สรุปผลดําเนิ นงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี  พ.ศ.2564 (มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ)

เป าหมาย
100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

(สํานักการจราจรและขนสง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม
(1.1). การจัดทําแผนดําเนินการแกไข/ปรับปรุง
จุดเสี่ยงอุบัติเหตุตามโครงการ Zero Accident
Zone
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองนโยบายและแผนงาน

(1.2). กิจกรรมแกไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ
ตามโครงการ Zero Accident Zone
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานวิศวกรรมจราจร
(1.3). ติดตงั ้ อุปกรณลดอันตรายในบริเวณจุด
เสี่ยงภัยในพ้ น
ื ที่พระนครเหนือ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานวิศวกรรมจราจร

(1.4). ติดตงั ้ อุปกรณลดอันตรายในบริเวณจุด
เสี่ยงภัยในพ้ น
ื ที่พระนครใต
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานวิศวกรรมจราจร

(1.5). ติดตงั ้ อุปกรณลดอันตรายในบริเวณจุด
เสี่ยงภัยในพ้ น
ื ที่ธนบุรี

2

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

7.(5)ระดับความสําเร็จของคลองใน
พื้นที่กรุงเทพมหานครไดรับการ
ปรับปรุงภูมิทัศนใหสอดคลองกับ
เอกลักษณของแตละพ้ น
ื ที่
(สํานักการจราจรและขนสง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

5.00
(ระดับ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานวิศวกรรมจราจร
(ระดับ)

(2.1). การจัดทําแผนงานตรวจสอบและแผน
ซอมแซมทาเทียบเรือในความรับผิดชอบ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานระบบขนสง

(2.2). 1. การจัดทําแผนการติดตงั ้ ปายบอกทาง
ป ายแนะนํ าสถานที่สําคัญตาง ๆ ที่เกี่ยวของตอ
การสัญจรทางน้ํ าและการทองเที่ยว
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานวิศวกรรมจราจร

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :65%
2/17/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...

ความกาวหน าของงาน :45%
1/25/2021 : โครงการติดตงั ้ อุปกรณลดจุดเสี่ยง
อันตรายในพ้ น
ื ที่ธนบุรี และงานจัด
ทําเครื่องหมายจราจรตางๆ ที่มาสนับสนุนการ
ดําเนินการกิจกรรมดังกลาว อยูระหวางดําเนิน
การหาตัวผูรับจาง
ความกาวหน าของงาน :55%

1/25/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...จัดทํา TOR
ราคากลางแลวเสร็จ อยูระหวางขน
ั ้ ตอนหาตัวผู
รับจาง
ความกาวหน าของงาน :43%

2/23/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ย่ น
ื เอกสาร
เสนอราคาและเปิ ดซองพิจารณาเอกสาร
ความกาวหน าของงาน :45%
12/24/2020 : อยูระหวางขอความเห็นชอบราคา
กลาง
ความกาวหน าของงาน :20%
1/20/2021 : อยูระหวางดําเนินการ
ความกาวหน าของงาน :15%
26/11/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...

(2.3). การจัดทําแผนตรวจสอบและแผนติดตงั ้
ความกาวหน าของงาน :25%
กลองวงจรปิด CCTV ทัง้  20 แนวคลอง ในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานคร
12/23/2020 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนรวบรวมข้อมูล

กร
ุงเ

ท

พ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบเทคโนโลยีจราจร

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

4.(4)รอยละความสําเร็จของการแก
ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ

ห

1

ม

ลําดับ

คร

สํานั กการจราจรและขนสง (ตัวชว
ี ้ ัดเชิงยุทธศาสตร)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

1/5

ขอมูล ณ วันท่ี 3-03-2021

ผลการดําเนิ น
งาน
(กิโลเมตร)

โครงการ/กิจกรรม
(3.1). โครงการทอรอยสายส่ อ
ื สารใตดินในเขต
กรุงเทพมหานคร (มอบ KT ดําเนินการ)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานวิศวกรรมจราจร

(3.2). โครงการนําสายส่ อ
ื สารลงดินตามโครงการ
เปลี่ยนระบบสายไฟฟ าอากาศเป็ นสายไฟฟ าใตดิน
ของการไฟฟ านครหลวง กลุมที่ 11 พื้นที่กลุม
กรุงเทพกลาง จํานวน ๒ เสนทาง ๑) ถนนเพชรบุ
รี (ถนนราชปรารภ-ทางรถไฟ) ๒) ถนนดินแดง
(ถนนราชวิถี–สามเหลี่ยมดินแดง แยกดินแดง
–คลองสามเสน)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบเทคโนโลยีจราจร

