัดทําแผนการติดตงั ้ ไฟฟ า
แสงสวางสาธารณะจํานวน 500 ดวงและแผน
ซอมแซมจํานวน 6000 ดวง
ความกาวหน าของงาน :100.00%

30/4/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลวโดยดําเนินการติดตงั ้ ไฟฟ าแสง
สวางแลวจํานวน 547 ดวง และดําเนินการ
ซอมแซมไฟฟ าแสงสวางแลวจํานวน 7809 ดวง
(คิดเป็ น 127 % ของแผนตดตัง้ และซอมแซม
ทัง้ หมด 6500 ดวง)

กร
ุงเ

ท

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค

ความกาวหน าของงาน :55.00%

คร

15

แผนงานเชิงบูรณาการดานการ
บริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

ผลการดําเนิ น
งาน

100.00
(รอยละ)

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(กองแผนงานและประสานสาธาร
ณูปโภค)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เป าหมาย

ห

14

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละความสําเร็จของโครงการจัด
ทําฐานขอมูลระบบบริหารงาน
โครงสรางพ้ น
ื ฐานแบบบูรณาการ

ม

13

พ

ลําดับ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ลําดับ
18

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละความสําเร็จของถนนและจุด
เสี่ยงอันตรายที่ไดรับการปรับปรุง
ตามแผน
(สํานักงานกอสรางและบูรณะ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

90.00
(รอยละ)

91.060
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(18.1). ปรับปรุงผิวจราจรและทางเทาถนนคูบอน ความกาวหน าของงาน :100.00%
ชวงจากถนนคูบอนถึงถนนคูขนานวงแหวน
กาญจนาภเิ ษก พื้นทีเ่ ขตคลองสามวา (ตอเ นื่องปี 30/5/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งบประมาณ)
งานท่ว
ี างไวแลว
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานกอสรางและบูรณะ

(18.2). ปรับปรุงผิวจราจรและคันหินทางเทา
ความกาวหน าของงาน :100.00%
ถนนลาดพราววังหิน ชวงจากถนนโชคชัย 4 ถึง
คลองเสือนอย พื้นที่เขตลาดพราว (ตอเนื่องปีงบ 30/5/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
ประมาณ)
งานท่ว
ี างไวแลว

คร

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานกอสรางและบูรณะ

(18.3). งานปรับปรุงผิวจราจร คันหินและ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
ทางเทาถนนสุขุมวิทชวงจากปากซอยสุขุมวิท 1
ถึงซอยสุขุมวิท 81 พื้นที่เขตวัฒนา (งบประมาณ
ตอเนื่อง)

(18.4). งานปรับปรุงผิวจราจรถนนฉลองกรุง
ชวงจากทางคูขนานมอเตอรเวยถึงสะพานขาม
คลองลํามะขาม พื้นที่เขตลาดกระบัง (ตอเนื่อง
งบประมาณ)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานกอสรางและบูรณะ

(18.5). งานปรับปรุงผิวจราจร คันหินและ
ทางเทาถนนสุขุมวิท ชวงจากทางรถไฟชอง
นนทรี ถึงซอยสุขุมวิท 52 พื้นที่เขตคลองเตย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานกอสรางและบูรณะ

(18.6). ปรับปรุงผิวจราจร คันหินและทางเทา
ถนนทางรถไฟสายปากนํ้ าเกา ชวงจากทางโรง
กลัน
่ น้ํ ามัน ปตท. ถึงวัดสะพาน พ้ น
ื ที่เขตคลอง
เตย

ความกาวหน าของงาน :100.00%

าน

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานกอสรางและบูรณะ

ความกาวหน าของงาน :85.00%
16/10/2562 : ดํานินการปรับปรุงหน างานคิดเป็ น
รอยละ 96
ความกาวหน าของงาน :82.00%
16/10/2562 : ดําเนินการปรับปรุงหน างานคิด
เป็ นรอยละ 86.96

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานกอสรางและบูรณะ

(18.9). งานปรับปรุงผิวจราจรถนนเจาคุณทหาร
ชวงจากถนนฉลองกรุงถึงสะพานขามคลองสาม
พื้นที่เขตลาดกระบัง (ตอเนื่องงบประมาณ)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานกอสรางและบูรณะ

(18.10). ปรับปรุงผิวจราจรถนนพระรามที่ 4
ชวงจากแยกมหานครถึงถนนอังรีดูนังต พื้นที่
เขตปทุมวัน (โครงการตอเนื่อง)

