
 

 

 

 

 

 

 

รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบตัิราชการ  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

ระยะครึ่งปีงบประมาณ (1 ตลุาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) 
ส านักงานเขตทวีวฒันา 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายโครงการ  

ระยะครึ่งปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) 
ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปตามผลการด าเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจ านวนโครงการ) 
 

ล าดับ ผลการด าเนินงานของโครงการ จ านวนโครงการ งบประมาณที่ขอจัดสรร งบประมาณที่เบิกจ่าย คิดเป็นสัดส่วน 
1 ก ำลังด ำเนินกำร 49 33,060,600.00 4,285,631.00 12.96% 
2 แล้วเสร็จ 3 849,000.00 845,170.00 99.55% 
3 ยกเลิก  2 85,100.00 0.00 0.00% 

 ยอดรวม (เป็นเงิน : บาท) 54 33,994,700.00 5,130,801.00 15.09% 

ก ำลังด ำเนินกำร 

(จ ำนวนโครงกำร) 

http://dp1.bangkok.go.th/digitalplan/track/summary/project?project_year=2565&project_status=1
http://dp1.bangkok.go.th/digitalplan/track/summary/project?project_year=2565&project_status=2
http://dp1.bangkok.go.th/digitalplan/track/summary/project?project_year=2565&project_status=4


แบบรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายโครงการ  

ระยะครึ่งปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม สถานะ ความก้าวหน้า 
(%) 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ (บาท) 

งบประมาณ 
ที่ใช้ไป (บาท) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน ปัญหา /
อุปสรรค 

1 โครงกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำถนน 
ตรอก ซอยและสิ่งสำธำรณ 
ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหำควำม
เดือดร้อนของประชำชน 

ก ำลัง
ด ำเนินกำร 

88 2,500,000.00 0 1. ซ่อมแซมผิวจรำจรซอยทวีวัฒนำ-กำญจนำภิเษก 
33 เป็นเงิน 494,000.00 บำท  
ผู้รับจ้ำง บริษัท เจริญกรุง 81 กำรโยธำ กรุงเทพฯ 
จ ำกัด เป็นเงิน 493,950.00 บำท ลงนำมสัญญำ
วันที่ 11 มกรำคม 2565 สิ้นสุดสัญญำวันที่ 31 
มกรำคม 2565 จ ำนวน 20 วัน                                                                                   
  - ด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมสัญญำ 
2. ซ่อมแซมผิวจรำจรซอยบรมรำชชนนี 78 แยก 15 
เป็นเงิน 377,000.00 บำท  
ผู้รับจ้ำง หจก.โสภณ คอร์ปอเรชั่น เป็นเงิน 
376,272.00 บำท ลงนำมสัญญำวันที่ 24 มกรำคม 
2565 สิ้นสุดสัญญำวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2565 
จ ำนวน 20 วัน   
  - ด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมสัญญำ 
3. ซ่อมแซมผิวจรำจรซอยศำลำธรรมสพน์ 13  
แยก 1 เป็นเงิน 288,000.00 บำท   
ผู้รับจ้ำง หจก.โสภณ คอร์ปอเรชั่น เป็นเงิน 
287,550.00 บำท ลงนำมสัญญำวันที่ 24 มกรำคม 
2565 สิ้นสุดสัญญำวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2565 
จ ำนวน 20 วัน   
  - ด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมสัญญำ 
4. ซ่อมแซมผิวจรำจรซอยในหมู่บ้ำนปิ่นเกล้ำนคร 2  
เป็นเงิน 496,000.00 บำท 

ไม่มี 



ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม สถานะ ความก้าวหน้า 
(%) 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ (บาท) 

งบประมาณ 
ที่ใช้ไป (บาท) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน ปัญหา /
อุปสรรค 

  - อยู่ระหว่ำงหำตัวผู้รับจ้ำง 
5. ซ่อมแซมผิวจรำจรซอยแยกซอยพุทธมณฑลสำย 
3 ซอย 19 เป็นเงิน 489,000.00 บำท 
  - อยู่ระหว่ำงหำตัวผู้รับจ้ำง 