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :32%
2/19/2021 : คณะกรรมการขับเคลื่อนการนํ าสาย
สื่อสารลงใตดินในเขต กทม. ไดอนุญาตใหบริษท
ั 
กรุงเทพธนาคมฯ ใชพ้ น
ื ที่กอสรางทอรอยสาย
สื่อสารใตดินแลวจํานวน 43 กม.อยูระหวาง
บริษท
ั ฯ ดําเนินการขอสิทธิแหงทางกับสํานักงาน
กสทช.
ความกาวหน าของงาน :20%

12/21/2020 : โครงการนําสายส่ อ
ื สารลงดินตาม
โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟา อากาศเป็ นสาย
ไฟฟ าใตดิน กลุม 11 กรุงเทพกลาง จํานวน 2
เสนทาง เลขที่สัญญา 22-31-63 เริ่มงานวันที่
14-01-63 สิน
้ สุดสัญญา 9-03-64 จํานวน 420
วัน ดําเนินการมาแลว 332 วัน แผน 88.39 %
ผลการดําเนินงาน 51.21% เร็วกวาแผน - ชา
กวาแผน 37.18 % ปั ญหา/อุปสรรค - ราย
ละเอียดของงานที่ดําเนินการไปแลว* ทําจดหมายสงมอบงาน งวดที่ 1 ลงวันที่ 8
ตุลาคม 2563 ( ตรวจรับงาน งวดที่ 1 วันที่ 30
ตุลาคม 2563 เรียบรอยแลว) 1. เตรียมงานขุด
เสน ถนนเพชรบุรี ประสานงานโยธาและเขตเขา
สํารวจหน างานกอนดกเนินงานภายในสัปดาหนี้
2. ดําเนินงานวางทอและบอพัก ชวงถนนดินแดง
บริเวณแยกดินแดง - คลองสามเสน 3.ขุดวางทอ
เสน ถนนเพชรบุรี จากทางรถไป-แยกประตูน้ํ า
4.ติดตงั ้ ตู Distribution cabinet routing , ติดตงั ้
สายเคเบิลเสนใยนําแสง ขนาด 72 Core. และ
ทําการเชื่อมตอ ชวงถนนดินแดง บริเวณแยกดิน
แดง - คลองสามเสน และเสน ถนนเพชรบุรี จาก
ทางรถไป-แยกประตูน้ํ า 5.อยูระหวางการดําเนิน
งานติดตงั ้ สายเคเบิล 24 C. ไปยังจุดติดตงั ้ กลอง
เดิม 6.ชวงสัปดาหนี้ยังไมมีงานขุดเพิ่ม 7.เตรียม
งานขุดวางทอ ถนนดินแดง (ชวงถนนราชวิถี ถึง
สามเหลี่ยมดินแดง) (จะเริ่มดําเนินการขุดวางทอ
ประมาณ ตนเดือน มกราคม 64)

(3.3). โครงการนําสายส่ อ
ื สารลงดินตามโครงการ ความกาวหน าของงาน :20%
เปลี่ยนระบบสายไฟฟ าอากาศเป็ นสายไฟฟ าใตดิน
ของการไฟฟ านครหลวง กลุมที่ 10 จํานวน 6
1/20/2021 : โครงการนําสายส่ อ
ื สารลงดินตาม
เสนทาง
โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ าอากาศเป็ นสาย
ไฟฟ าใตดินของการไฟฟ านครหลวงกลุม 10
สวนราชการที่รับผิดชอบ
จํานวน 6 เสนทาง แผน % 44.19% ผลการ
:: กองระบบเทคโนโลยีจราจร
ดําเนินงาน 40.23% เร็วกวาแผน - % ชากวา
แผน 3.96 % ปั ญหา/อุปสรรค - 1. ถนนราช
ปรารภ ชวงแยกดินแดง ถึง ถนนศรีอยุธยา วาง
ทอ HDPE 110 mm. 994 เมตร วางทอ RSC
4" 12 เมตร ขุดวางบอพัก 34 บอ 2. ถนน
วิภาวดีรังสิต ชวงสามเหลี่ยมดินแดง ถึง สถานี
ตนทางวิภาวดี วางทอ HDPE 110 mm. 1372
เมตร วางทอ RSC 4" 231 เมตร บอพัก 33 บอ
3. ถนนดินแดง ชวงสามเหลี่ยมดินแดง ถึง แยก
ดินแดง วางทอ HDPE 110 mm. 762 วางทอ
RSC 4" 9 เมตร บอพัก 31 บอ 4.ถนนเพชรบุรี
ชวงถนนพญาไท ถึง ถนนราชปรารภ วางทอ
HDPE 110mm. 1798 เมตร วางทอ RSC 4"
48 เมตร บอพัก 54 บอ