ความกาวหน าของงาน :85.00%

16/10/2562 : ดําเนินการปรับปรุงหน างานคิด
เป็ นรอยละ 96.25
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ความกาวหน าของงาน :100.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานกอสรางและบูรณะ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานกอสรางและบูรณะ

ท

(18.11). ปรับปรุงผิวจราจรถนนประชาสง
ความกาวหน าของงาน :100.00%
เคราะห ชวงจากถนนมิตรไมตรีถึงซอยประชาสง
เคราะห 30 พื้นที่เขตดินแดง (โครงการตอเนื่อง)

ม

(18.8). ปรับปรุงผิวจราจรและทางเทาถนนลาด
กระบัง ชวงจากถนนรมเกลาถึงคลองหัวตะเข
พื้นที่เขตลาดกระบัง

พ

(18.7). ปรับปรุงผิวจราจรและบอพักซอยสุขุมวิท ความกาวหน าของงาน :100.00%
49 ชวงจากถนนสุขุมวิทถึงคลองแสนแสบ พื้นที่
เขตวัฒนา
16/10/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานกอสรางและบูรณะ

ห

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานกอสรางและบูรณะ

(18.12). ปรับปรุงผิวจราจรถนนเพชรบุรีตัดใหม ความกาวหน าของงาน :100.00%
ชวงจากแยกอโศกมนตรีถึงคลองแสนแสบ พื้นที่
เขตหวยขวาง
21/6/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานกอสรางและบูรณะ

กร
ุงเ

(18.13). งานปรับปรุงผิวจราจรถนนดินแดง ชวง ความกาวหน าของงาน :100.00%
จากแยกใตทางดวนดินแดงถึงแยกประชาสง
เคราะห พื้นที่เขตดินแดง
20/8/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานกอสรางและบูรณะ
(18.14). งานปรับปรุงผิวจราจร คันหินและทาง
เทา ถนนงามวงศวาน ชวงจากคลองประปาถึง
ถนนกําแพงเพชร 6 พื้นที่เขตหลักสี่และเขตจตุ
จักร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานกอสรางและบูรณะ

(18.15). ปรับปรุงผิวจราจรถนนคลองเกา ชวง
จากถนนไมตรีจิตถงถนนคู-คลองสิบ พื้นที่เขต
หนองจอก
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานกอสรางและบูรณะ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ความกาวหน าของงาน :100.00%

17/4/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว

ความกาวหน าของงาน :100.00%

30/5/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว
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ลําดับ
19

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละความสําเร็จถนนทางเทาคัน
หินที่ไดรับการปรับปรุง ซอมแซม
บํารุงรักษา
(สํานักงานกอสรางและบูรณะ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

100.00
(รอยละ)

83.430
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม
(19.1). โครงการปรับปรุงสะพานพระราม 8 งบ
ประมาณปี 62
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานกอสรางและบูรณะ

(19.2). โครงการปรับปรุงสะพานเหล็กขามแยก
ถนนเพชรบุรี ตัดใหม-ถนนรัชดาภิเษก (อโศก)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานกอสรางและบูรณะ

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :100.00%
9/10/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว
ความกาวหน าของงาน :100.00%
9/10/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานกอสรางและบูรณะ

(19.4). งานปรับปรุงถนนอนามัยงามเจริญ ชวง
จากถนนเลียบทางดวน ถึงจุดที่กําหนดให พืนที่
เขตบางขุนเทียน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานกอสรางและบูรณะ

คร

(19.3). งานปรับปรุงภูมิทัศนถนนสุขุมวิท ชวง ความกาวหน าของงาน :100.00%
จากบริเวณทางรถไฟถึงแยกถนนอโศกมนตรี
พื้นที่เขตวัฒนาและเขตคลองเตย (ตอเนื่องปีงบ 9/8/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
ประมาณ)
งานท่ว
ี างไวแลว

ความกาวหน าของงาน :88.00%
19/9/2562 : อยูระหวางขอเบิกเงินงวดที่ 3
(สัญญาเลขที่ สนย.68/2561 ลงวันที่ 28
กันยายน 2561 และสัญญาแกไขเพิ่มเติม ลงวัน
ที่ 23 สิงหาคม 2562)

(19.5). งานปรับปรุงถนนสมานมิตรพัฒนา ชวง ความกาวหน าของงาน :35.00%
จากคลองศาลเจา ถึงจุดที่ปรับปรุงแลว พื้นที่เขต
บางขุนเทียน
19/9/2562 : อยุระหวางตวจรางสัญญา