2 ปรับปรุงซอยศำลำธรรมสพน์ 37 ก ำลัง
ด ำเนินกำร 

83 4,027,000.00 0 ด ำเนินกำรหำผู้รับจ้ำงตำมกระบวนกำร ได้ผู้รับจ้ำง 
หจก.ช.อัครชัยกำรโยธำ เป็นเงิน 4,004,272.00บำท 
ลงนำมสัญญำวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2565 สิ้นสุด
สัญญำวันที่ 23 กรกฎำคม 2565 จ ำนวน 150 วัน 
ขณะนี้อยู่ระหว่ำงที่ผู้รับจ้ำงด ำเนินกำรตำมสัญญำ 
โดยกำรวำงท่อระบำยน้ ำเรียบร้อยแล้ว และตั้งแบบ
บ่อพักน้ ำ 

ไม่มี 

3 โครงกำรปรับภูมิทัศน์คลองบำงพรม
และคลองบำงระมำดในพ้ืนที่เขต
ทวีวัฒนำ 

ก ำลัง
ด ำเนินกำร 

60 0 0 1. ด ำเนินกำรรักษำสภำพคลองโดยกำรจัดเก็บขยะ
และวัชพืชตลอดแนวคลองอย่ำงต่อเนื่องทุกเดือน 
2. ติดตั้งตะแกรงดักขยะ/แพลูกบวบ และด ำเนินกำร
เก็บขยะ วัชพืช บริเวณคลองสำขำที่เก่ียวข้อง 
3. ส ำรวจและจัดท ำผังจุดปล่อยน้ ำเสียลงคลอง 
4. ส ำรวจบริเวณท่ีมีสิ่งปลูกสร้ำงรุกล้ ำ แนวคลอง
สำธำรณะ 
5. ส ำรวจและจัดท ำผังต ำแหน่งสะพำน ข้ำมคลอง 
6. ส ำรวจและจัดท ำผังต ำแหน่งทำงเดินริมคลอง 
7. ส ำรวจและจัดท ำผังต ำแหน่งเสำไฟฟ้ำส่องสว่ำง
ริมคลอง 

ไม่มี 

4 โครงกำรกรุงเทพฯ เมืองอำหำร
ปลอดภัย 

ก ำลัง
ด ำเนินกำร 

69 85,900.00 67,640.00 1. ตรวจสอบด้ำนควำมปลอดภัยของอำหำรโดยสุ่ม
เก็บตัวอย่ำงอำหำรตรวจวิเครำะห์หำกำรปนเปื้อน
ทำงด้ำนเคมีและเชื้อจุลินทรีย์ ตั้งแต่ตุลำคม 2564 
- 20 มีนำคม 2565 ตรวจ 1,827 ตัวอย่ำง       

ไม่มี 



ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม สถานะ ความก้าวหน้า 
(%) 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ (บาท) 

งบประมาณ 
ที่ใช้ไป (บาท) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน ปัญหา /
อุปสรรค 

ผ่ำนเกณฑ์ 1,827 ตัวอย่ำง คิดเป็นร้อยละ 100  
2. ตรวจสอบมำตรกำรป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 
ในสถำนประกอบกำรอำหำร 31 แห่ง 
3. ส่งเสริมให้สถำนประกอบกำรให้บริกำรที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 31 แห่ง 

5 โครงกำรกรุงเทพฯ เมืองแห่ง
สุขำภิบำลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอำด
ปลอดภัย 

ก ำลัง
ด ำเนินกำร 

71 165,100.00 86,400.00 ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ ตรวจและควบคุมให้สถำน
ประกอบกำรร้ำนอำหำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
1. สถำนประกอบกำรรำ้นอำหำรให้ปฏิบัติตำมประกำศ
กรุงเทพมหำนคร เรื่อง สั่งปิดสถำนที่เป็นกำรชั่วครำว 
และมำตรกำรป้องกันควบคุมโรคโควิด ตั้งแต่เดือน
ตุลำคุม 2564 - มีนำคม 2565 จ ำนวน 36 ครั้ง 
2. สถำนประกอบกำรร้ำนอำหำรให้ปฏิบัติตำม
พระรำชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ พ.ศ. 2560 
ตั้งแต่เดือนธันวำคม 2564 - มีนำคม 2565 
จ ำนวน 29 ครั้ง 

ไม่มี 

6 โครงกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือ
ในกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำร
แก้ไขปญัหำโรคไข้เลือดออกใน
พ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร 