(3.4). โครงการนําสายส่ อ
ื สารลงดินตามโครงการ ความกาวหน าของงาน :20%
เปลี่ยนระบบสายไฟฟ าอากาศเป็ นสายไฟฟ าใตดิน
ของการไฟฟ านครหลวง กลุมที่ 2 จํานวน 3 เสน 12/21/2020 : โครงการนําสายส่ อ
ื สารลงดินตาม
ทาง
โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ าอากาศเป็ นสาย
ไฟฟ าใตดินของการไฟฟ านครหลวงกลุม 2 จํานว
สวนราชการที่รับผิดชอบ
น 3 เสนทาง สิน
้ สุดสัญญาวันที่ 7 กรกฎาคม 2
:: กองระบบเทคโนโลยีจราจร
564 ระยะเวลา 540 วัน แผน 44.26% ผลการ
ดําเนินงาน 26.45% เร็วกวาแผน -% ชากวา
แผน 17.81 % ผลงานที่ทําได 1. ถนนประชารา
ษฏรสาย 1 ขุดวางทอและบอพักตงั ้ แต แยกบาง
โพ ถึง แยกเกียกาย ระยะทาง 853 เมตร 2.
ถนนประชาราษฏรสาย 1ชวงบริเวณประชารา
ษฏรซอย 1 ถึง BTS บางโพ ระยะทาง 976
เมตร 3. ถนนสามเสน ขุดวางทอและบอพัก
บริเวณแยกศรียาน ระยะทาง 813 เมตร

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบเทคโนโลยีจราจร

ท

(3.5). โครงการนําสายส่ อ
ื สารลงดินตามโครงการ ความกาวหน าของงาน :61%
เปลี่ยนระบบสายไฟฟ าอากาศเป็ นสายไฟฟ าใตดิน
ของการไฟฟ านครหลวง กลุมที่ 7 จํานวน 1 เสน 12/18/2020 : อยูระหวางดําเนินการตามสัญญา
ทาง

คร

100.00
(กิโลเมตร)

าน

(สํานักการจราจรและขนสง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เป าหมาย

ห

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

8.ความยาวของระยะทางที่ไดดําเนิน
การกอสรางทอรอยสายส่ อ
ื สารลงใต
ดิน

ม

3

พ

ลําดับ

(3.6). โครงการนําสายส่ อ
ื สารลงดินตามโครงการ ความกาวหน าของงาน :66%
เปลี่ยนระบบสายไฟฟ าอากาศเป็ นสายไฟฟ าใตดิน
ของการไฟฟ านครหลวง กลุมที่ 5 จํานวน 2 เสน 12/18/2020 : อยูระหวางดําเนินการตามสัญญา
ทาง