าน

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานกอสรางและบูรณะ

(19.6). งานปรับปรุงสะพานขามทางแยกพงษเ พ ความกาวหน าของงาน :100.00%
ชร พื้นที่เขตหลักสี่ (งบตอเนื่อง งบประมาณปี
2561-2562)
22/7/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานกอสรางและบูรณะ

(19.10). ปรับปรุงคันหินและทางเทาถนนบางแค ความกาวหน าของงาน :70.00%
ชวงจากถนนเพชรเกษมถึงถนนกัลปพฤกษพ้ น
ื ที่
เขตบางแค
16/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ผูรับจางเขา
ดําเนินการตามสัญญา ดําเนินการไปแลว 78.25
สวนราชการที่รับผิดชอบ
%
:: สํานักงานกอสรางและบูรณะ
(19.11). ปรับปรุงถนนบางเชือกหนัง ชวงจาก
ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ถึงถนนตัดใหม พื้นที่
เขตตลิ่งชัน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานกอสรางและบูรณะ

ความกาวหน าของงาน :60.00%

16/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ดําเนินการไป
แลว 37.37 %

ท

(19.12). งานปรับปรุงภูมิทัศนถนนพญาไท ชวง ความกาวหน าของงาน :89.00%
จากอนุสาวรียชัยสมรภูมิถึงสะพานหัวชาง พื้นที่
เขตราชเทวี
20/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...มีการนัด
ประชุมไฟฟ าสามเสนและคลองเตย เมื่อวันที่ 17
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ก.ย. 62 เพื่อติดตามการบรรจุไฟฟา
:: สํานักงานกอสรางและบูรณะ

ม

(19.9). งานปรับปรุงภูมิทัศนถนนพหลโยธิน
ความกาวหน าของงาน :50.00%
ชวงจากหาแยกลาดพราว ถึงอนุสาวรียชัยสมรภู
มิ พื้นที่เขตจตุจักรและเขตพญาไท
20/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...คณะกรรมการ
อุทธรณพิจารณาการอุทธรณ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานกอสรางและบูรณะ

พ

(19.8). ปรับปรุงคันหินและทางเทาถนนนาวง
ความกาวหน าของงาน :85.00%
ประชาพัฒนาชวงจากถนนสรงประภาถึงถนนเทิด
ราชัน พื้นที่เขตดอนเมือง
20/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ปูกระเบื้อง
ทางเทา ปรับปรุงฝาบอพัก
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานกอสรางและบูรณะ

ห

(19.7). งานปรับปรุงสะพาน ค.ส.ล. ขามคลองบัว ความกาวหน าของงาน :100.00%
ถนนสุขาภิบาล 5 พื้นที่เขตบางเขน (งบตอเนื่อง
งบประมาณปี2561-2562)
27/8/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานกอสรางและบูรณะ

(19.13). ปรับปรุงคันหินและทางเทาถนน
ความกาวหน าของงาน :100.00%
ประดิพัทธ ชวงจากสี่แยกสะพานควายถึงทางรถ
ไฟ พื้นที่เขตพญาไท
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานกอสรางและบูรณะ

กร
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(19.14). โครงการปรับปรุงถนนฉิมพลี ชวงจาก ความกาวหน าของงาน :90.00%
ถนนบรมราชชนนีถึงถนนเลียบทางรถไฟสายใต
และถนนราชพฤกษ พื้นที่เขตตลิ่งชัน
17/10/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ขอเบิกเงิน
งวดสุทาย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานกอสรางและบูรณะ
(19.15). งานปรับปรุงผิวจราจรถนนประชาอุทิศ ความกาวหน าของงาน :35.00%
ชวงจากถนนสุขสวัสดิ ์ ถึงสุดเขตกรุงเทพมหา
นคร พื้นที่เขตราษฎรบูรณะและเขตทุงครุ
19/9/2562 : อยูระหวางตรวจรางสัญญา
(สํานักงานกอสรางและบูรณะ2/2)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานกอสรางและบูรณะ

(19.16). ปรับปรุงอุโมงคทางลอดแยกทาพระ
พื้นที่เขตบางกอกใหญ(งบตอเนื่อง)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานกอสรางและบูรณะ

ความกาวหน าของงาน :100.00%

15/3/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว

(19.17). ปรับปรุงทอระบายน้ํ าสะพานพระราม8 ความกาวหน าของงาน :100.00%
ชวงทางยกระดับ(จากแยก จ.ป.ร. ถึงแยกอรุณ
อมรินทร)งบตอเนื่อง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานกอสรางและบูรณะ

(19.18). กอสรางสะพาน ค.ส.ล. บุญสุข พื้นที่
เขตบางขุนเทียน(งบตอเนื่อง)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานกอสรางและบูรณะ

ความกาวหน าของงาน :100.00%

4/6/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว

(19.19). กอสรางสะพานค.ส.ล. ขามคลองรางสะ ความกาวหน าของงาน :100.00%
แก พื้นที่เขตบางขุนเทียน(งบตอเนื่อง)
4/6/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานที่วางไวแลว
:: สํานักงานกอสรางและบูรณะ
(19.20). กอสรางสะพาน ค.ส.ล. ขามคลองราง
โพธบน พื้นที่เขตบางขุนเทียน (งบตอเนื่อง)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานกอสรางและบูรณะ

(19.21). กอสรางสะพาน ค.ส.ล. ขามคลองราง
์ าง พื้นที่เขตบางขุนเทียน(งบตอเนื่อง)
โพธิล
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานกอสรางและบูรณะ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ความกาวหน าของงาน :100.00%

4/6/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว
ความกาวหน าของงาน :100.00%
4/6/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว
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(สํานักงานกอสรางและบูรณะ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

จํานวนทางลาดคนพิการบนทางเทา
ที่มีการปรับปรุงเพื่อผูพิการและผูสูง
อายุ
(สํานักงานกอสรางและบูรณะ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จในการออกแบบ
อาคารประหยัดพลังงาน

(20.2). ปรับปรุงผิวจราจร และทางเทาซอยลาด
พราว 101 ชวงจากซอยลาดพราว 101 ถึงจุดที่
กําหนด พื้นที่เขตวังทองหลาง

200.00
(จุด)

100.000
(จุด)

1.00
(อาคาร)

100.000
(อาคาร)

(สํานักงานออกแบบ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
23

รอยละความสําเร็จในการสํารวจ
อาคารราชการของกรุงเทพมหานคร

3.00
(อาคาร)

100.000
(อาคาร)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(สํานักงานออกแบบ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
24

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

25

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
26

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
27

(เจรจา) รอยละความสําเร็จในการ
สนับสนุนสํานักงานเขตใหมีการ
กําหนดรูปแบบและรายการเพื่อการ
จัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ
ผูสูงอายุและคนพิการอยางทว
ั ่ ถึง
(Universal Design)
(สํานักงานออกแบบ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(เจรจา) รอยละความสําเร็จของการ
สํารวจและจัดทําแผนที่ภูมิประเทศ
ตามเกณฑเวลาที่กําหนด

80.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานกอสรางและบูรณะ

(22.1). โครงการออกแบบอาคารประหยัด
พลังงานที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกใหมภายใต
มาตรฐานดานพลังงาน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานออกแบบ

20/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานออกแบบ

(24.1). กิจกรรมการสนับสนุนสํานักงานเขตใหมี ความกาวหน าของงาน :100.00%
การกําหนดรูปแบบและรายการเพื่อการจัดทําสิ่ง
อํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุและคนพิการ 30/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
อยางทว
ั ่ ถึง (Universal Design)
งานท่ว
ี างไวแลว

(25.1). การสํารวจและจัดทําแผนที่ภูมิประเทศ
ตามเกณฑเวลาที่กําหนด

ความกาวหน าของงาน :100.00%
16/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...

100.000
(รอยละ)

(26.1). โครงการสํารวจจางเหมาปักหลักแนวเขต ความกาวหน าของงาน :100.00%
ทางโครงการกอสรางถนนของกรุงเทพมหานคร
16/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานจัดกรรมสิทธิ ์

100.00
(รอยละ)

56.250
(รอยละ)

(27.1). โครงการพัฒนาริมฝั่งแมน้ํ าเจาพระยา
ชวงที่ 1
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานวิศวกรรมทาง

(27.2). โครงการพัฒนาริมฝั่งแมน้ํ าเจาพระยา
ชวงที่ 2

(27.3). โครงการพัฒนาริมฝั่งแมน้ํ าเจาพระยา
ชวงที่ 3
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานวิศวกรรมทาง

(27.4). โครงการพัฒนาริมฝั่งแมน้ํ าเจาพระยา
ชวงที่ 4
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานวิศวกรรมทาง

(27.5). คาจางที่ปรึกษาควบคุมการกอสราง
โครงการพัฒนาริมฝั่งแมน้ํ าเจาพระยา ชวงที่ 2
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานวิศวกรรมทาง

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานวิศวกรรมทาง

(27.7). คาจางที่ปรึกษาควบคุมการกอสราง
โครงการพัฒนาริมฝั่งแมน้ํ าเจาพระยา ชวงที่ 4
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานวิศวกรรมทาง

(27.8). คาจางที่ปรึกษาควบคุมการกอสราง
โครงการพัฒนาริมฝั่งแมน้ํ าเจาพระยา ชวงที่ 1

60.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

ความกาวหน าของงาน :50.00%
20/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนรอขอความเห็น
ชอบจากกระทรวงมหาดไทยเพื่อมาดําเนินการ
ความกาวหน าของงาน :50.00%
20/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนรอขอความเห็น
ชอบจากกระทรวงมหาดไทยเพื่อมาดําเนินการ
ความกาวหน าของงาน :50.00%
20/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนรอขอความเห็น
ชอบจากกระทรวงมหาดไทยเพื่อมาดําเนินการ
ความกาวหน าของงาน :50.00%
20/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนรอขอความเห็น
ชอบจากกระทรวงมหาดไทยเพื่อมาดําเนินการ
ความกาวหน าของงาน :10.00%

20/9/2562 : อยูระหวางรอลงนามสัญญาพรอม
โครงการกอสราง
ความกาวหน าของงาน :80.00%

20/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนรอลงนามสัญญา
พรอมโครงการกอสราง

กร
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(27.6). คาจางที่ปรึกษาควบคุมการกอสราง
โครงการพัฒนาริมฝั่งแมน้ํ าเจาพระยา ชวงที่ 3

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ความกาวหน าของงาน :100.00%

(23.1). โครงการสํารวจอาคารราชการของ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
กรุงเทพมหานคร เพื่อจัดทําแผนงานการปรับปรุง
อาคารใหเป็ นมิตรกับสิ่งแวดลอมตามมาตรฐาน 20/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
อาคารเขียว (Green Building)
งานท่ว
ี างไวแลว

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานวิศวกรรมทาง

รอยละความเชื่อมน
ั ่ ของประชาชน
ตอความซ่ ้อ
ื สัตยสุจริตของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองและ
ขาราชการกรุงเทพมหานคร

20/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว

90.00
(รอยละ)

(สํานักงานวิศวกรรมทาง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
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ความกาวหน าของงาน :100.00%

(21.1). กิจกรรมจัดทําทางลาดเพื่อคนพิการและ ความกาวหน าของงาน :100.00%
ผูสุงอายุ(สกบ./กคส.)
15/5/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...จํานวนทาง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ลาด 357 แหง
:: สํานักงานกอสรางและบูรณะ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองสํารวจและแผนที่ที่ดิน

(สํานักงานจัดกรรมสิทธิ)์
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
รอยละความกาวหน าของโครงการ
พัฒนาริมฝั่งแมน้ํ าเจาพระยา

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานออกแบบ

(กองสํารวจและแผนที่ที่ดิน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
(เจรจา) รอยละความสําเร็จในการ
ปั กหลักเขตทางตามโครงการตางๆ
ตามเกณฑระยะเวลาที่กําหนด

โครงการ/กิจกรรม

(20.1). ปรับปรุงผิวจราจรและทางเทาถนนไมตรี ความกาวหน าของงาน :100.00%
จิต ชวงจากถนนนิมิตใหมถึงซอยไมตรีจิต 38
พื้นที่เขตคลองสามวา
- สัญญาจางเลขที่ สนย.15/2562 ลว.26 เม.ย.62
บริษท
ั  วิวัฒนพล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด เสนอราคา
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ตํ่าสุด ในวงเงิน 45,642,460 บาท / 20/9/2562
:: สํานักงานกอสรางและบูรณะ
: อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...เก็บรายละเอียดงาน

คร

100.000
(รอยละ)

าน

22

ผลการดําเนิ น
งาน

100.00
(รอยละ)

ห

21

เป าหมาย

ม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

(เจรจา) รอยละความสําเร็จในการจัด
ทําแผนการซอมบํารุงและซอมบํารุง
ใหอยูในสภาพใชการได

พ

20

ท

ลําดับ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานวิศวกรรมทาง

(28.1). 5.4 การสรางความเชื่อมน
ั ่ ใหกับ
ประชาชนตอความซ่ อ
ื สัตยสุจริตของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองและขาราชการของสํานัก
การโยธา

ความกาวหน าของงาน :80.00%

20/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนรอลงนามสัญญา
พรอมโครงการกอสราง
ความกาวหน าของงาน :80.00%

22/8/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนรอขอความเห็น
ชอบจากกระทรวงมหาดไทยเพื่อมาดําเนินการ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

3/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานเลขานุการ

สรุป : มิติที่ 1 มีตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร จํานวน 28 ตัวชว
ี้ ัด //

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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คร
กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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