ก ำลัง
ด ำเนินกำร 

52 112,800.00 0 ด ำเนินกำรป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดย
ส ำรวจและท ำลำยแหล่งเพำะพันธุ์ยุงลำย ประชำสัมพันธ์ 
กำรป้องกันโรค และควบคุมโรคภำยหลังได้รับแจ้ง  
มีผู้ป่วยไข้เลือดออกในสถำนที่ ดังนี้ 
1. ชุมชน  
2. หมู่บ้ำนจัดสรร 
3. สถำนประกอบกำร 
4. ศำสนสถำน  
5. สถำนศึกษำและศูนย์พัฒนำเด็กก่อนวัยเรียน  
6. แคมป์พักอำศัย  
7. ห้องเช่ำ/บ้ำนพักอำศัย 

ไม่มี 



ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม สถานะ ความก้าวหน้า 
(%) 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ (บาท) 

งบประมาณ 
ที่ใช้ไป (บาท) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน ปัญหา /
อุปสรรค 

7 โครงกำรกรุงเทพมหำนครเขต
ปลอดบุหรี่  

ก ำลัง
ด ำเนินกำร 

15 30,000.00 0 อยู่ระหว่ำงประสำนสถำนศึกษำเพ่ือด ำเนินกำรจัด
กิจกรรมให้ควำมรู้เพื่อป้องกันนักสูบหน้ำใหม่กับเด็ก
และเยำวชนในสถำนศึกษำ 

ไม่มี 

8 โครงกำรบ ำรุงรักษำ ปรับปรุงและ
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 

ก ำลัง
ด ำเนินกำร 

90 1,900,000.00 0 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรปลูกไม้ดอก ไม้ประดับฯ เพื่อ
ปรับปรุงพื้นท่ีสีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนด ดังนี้ 
1. เกำะกลำงถนนพุทธมณฑลสำย 2   
2. ซ่อมแซมทำงเท้ำและเกำะกลำงถนนอุทยำน  
3. ซ่อมแซมถนนบรมรำชชนนี  
4. ซ่อมแซมทำงเท้ำถนนพุทธมณฑลสำย 3  
5. ซ่อมแซมเกำะกลำง หน้ำวังทวีวัฒนำ 

ไม่มี 

9 โครงกำรอำสำสมัครชักลำกมูลฝอย
ในชุมชน 

ก ำลัง
ด ำเนินกำร 

60 89,600.00 0 ด ำเนินกำรชักลำกขยะในชุมชน จ ำนวน 3 ชุมชน 
ได้แก่ ชุมชนบำงพรมร่วมใจ ชุมชนหลังสถำนีรถไฟ
ศำลำธรรมสพน์ และชุมชนวัดปุรณำวำส โดยเข้ำ
จัดเก็บมูลฝอยบริเวณจุดพักขยะตำมแผนที่ก ำหนด 

ไม่มี 

10 โครงกำรส่งเสริมกำรแปรรูป     
มูลฝอยอินทรีย์เพ่ือน ำมำใช้
ประโยชน์  

ก ำลัง
ด ำเนินกำร 

60 50,000.00 0 1. ด ำเนินกำรน ำเศษเปลือกผลไม้ เศษอำหำร มำท ำ
น้ ำหมักชีวภำพ ปุ๋ยหมักอินทรีย์ 
2. แจกปุ๋ยน้ ำชีวภำพ ให้กับประชำชน เมื่อวันที่ 23 
พฤศจิกำยน 2564 ณ ส ำนักงำนเขตทวีวัฒนำ 
(โครงกำรคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระรำชำนุเครำะห์
สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร)   
3. บรรยำยให้ควำมรู้ เรื่อง กำรคัดแยกขยะและกำร
ท ำน้ ำหมักชีวภำพ แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง และครู
โรงเรียนคลองต้นไทร ตำมโครงกำร “โรงเรียนเริ่ม 
ชุมชนร่วม รักษ์ธำรำ” เมื่อวันที่ 15 ธันวำคม 2564 
4. เทน้ ำหมักชีวภำพ จ ำนวน 100 ขวด บริเวณ

ไม่มี 



ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม สถานะ ความก้าวหน้า 
(%) 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ (บาท) 

งบประมาณ 
ที่ใช้ไป (บาท) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน ปัญหา /
อุปสรรค 

คลองยำยหนอม วัดศำลำธรรม เพ่ือเป็นกำรปรับ
สภำพน้ ำ เพิ่มจุลินทรีย์ป้องกันน้ ำเน่ำเสีย 