กร
ุงเ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบเทคโนโลยีจราจร

(3.7). โครงการนําสายส่ อ
ื สารลงดินตามโครงการ ความกาวหน าของงาน :24%
เปลี่ยนระบบสายไฟฟ าอากาศเป็ นสายไฟฟ าใตดิน
ของการไฟฟ านครหลวง กลุมที่ 11 พื้นที่
2/16/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนชากวาแผน 16.
กรุงเทพใต จํานวน 3 เสนทาง
80 % สงงานงวดที่ 1 เสนถนนสาทร และถนน
เจริญราษฎร 31 กรกฎาคม 63 เรียบรอบแลว
สวนราชการที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของงานที่ดําเนินการไปแลว 1. ถ.สา
:: กองระบบเทคโนโลยีจราจร
ทร เหลือตรงซ.สาทร 9-11 ( BTSใหทําวันที่
11-12/07/63 ) เขางานไมไดตองเลื่อนเนื่อง
จากCATดันทอลอด อยูระหวางประสานงานขอ
วันเขาดําเนินงาน .2.ถ.สาทร เหลือตรงซ.สาทร
9-11 เขาดําเนินงานไดแลว ระหวางวันที่ 18-19
ก.ค.63 3.ติดตงั ้ ตูระบบตู Distribution cabinet
routing เสนทางสาทรแลวจํานวน 5 ตู 4.งานขุด
วางทอ และบอพัก ถนนเจริญราษฎร เหลืองาน
ตัดทางผายทางข้ น
ึ -ลงทางดวน 3 จุด รอการทาง
พิเศษอนุญาต 5.ติดตงั ้ ตูระบบตู Distribution
cabinet routing เสนทางสาทรแลวจํานวน 9 ตู
6.เริ่มงานติดตงั ้ สายเคเบิลเสนใยนําแสง ขนาด
72 Core.และขนาด 24Core. 7..สงหนังสือสง
มอบงาน วันที่ 31 กรกฏาคม 2563 8.งานขุด
วางทอ และบอพัก ถนนเจริญราษฎร เสร็จเรียบ
รอย อยูระหวางงานติดตงั ้ และทดสอบสายเคเบิล
9.ถนนชิดลมบริเวณหน าการไฟฟ านครหลวงวาง
ทอ 50 mm.ไดระยะ 350 m.ลงบอ 3 บอ 10.ติด
ตัง้ สายเคเบิลเสนใยนําแสง ขนาด 24 Core.
เชื่อมตอกับจุดติดตงั ้ กลองเดิม 11.ถนนชิดลม
งานขุดวางทอ งานติดตงั ้ เครเบิล และงานติดตงั ้
ตู เสร็จเรียบรอย เหลืองานทดสอบ
(3.8). โครงการนําสายส่ อ
ื สารลงดินตามโครงการ ความกาวหน าของงาน :20%
เปลี่ยนระบบสายไฟฟ าอากาศเป็ นสายไฟฟ าใตดิน
ของการไฟฟ านครหลวง กลุมที่ 3 จํานวน 3 เสน 2/16/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการดําเนินการ
ทาง ระยะเวลาดําเนินการ 2 ปี  (งบ 2562 ชากวาแ
 ผน 8.69% การดําเนินงานวันที่
2563)
15/02/64 เป าหมายการดําเนินการ : เขาดําเนิน
การวางทอตัดขามซอย หน าสมาคมนักดนตรี
สวนราชการที่รับผิดชอบ
แหงประเทศไทย -RSC 3 เมตร -HDPE 6 เม
:: กองระบบเทคโนโลยีจราจร
ตร
(3.9). โครงการนําสายส่ อ
ื สารลงดินตามโครงการ ความกาวหน าของงาน :12%
เปลี่ยนระบบสายไฟฟ าอากาศเป็ นสายไฟฟ าใตดิน
ของการไฟฟ านครหลวง กลุมที่ 4 จํานวน 3 เสน 2/16/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการดําเ้นินการ
ทาง
ชากวาแ
 ผน 1.22%
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบเทคโนโลยีจราจร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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(ระดับ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานระบบขนสง

(สํานักงานระบบขนสง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
14.(3)ระดับความสําเร็จในการ
พัฒนาเสนทางสัญจรทางน้ํ าเสนทาง
คลองผดุงกรุงเกษม

5.00
(ระดับ)

(ระดับ)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(สํานักงานระบบขนสง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
9.รอยละความสําเร็จของการจัด
ทําสวนตอขยายระบบขนสงมวลชน
กรุงเทพมหานคร

โครงการ/กิจกรรม
(4.1). การจัดทําแผนพัฒนาจุดเชื่อมตอการเดิน
ทางบริเวณยานบางหวา

(สํานักงานระบบขนสง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(6.1). โครงการระบบขนสงมวลชน
ความกาวหน าของงาน :16%
กรุงเทพมหานครสวนตอขยายสายสีลม ตอนที่ ๓
ชวงบางหวา–ตลิ่งชัน
2/24/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนศึกษาผลกระทบ
ดานสิ่งแวดลอม
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานระบบขนสง
(6.2). โครงการบริหารจัดการเดินรถไฟฟ าสายสี
เขียว ชวงแบริ่ง – สมุทรปราการ

(6.3). โครงการบริหารจัดการเดินรถไฟฟ าสายสี
เขียว ชวงหมอชิต – สะพานใหม – คูคต

10.ความพึงพอใจของประชาชนผูใช
บริการ

80.00
(รอยละ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานระบบขนสง
(รอยละ)

(สํานักงานระบบขนสง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานระบบขนสง

(7.3). โครงการใหบริการนําสงผูโดยสารเขาสู
ระบบขนสงทางรางโดยรถเวียน (Shuttle Bus)
เสนทางดินแดง – BTS สนามเป า

11.หนวยงานมีรายงานการศึกษา
และวิเคราะหโครงการ

1.00
(ตอโครงการ)

(ตอโครงการ)

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

10

11

12

16.ความพึงพอใจของผูใชบริการรถ
สาธารณะสําหรับผูพิการ ผูสูงอายุ
และผูไมสามารถชวยเหลือตัวเองได
(สํานักงานระบบขนสง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

6.สถิติการกระทําผิดกฎจราจรและ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรของ
คนในพ้ น
ื ที่ที่มีการดําเนินโครงการ
ลดลง
(กองนโยบายและแผนงาน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

5.ความสําเร็จของการติดตงั ้ ระบบ
สัญญาณไฟจราจรตามแผนงาน

80.00
(รอยละ)

4.00
(รอยละ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานระบบขนสง
(รอยละ)