11 โครงกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำน
ของคณะกรรมกำรชุมชน 

ก ำลัง
ด ำเนินกำร 

48 1,290,000.00 346,431.00 ด ำเนินกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรชุมชน และออก
ตรวจเยี่ยมชุมชนเพื่อรับฟังปัญหำของชุมชนและร่วม
แก้ไขปัญหำ ร่วมพัฒนำชุมชน ส่งเสริมคุณภำพชีวิต
ของประชำชนในชุมชนให้มีควำมสุข และควำมปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน โดยสนับสนุนงบประมำณเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง
จ ำนวน 16 ชุมชน  

ไม่มี 

12 โครงกำรกำรด ำเนินงำนศูนย์บริกำร
และถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร 

ก ำลัง
ด ำเนินกำร 

48 230,200.00 119,900.00 ด ำเนินกำรจัดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
ศูนย์บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร
ประจ ำแขวงศำลำธรรมสพน์ และแขวงทวีวัฒนำ 
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 ตุลำคม 2564 
ด ำเนินกำรจัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุเกษตร 
จ ำนวน 12 รำยกำร และอยู่ระหว่ำงเตรียมเอกสำร
ส ำหรับกำรจัดประชุมครั้งที่ 2 

ไม่มี 

13 โครงกำรจ้ำงอำสำสมัครเจ้ำหน้ำที่
ปฏิบัติงำนด้ำนพัฒนำสังคม 

ก ำลัง
ด ำเนินกำร 

48 585,200.00 281,201.00 ด ำเนินกำรจัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งอำสำสมัครปฏิบัติงำน
ด้ำนพัฒนำสังคม และเจ้ำหน้ำที่อำสำสมัครปฏิบัติงำน
ด้ำนกำรตรวจสอบกำรให้กำรสงเครำะห์ด้ำนกำร
เบิกจ่ำยเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ และผู้พิกำรในพ้ืนที่เขต
เป็นประจ ำทุกเดือน  

ไม่มี 

14 โครงกำรฝึกอบรมวิชำชีพเสริม
รำยได้ 

ก ำลัง
ด ำเนินกำร 

48 80,100.00 0 อยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำหลักสูตร และแผนกำรด ำเนิน
โครงกำร 

ไม่มี 

15 โครงกำรส่งเสริมกิจกำรสภำเด็ก
และเยำวชนกรุงเทพมหำนคร  

ก ำลัง
ด ำเนินกำร 

48 180,000.00 61,500.00 ด ำเนินกำรจัดกำรประชุมสำมัญประจ ำปีของสภำเด็ก
และเยำวชนเขตทวีวัฒนำ และด ำเนินกำรคัดเลือก
คณะบริหำรสภำเด็กและเยำวชนเขตทวีวัฒนำ เมื่อ

ไม่มี 



ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม สถานะ ความก้าวหน้า 
(%) 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ (บาท) 

งบประมาณ 
ที่ใช้ไป (บาท) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน ปัญหา /
อุปสรรค 

วันที่ 20 ธันวำคม 2564 ณ ห้องประชุมเทพผดุงพร 
ผู้เข้ำร่วมประชุมประกอบด้วยเด็ก เยำวชน ในพ้ืนที่
เขตทวีวัฒนำ จ ำนวน 45 คน และอยู่ระหว่ำงกำร
เตรียมจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 

16 โครงกำรศูนย์ประสำนงำนธนำคำร 
สมองของกรุงเทพมหำนคร 

ก ำลัง
ด ำเนินกำร 

48 10,000.00 0 อยู่ระหว่ำงกำรปรับรำยละเอียดกำรจัดกิจกรรม ไม่มี 

17 โครงกำรจัดงำนวันส ำคัญ อนุรักษ์
สืบสำนวัฒนธรรมประเพณี 

ก ำลัง
ด ำเนินกำร 

48 500,000.00 0 อยู่ระหว่ำงกำรปรับรำยละเอียดกำรจัดกิจกรรม ไม่มี 

18 โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมสโมสร
กีฬำและลำนกีฬำ  

ก ำลัง
ด ำเนินกำร 

48 1,799,700.00 635,426.00 ด ำเนินกำรจัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งอำสำสมัครลำนกีฬำ 
เพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ดูแลรับผิดชอบลำนกีฬำในพ้ืนที่เขต
ทวีวัฒนำ โดยส ำนักงำนเขตทวีวัฒนำมีลำนกีฬำ 
จ ำนวน 21 ลำน มีอำสำสมัครลำนกีฬำ จ ำนวน 7 คน 
ปฏิบัติหน้ำที่ดังนี้  
1. ท ำหน้ำที่รับผิดชอบประจ ำส ำนักงำนเขต ปฏิบัติงำน 
ฝ่ำยพัฒนำชุมชนฯ จ ำนวน 1 คน โดยท ำหน้ำที่ ดังนี้ 
  - จัดพิมพ์เอกสำรต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องด้ำนกีฬำ  
  - รวบรวมและจัดส่งรำยงำนข้อมูลผู้ใช้บริกำรลำน
กีฬำประจ ำเดือน  
  - จัดท ำข้อมูลลำนกีฬำ 
2. ท ำหน้ำที่ดูลำนกีฬำในพ้ืนที่เขตทวีวัฒนำ จ ำนวน 
6 คน โดยท ำหน้ำที่ดังนี้ 
  - ส ำรวจข้อมูล สภำพปัญหำของลำนกีฬำ  
  - ประสำนงำนคณะกรรมกำรและผู้ใช้บริกำรลำนกีฬำ  
  - จัดกิจกรรมด้ำนกีฬำ ได้แก่ กำรแข่งขันกีฬำ 
  - ลงพ้ืนที่พัฒนำลำนกีฬำ ซ่อมแซมอุปกรณ์ลำนกีฬำ  
 

ไม่มี 



ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม สถานะ ความก้าวหน้า 
(%) 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ (บาท) 

งบประมาณ 
ที่ใช้ไป (บาท) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน ปัญหา /
อุปสรรค 

19 โครงกำรจัดกิจกรรมกำรออก
ก ำลังกำย 

ก ำลัง
ด ำเนินกำร 

48 923,500.00 479,000.00 ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมออกก ำลังกำย จ ำนวน 2 กิจกรรม 
ได้แก่ จัดกิจกรรมแอโรบิค จ ำนวน 15 แห่ง  
จัดกิจกรรมไทเก๊ก จ ำนวน 1 แห่ง 

ไม่มี 

20 โครงกำรส่งเสริมกำรท ำเกษตร
ทฤษฏีใหม่ 

ก ำลัง
ด ำเนินกำร 

48 434,000.00 20,288.00 ด ำเนินกำรจัดตั้งศูนย์กำรเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ 
และด ำเนินกำรพัฒนำศูนย์กำรเรียนรู้เกษตรทฤษฎี
ใหม่เป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้กำรท ำกำรเกษตร
ทฤษฎีใหม่ตำมแนวพระรำชด ำริและปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมีกำรให้ควำมรู้และถ่ำยทอดควำมรู้ 
เทคโนโลยีกำรเกษตร ข้อมูลข่ำวสำร บริกำรวิชำกำร 
ให้แก่ เกษตรกร ยุวเกษตรกร นักเรียน นักศึกษำ 
เยำวชน และประชำชนผู้สนใจทั่วไป ให้สำมำรถน ำ
ควำมรู้ไปปรับใช้ได้อย่ำงถูกต้องและสำมำรถน ำไป
ปรับปรุงกำรประกอบอำชีพของตนเองให้มีประสิทธิภำพ
มำกยิ่งขึ้น เป็นประจ ำทุกเดือน  

ไม่มี 

21 โครงกำรรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ 
ชีวิตมั่นคง 

ก ำลัง
ด ำเนินกำร 

48 20,000.00 20,000.00 ออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ เพ่ือประชำสัมพันธ์ส่งเสริม
กำรวำงแผนทำงกำรเงินเพ่ือขจัดปัญหำควำมยำกจน
อย่ำงยั่งยืน แนะน ำกำรท ำบัญชรีำยรับ-รำยจ่ำยและให้
ควำมรู้ด้ำนกำรออมเงินในรูปแบบต่ำงๆ จ ำนวน 4 ครั้ง 
ครั้งที่ 1 วันที่ 12 มีนำคม 2565 ณ บ้ำนหนังสือ
วัดปุรณำวำส ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน 50 คน 
ครั้งที่ 2 วันที่ 13 มีนำคม 2565 ณ บ้ำนหนังสือ
วัดปุรณำวำส ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน 50 คน 
ครั้งที่ 3 วันที่ 19 มีนำคม 2565 ณ บ้ำนหนังสือ
วัดปุรณำวำส ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน 50 คน 
ครั้งที่ 4 วันที่ 20 มีนำคม 2565 ณ บ้ำนหนังสือ
วัดปุรณำวำส ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน 50 คน 