(9.1). โครงการรถจักรยานสาธารณะกรุงเทพ
มหานคร งบประมาณ : ไมใชงบประมาณ * [ให
สัมปทานสิทธิเอกชนบริหารจัดการ]
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองนโยบายและแผนงาน

(รอยละ)

(10.1). โครงการจัดหารถและบริหารจัดการ
เดินรถสําหรับผูพิการ ผูสูงอายุ และผูที่ไม
สามารถชวยเหลือตัวเองได
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานระบบขนสง

(รอยละ)

(11.1). โครงการบริหารจัดการศูนยอํานวยการ
ความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองนโยบายและแผนงาน

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(สํานักงานวิศวกรรมจราจร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
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15

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

15.พ้ น
ื ที่(ทางแยก)ที่นําเทคโนโลยี
มาใชในการจัดระบบจราจร (รอยละ
ของทางแยกที่ควบคุมสัญญาณไฟ
จราจร)
(สํานักงานวิศวกรรมจราจร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

17.รอยละของสัญญาณไฟจราจรทาง
แยกที่มีดวงโคมประกอบทางขาม
แบบเดิมไดรับการติดตงั ้ ดวงโคม
พรอมอุปกรณเสียงประกอบทางขาม
สําหรับคนพิการ
(สํานักงานวิศวกรรมจราจร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

1.(1)ระดับความสําเร็จของการจัด
ทําแผนการติดตงั ้ กลองโทรทัศน
วงจรปิด (CCTV) เพื่อแกไขและลด
พื้นที่เสี่ยงอาชญากรรมในกรุงเทพ
มหานคร
(กองระบบเทคโนโลยีจราจร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ความกาวหน าของงาน :40%

29/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...

ความกาวหน าของงาน :40%
29/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...

ความกาวหน าของงาน :47%
2/23/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนตรวจสอบ
คุณสมบัติผูรับจาง

ความกาวหน าของงาน :40%
2/19/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ใหบริการ
จักรยานกับประชาชนตามสถานีจักรยานปัน ปั ่ น
50 จุด ทัว
่  กทม.
ความกาวหน าของงาน :31%
1/20/2021 : อยูระหวางจัดทําราคากลาง.

ความกาวหน าของงาน :30%
2/17/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...

(12.1). ติดตงั ้ สัญญาณไฟจราจรกะพริบเตือนจุด ความกาวหน าของงาน :45%
อันตราย (เตือนทางแยก) ๕0 จุด
2/19/2021 : กําหนดวันย่ น
ื เสนอราคาวันที่ 4 ก.
สวนราชการที่รับผิดชอบ
พ.64
:: สํานักงานวิศวกรรมจราจร
(12.2). ติดตงั ้ สัญญาณไฟจราจรกะพริบเตือนทาง ความกาวหน าของงาน :45%
ขาม 50 จุด
2/19/2021 : กําหนดยืนเสนอราคา 16 ก.พ.64
สวนราชการที่รับผิดชอบ
อยูระหวางคณะกรรมการพิจารณาผลพิจารณา
:: สํานักงานวิศวกรรมจราจร
(12.3). ติดตงั ้ ดวงโคมสัญญาณไฟจราจรสําหรับ
คนขามทางพรอมอุปกรณนับเวลาสัญญาณไฟ
จราจร 100 ชุด
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2/23/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนดําเนินการตาม
สัญญา

กร
ุงเ

(สํานักงานระบบขนสง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

2.00
(รอยละ)

ความกาวหน าของงาน :22%

(8.1). โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา และ
ความกาวหน าของงาน :47%
วิเคราะหโครงการรถไฟฟ ารางเดี่ยว(Monorail)
สายสีเทา (ชวงวัชรพล-ทองหลอ) ใหสอดคลอง 2/23/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนตรวจสอบ
ตาม พ.ร.บ.การรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน คุณสมบัติของผูรับจาง
พ.ศ.2562 ในหมวดที่ 4 สวนที่ 1 การเสนอโครง
การ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานระบบขนสง

13.รอยละของผูสัญจรดวยจักรยาน

2/23/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนดําเนินการตาม
สัญญา

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานระบบขนสง

(สํานักงานระบบขนสง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
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ความกาวหน าของงาน :72%

(7.1). โครงการขนสงมวลชนขนาดรอง (AGT) ความกาวหน าของงาน :100%
สายสีทอง จากสถานี BTS กรุงธนบุรี - ถนนประ
ชาธิปก (KT ดําเนินการ)
12/22/2020 : ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใน
การดําเนินงานโครงการ 16/12/2020 : เปิ ดให
สวนราชการที่รับผิดชอบ
บริการสถานีกรุงธนบรี(G1) ถึงสถานีคลองสาน
:: สํานักงานระบบขนสง
(G3)
(7.2). โครงการใหบริการนําสงผูโดยสารเขาสู
ระบบขนสงทางรางโดยรถเวียน (Shuttle Bus)
เสนทางชุมชนเคหะรมเกลา – ARL ลาดกระบัง
**(ไมอยูในแผน กทม. 64)
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29/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...

(5.1). การจัดทําแผนพัฒนาเสนทางสัญจรทางน้ํ า ความกาวหน าของงาน :15%
เสนทางคลองผดุงกรุงเกษม
29/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานระบบขนสง

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานระบบขนสง

7

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :15%

คร

6

ผลการดําเนิ น
งาน

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

5.00
(ระดับ)

ห

5

เป าหมาย

ม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

12.(2)ระดับความสําเร็จในการ
พัฒนาจุดเชื่อมตอการเดินทาง
บริเวณยานบางหวา

พ

4

ท

ลําดับ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานวิศวกรรมจราจร

4.00
(รอยละ)

(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(ระดับ)

2/19/2021 : ลงนามสัญญาจางเมื่อวันที่ 5 ก.พ.
ุ64

(13.1). งานติดตงั ้ ชุดควบคุมสัญญาณไฟจราจรไร ความกาวหน าของงาน :45%
สาย 100 ชุด
2/19/2021 : กําหนดยืนเสนอราคาวันที่ 4 ก.พ.
สวนราชการที่รับผิดชอบ
64 อยูระหวางคณะกรรมการพิจารณาผลพิจาร
:: สํานักงานวิศวกรรมจราจร
ณา
(14.1). โครงการติดตงั ้ ดวงโคมพรอมอุปกรณ
เสียงประกอบทางขามสําหรับผูพิการ 100 ชุด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานวิศวกรรมจราจร

5.00
(ระดับ)

ความกาวหน าของงาน :50%

ความกาวหน าของงาน :50%

2/19/2021 : ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 5 ก.พ.ุ64
อยูระหวางดําเนินการตามสัยญา

(15.1). การจัดทําแผนการติดตงั ้ กลองโทรทัศน ความกาวหน าของงาน :25%
วงจรปิด (CCTV) บริเวณพ้ น
ื ที่เสี่ยงอาชญากรรม
ในกรุงเทพมหานคร
12/21/2020 : อยูระหวางรอการประสานงานจาก
เทศกิจ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบเทคโนโลยีจราจร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ลําดับ
16

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

2.รอยละความสําเร็จของการแกไข
กลองโทรทัศนวงจรปิด (CCTV)
ดานความปลอดภัยใหสามารถใชการ
ไดภายใน 24 ชัว
่ โมง เมื่อไดรับแจง
หรือตรวจพบ

เป าหมาย
75.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(16.1). บํารุงรักษาระบบกลองโทรทัศนวงจรปิด ความกาวหน าของงาน :20%
(CCTV) แบบ PTZ พรอมอุปกรณสงสัญญาณ
แบบ 3 จี ชนิดเคลื่อนยายจุดติดตงั ้ ได
12/23/2020 : อยูระหวางดําเนินการตามสัญญา
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบเทคโนโลยีจราจร

(กองระบบเทคโนโลยีจราจร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(16.2). บํารุงรักษาระบบกลองโทรทัศนวงจรปิด ความกาวหน าของงาน :25%
(CCTV) บริเวณโดยรอบเสนทางจักรยานรอบ
เขตพระราชฐาน
12/21/2020 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนดําเนินการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบเทคโนโลยีจราจร

(16.4). บํารุงรักษาอุปกรณตรวจสอบสถานะ
อุปกรณกลองโทรทัศนวงจรปิด (CCTV) แบบ
Stand Alone พรอมเชื่อมโยงสถานะของ
อุปกรณเขาสูศูนย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบเทคโนโลยีจราจร

(16.5). บํารุงรักษากลองโทรทัศนวงจรปิด
(CCTV) โดยรอบเขตพระราชฐาน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบเทคโนโลยีจราจร

ความกาวหน าของงาน :25%
12/23/2020 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนดําเนินการตาม
สัญญา

ความกาวหน าของงาน :25%
12/23/2020 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนดําเนินการตาม
สัญญา

าน

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบเทคโนโลยีจราจร

คร

(16.3). บํารุงรักษาระบบกลองโทรทัศนวงจรปิด ความกาวหน าของงาน :25%
(CCTV) พรอมอุปกรณประกอบและการเชื่อม
โยงสัญญาณไปยังกองรักษาการณประจําพระ
12/23/2020 : อยูระหวางดําเนินการตามสัญญา
ราชฐานหรือสถานีตํารวจนครบาลโดยรอบเขต
พระราชฐาน สถานที่สําคัญ