ไม่มี 



ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม สถานะ ความก้าวหน้า 
(%) 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ (บาท) 

งบประมาณ 
ที่ใช้ไป (บาท) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน ปัญหา /
อุปสรรค 

22 โครงกำรสนับสนุนเจ้ำหน้ำที่เพ่ือ
ปฏิบัติงำนด้ำนเด็ก สตรี ผู้สูงอำยุ 
คนพิกำร และผู้ด้อยโอกำส 

ก ำลัง
ด ำเนินกำร 

48 514,600.00 241,745.00 ด ำเนินกำรจัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่เพ่ือปฏิบัติงำน
ด้ำนเด็ก สตรี ผู้สูงอำยุ คนพิกำร และผู้ด้อยโอกำส 
โดยเจ้ำหน้ำที่อำสำสมัครปฏิบัติงำนด้ำนเด็ก สตรี 
ผู้สูงอำยุ คนพิกำร และผู้ด้อยโอกำส ลงพ้ืนที่ให้กำร
สงเครำะห์ช่วยเหลือแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอำยุ คนพิกำร 
และผู้ด้อยโอกำส ในกรณีได้รับกำรแจ้งเหตุจ ำเป็น
อย่ำงรวดเร็ว และออกตรวจเยี่ยมผู้ด้อยโอกำสรำยเก่ำ 
พร้อมให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจและสร้ำงจิตส ำนึกที่จะ
ช่วยกันเฝ้ำระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหำ และให้ควำม
ร่วมมือช่วยเหลือบริกำรครอบครัวในชุมชนในพ้ืนที่เขต   

ไม่มี 

23 กิจกรรมเร่งรัดติดตำมกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 

ก ำลัง
ด ำเนินกำร 

40 0 0 อยู่ระหว่ำงกำรเร่งรัดติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
สรุปผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ดังนี้ 
- งบประมำณหลังปรับโอน เป็นเงิน 346,929,660บำท 
- เบิกจ่ำยแล้ว เป็นเงิน 138,790,234.23 บำท 
คิดเป็นร้อยละ 40.01 

ไม่มี 

24 โครงกำรพัฒนำนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำน 

ก ำลัง
ด ำเนินกำร 

50 0 0 ด ำเนินกำรสร้ำงและพัฒนำวัตกรรม ในกำรส่งเสริม
กำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนอำหำรปลอดภัยในตลำด
โดยใช้เทคโนโลยีคิวอำร์โค้ด มีกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
1. ชี้แจงกำรด ำเนินโครงกำรให้ผู้ประกอบกำรและ
ผู้ค้ำในตลำดทรำบ 
2. จัดท ำระบบฐำนข้อมูลแผงค้ำในตลำด 
3. ด ำเนินกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพอำหำรในตลำด
และรวบรวบผลกำรตรวจ 
4. จัดท ำข้อมูลองค์ควำมรู้ด้ำนอำหำรปลอดภัยเพ่ือ
เผยแพร่ 
5. อยู่ระหว่ำงกำรสร้ำง QR Code เพ่ือเผยแพร่ผล

ไม่มี 



ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม สถานะ ความก้าวหน้า 
(%) 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ (บาท) 

งบประมาณ 
ที่ใช้ไป (บาท) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน ปัญหา /
อุปสรรค 