(16.6). บํารุงรักษาระบบศูนยบริหารจัดการกลอง ความกาวหน าของงาน :25%
โทรทัศนวงจรปิด (CCTV) ในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหา
นคร
12/23/2020 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนดําเนินการตาม
สัญญา
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบเทคโนโลยีจราจร

(16.9). บํารุงรักษาระบบกลองโทรทัศนวงจรปิด ความกาวหน าของงาน :25%
(CCTV) รวมอุปกรณการทํางานพรอมเชื่อมโยง
สัญญาณภาพในพ้ น
ื ที่กลุมกรุงเทพเหนือ
12/23/2020 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนดําเนินการตาม
สัญญา
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบเทคโนโลยีจราจร
(16.10). บํารุงรักษาระบบกลองโทรทัศนวงจรปิด ความกาวหน าของงาน :68%
(CCTV) ดานการจราจร
12/18/2020 : ผูรับจางดําเนินการตามสัญญา
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบเทคโนโลยีจราจร
(16.11). บํารุงรักษาระบบกลองโทรทัศนวงจรปิด ความกาวหน าของงาน :68%
(CCTV) เพื่อการบริหารจัดการจราจร
12/18/2020 : ผูรับจางดําเนินการตามสัญญา
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบเทคโนโลยีจราจร
(16.12). บํารุงรักษาระบบกลองโทรทัศนวงจรปิด ความกาวหน าของงาน :68%
(CCTV) ตรวจวัดและรายงานสภาพการจราจร
12/18/2020 : ผูรับจางดําเนินการตามสัญญา
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบเทคโนโลยีจราจร

ท

(16.13). บํารุงรักษาระบบกลองโทรทัศนวงจรปิด ความกาวหน าของงาน :24%
(CCTV) รวมอุปกรณการทํางานพรอมเชื่อมโยง
สัญญาณภาพในพ้ น
ื ที่กลุมกรุงเทพใต
2/15/2021 : ยูระหวางขน
ั ้ ตอนดําเนินการบํารุง
รักษาระบบกลองโทรทัศนวงจรปิด (CCTV) รวม
สวนราชการที่รับผิดชอบ
อุปกรณการทํางานพรอมเชื่อมโยงสัญญาณภาพ
:: กองระบบเทคโนโลยีจราจร
ในพ้ น
ื ที่กลุมกรุงเทพใตงวดที่ 3 แลวเสร็จ

ม

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบเทคโนโลยีจราจร

พ

(16.8). บํารุงรักษาระบบกลองโทรทัศนวงจรปิด ความกาวหน าของงาน :25%
(CCTV) รวมอุปกรณการทํางานพรอมเชื่อมโยง
สัญญาณภาพในพ้ น
ื ที่กลุมกรุงเทพตะวันออก
12/23/2020 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนตามสัญญา

ห

(16.7). บํารุงรักษาระบบกลองโทรทัศนวงจรปิด ความกาวหน าของงาน :25%
(CCTV) รวมอุปกรณการทํางานพรอมเชื่อมโยง
สัญญาณภาพในพ้ น
ื ที่กลุมกรุงเทพกลาง
12/23/2020 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนดําเนินการตาม
สัญญา
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบเทคโนโลยีจราจร

กร
ุงเ

(16.14). บํารุงรักษาระบบกลองโทรทัศนวงจรปิด ความกาวหน าของงาน :24%
(CCTV) รวมอุปกรณการทํางานพรอมเชื่อมโยง
สัญญาณภาพในพ้ น
ื ที่กลุมกรุงธนเหนือ
2/15/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนดําเนินการบํารุง
รักษาระบบกลองโทรทัศนวงจรปิด (CCTV) รวม
สวนราชการที่รับผิดชอบ
อุปกรณการทํางานพรอมเชื่อมโยงสัญญาณภาพ
:: กองระบบเทคโนโลยีจราจร
ในพ้ น
ื ที่กลุมกรุงธนเหนือ งวดที่ 3 แลวเสร็จ

(16.15). บํารุงรักษาระบบกลองโทรทัศนวงจรปิด ความกาวหน าของงาน :24%
(CCTV) รวมอุปกรณการทํางานพรอมเชื่อมโยง
สัญญาณภาพในพ้ น
ื ที่กลุมกรุงธนใต
2/15/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนบํารุงรักษาระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปิด (CCTV) รวมอุปกรณ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
การทํางานพรอมเชื่อมโยงสัญญาณภาพในพ้ น
ื ที่
:: กองระบบเทคโนโลยีจราจร
กลุมกรุงธนใต งวดที่ 3 แลวเสร็จ