กำรตรวจคุณภำพอำหำร องค์ควำมรู้ด้ำนอำหำร
ปลอดภัย และช่องทำงกำรแจ้งเรื่องร้องเรียน 

25 กิจกรรมกำรพัฒนำและจัดเก็บ
ฐำนข้อมูล  

ก ำลัง
ด ำเนินกำร 

50 0 0 มีกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
1. แต่งตั้งคณะท ำงำนธรรมำภิบำลข้อมูลภำครัฐของ
หน่วยงำน 
2. แต่งตั้งคณะท ำงำนบริกรข้อมูลระดับหน่วยงำน 
3. ส ำรวจข้อมูลที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนและจัดท ำ
รำยละเอียดของข้อมูลที่ต้องกำรจัดเก็บในชุดข้อมูล
ครบถ้วนตำมโครงสร้ำงของข้อมูลที่ก ำหนดไว้ 
4. จัดท ำเอกสำรชุดข้อมูลส ำคัญของหน่วยงำนและ
เสนอชุดข้อมูลที่ด ำเนินกำรไม่น้อยกว่ำ 10 ชุดข้อมูล 
ส่งส ำนักยุทธศำสตร์และประเมินผล เมื่อวันที่ 28 
ธันวำคม 2564 
5. อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรพัฒนำสร้ำงชุดข้อมูลส ำคัญ 
จ ำนวน 10 ชุดข้อมูล จัดท ำค ำอธิบำยข้อมูลและ
พจนำนุกรมข้อมูล (Data Dictionary) พร้อมท ำควำม
สะอำดข้อมูล   

ไม่มี 

26 โครงกำรอำสำสมัครกรุงเทพมหำนคร 
ด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ยำและสำรเสพติด 

ก ำลัง
ด ำเนินกำร 

50 39,300.00 0 ด ำเนินกำรประชุมคณะกรรมกำรศูนย์ปฏิบัติกำร
ป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดเขตทวีวัฒนำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ครั้งที ่1 เมื่อวันที่ 
24 ธันวำคม 2564 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 มีนำคม 
2565 เพ่ือติดตำมผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำยำเสพติดในพ้ืนที่เขต 

ไม่มี 

27 โครงกำรสนับสนุนกิจกำรอำสำสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน 

ก ำลัง
ด ำเนินกำร 

50 352,000.00 0 อยู่ระหว่ำงที่อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน  
(อปพร.) ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรเฝ้ำระวังภัยในพ้ืนที่เขต 
ต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกเดือน 

ไม่มี 



ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม สถานะ ความก้าวหน้า 
(%) 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ (บาท) 

งบประมาณ 
ที่ใช้ไป (บาท) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน ปัญหา /
อุปสรรค 

28 โครงกำรฝึกอบรมนำยหมู่ลูกเสือ
สำมัญ สำมัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้ำ
หน่วยยุวกำชำด 

ก ำลัง
ด ำเนินกำร 

25 56,500.00 0 อยู่ระหว่ำงเตรียมกำร โดยจะเริ่มด ำเนินกำรใน 
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565 
 

ไม่มี 

29 โครงกำรเกษตรปลอดสำรพิษ ก ำลัง
ด ำเนินกำร 

35 5,000.00 0 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร โดย รร.วัดปุรณำวำส 
ด ำเนินกำรจัดหำวัสดุอุปกรณ์และเตรียมแปลงเกษตร
เพ่ือจัดกำรเรียนกำรสอนและจดักำรเรียนรู้ของนักเรียน 

ไม่มี 

30 โครงกำรจัดประชุมสัมมนำ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหำนคร 

ก ำลัง
ด ำเนินกำร 

45 68,100.00 13,500.00 โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 7 โรงเรียน วำงแผนกำร
จัดประชุมสัมมนำคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร โรงเรียนละ 4 ครั้ง 
ณ ห้องประชุมของแต่ละโรงเรียน โดยมีคณะกรรมกำร
ของแต่ละโรงเรียน โรงเรียนละ 15 คน เข้ำร่วมประชุม 
ขณะนี้อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

ไม่มี 

31 โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำร
ด ำเนินงำนศูนย์วิชำกำรเขต 

ก ำลัง
ด ำเนินกำร 

37 27,400.00 0 ก ำหนดจัดกำรประชุมครู ในวันที่ 6 พฤษภำคม 
2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมปุรณำวำส  
อยู่ระหว่ำงติดต่อวิทยำกร 

ไม่มี 

32 โครงกำรสัมมนำประธำนกรรมกำร
เครือข่ำยผู้ปกครองเพ่ือพัฒนำ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร 

ก ำลัง
ด ำเนินกำร 

40 17,000.00 3,600.00 โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 7 โรงเรียน จะด ำเนินกำร
จัดประชุมคณะกรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครอง และ
ผู้เกี่ยวข้อง โรงเรียนละ 2 ครั้ง โดยมีคณะกรรมกำร
ของแต่ละโรงเรียนเข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 12 คน 
ขณะนี้อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