17

18

3.ความพึงพอใจของผูใชบริการใน
การขอขอมูลกลองโทรทัศนวงจรปิด
(CCTV) ดานความปลอดภัย
(กองระบบเทคโนโลยีจราจร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

18.รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผนงานเสร็จภายใน
กําหนด
(กองระบบเทคโนโลยีจราจร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

80.00
(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

(16.16). บํารุงรักษาระบบกลองโทรทัศนวงจรปิด ความกาวหน าของงาน :72%
(CCTV) ในพ้ น
ื ที่กลุมกรุงเทพใต กรุงธนเหนือ
และกรุงธนใต
2/15/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนดําเนินการบํารุง
รักษาระบบกลองโทรทัศนวงจรปิด (CCTV) ใน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
พื้นที่กลุมกรุงเทพใต กรุงธนเหนือ และกรุงธน
:: กองระบบเทคโนโลยีจราจร
ใตงวดที่ 8 แลวเสร็จ
(รอยละ)

(17.1). โครงการสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนตอการใหบริการศูนยบริหารจัดการ
กลองโทรทัศนวงจรปิด (CCTV)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบเทคโนโลยีจราจร

(รอยละ)

(18.1). โครงการจางที่ปรึกษา สํารวจและ
ออกแบบศูนยควบคุมและบริหารจัดการระบบ
เทคโนโลยีจราจรและความปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร

ความกาวหน าของงาน :25%

12/23/2020 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนจัดทําแบบสอบ
ถาม
ความกาวหน าของงาน :60%

12/23/2020 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนททําสัญญษ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองระบบเทคโนโลยีจราจร

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

5.1 ความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

75.00
(รอยละ)

(รอยละ)

5.00
(ระดับ)

(ระดับ)

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

20

21

4.1 ความสําเร็จในการพัฒนาและ
บริหารจัดการนวัตกรรมของหนวย
งาน
(สํานักการจราจรและขนสง)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

5.2 ความสําเร็จในการพัฒนาและจัด
เก็บฐานขอมูลที่มีความสําคัญตอการ
ปฏิบัติงานหรือการใหบริการ

(20.1). กิจกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการ
นวัตกรรมของสํานักการจราจรและขนสง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักการจราจรและขนสง

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(21.1). การดําเนินการพัฒนาและจัดเก็บฐาน
ขอมูลของสํานักการจราจรและขนสง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองนโยบายและแผนงาน

ความกาวหน าของงาน :40%

2/19/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...แกไข
โครงการนวัตกรรมฯ ของหนวยงานใหสอดคลอง
กับมติที่ประชุมคณะกรรมพัฒนานวัตกรรมของ
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :40%

28/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...

สรุป : มิติที่ 1 มีตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร จํานวน 21 ตัวชว
ี้ ัด //

พ

ม

ห

(กองนโยบายและแผนงาน)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

(19.1). ความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณ ความกาวหน าของงาน :12%
ในภาพรวมของสํานักการจราจรและขนสง
18/11/2563 :1.สํานักการจราจรและขนสง ไดรับ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งบประมาณรายจายประจําปี งบประมาณ 2564
:: สํานักงานเลขานุการ
หลังปรับโอน ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
จํานวน 5 หมวดรายจาย (ไมรวมหมวดเงินเดือน
และคาจางประจํา หมวดคาจางชว
ั ่ คราว) จํานวน
2,802,148,665.00  บาท เบิกจายแลว จํานว
น 4,412,818.40  บาท คิดเป็ นรอยละ 0.16
1)หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ จํานวน 9
62,263,580 บาท เบิกจาย 316,960 บาท 2)
หมวดคาสาธารณูปโภค จํานวน 16,226,700
บาท เบิกจาย 2,943,286.59 บาท 3)หมวดคาครุ
ภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน
553,337,020 บาท ยังไมเบิกจาย 4)หมวดเงิน
อุดหนุน จํานวน 60,635,300 บาท ยังไมเบิกจาย
5)หมวดรายจายอ่ น
ื  จํานวน 1,209,686,065
บาท เบิกจาย 1,152,571.81 บาท 2.สํานักการ
จราจรและขนสง ไดรับงบประมาณงบกลาง ณ
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 (ไมรวมงบกลาง
รายการเงินชวยเหลือขาราชการและลูกจาง, งบ
กลาง รายการเงินบําเหน็จลูกจาง) จํานวน 2
,906,340 บาท เบิกจาย 63,710 บาท คิดเป็ น
รอยละ 2.19

คร

19

าน

ลําดับ

กร
ุงเ

ท

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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