ไม่มี 

33 โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนให้
นักเรียนสร้ำงสรรค์ผลงำนเพ่ือ
กำรเรียนรู้ 

ก ำลัง
ด ำเนินกำร 

5 93,700.00 0 เริ่มด ำเนินกำรในภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565 
ขณะนี้ครูผู้สอนวำงแผนกำรด ำเนินงำนสร้ำงสรรค์
งำนผลงำนของนักเรียน 

ไม่มี 

34 โครงกำรประชุมครู ก ำลัง
ด ำเนินกำร 

30 9,900.00 0 ก ำหนดจัดกำรประชุมครู ในวันที่ 12 พฤษภำคม 
2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมปุรณำวำส  
ขณะนี้อยู่ระหว่ำงติดต่อผู้วิทยำกร 

ไม่มี 



ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม สถานะ ความก้าวหน้า 
(%) 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ (บาท) 

งบประมาณ 
ที่ใช้ไป (บาท) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน ปัญหา /
อุปสรรค 

35 โครงกำรเรียนฟรี เรียนดี อย่ำงมี
คุณภำพโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหำนคร 

ก ำลัง
ด ำเนินกำร 

30 4,036,800.00 0 ด ำเนินกำรในภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565 
ขณะนี้โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตทวีวัฒนำทั้ง 7 
โรงเรียน พิจำรณำจัดซื้อหนังสือเรียน อุปกรณ์กำร
เรียน ชุดพละ ส ำหรับนักเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2565 

ไม่มี 

36 โครงกำรเปิดโลกกว้ำงสร้ำง
เส้นทำงสู่อำชีพ  

ก ำลัง
ด ำเนินกำร 

40 108,000.00 0 โรงเรียนมัธยมปุรณำวำส ด ำเนินกำรจัดหำวิทยำกร
อบรมกำรฝึกอำชีพให้กับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษำเพ่ืออบรมกำรฝึกอำชีพให้กับนักเรียน 

ไม่มี 

37 โครงกำรส่งเสริมกีฬำนักเรียน
สังกัดกรุงเทพมหำนคร 

ก ำลัง
ด ำเนินกำร 

25 121,000.00 0 อยู่ระหว่ำงแต่งตั้งคณะกรรมกำรแข่งขันกีฬำ ไม่มี 

38 โครงกำรว่ำยน้ ำเป็นเล่นน้ ำได้
ปลอดภัย 

ก ำลัง
ด ำเนินกำร 

25 458,300.00 0 อยู่ระหว่ำงที่โรงเรียนวำงแผนกำรจัดหำวัสดุอุปกรณ์ 
โดยจะเริ่มด ำเนินกำร ในภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 
2565 

ไม่มี 

39 โครงกำรสอนภำษำจีน ก ำลัง
ด ำเนินกำร 

40 2,737,200.00 930,000.00 ส ำนักงำนเขตทวีวัฒนำด ำเนินกำรคัดเลือกครูสอน
ภำษำจีน โดยมีครูที่ผ่ำนกำรคัดเลือกให้เป็นผู้สอน
ภำษำจีน จ ำนวน 7 รำย เริ่มสอนตั้งแต่วันที่ 1 
พฤศจิกำยน 2564 โดยจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำจีน
ให้กับนักเรียนชั้น ป.4 - ม.6 ตำมตำรำงสอนที่จัดไว้ 
มีจ ำนวนนักเรียนที่ได้เรียน ดังนี้ 
1. โรงเรียนคลองต้นไทร สอนตั้งแต่ระดับชั้น  
ป.4 - ป.6 จ ำนวน 122 คน 
2. โรงเรียนคลองทวีวัฒนำ สอนตั้งแต่ระดับชั้น 
ป.4 - ป.6 จ ำนวน 373 คน 
3. โรงเรียนคลองบำงพรหม สอนตั้งแต่ระดับชั้น  
ป.4 - ป.6 จ ำนวน 137 คน 
4. โรงเรียนคลองมหำสวัสดิ์ สอนตั้งแต่ระดับชั้น     

ไม่มี 



ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม สถานะ ความก้าวหน้า 
(%) 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ (บาท) 

งบประมาณ 
ที่ใช้ไป (บาท) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน ปัญหา /
อุปสรรค 

ป.4 - ป.6 จ ำนวน 121 คน 
5. โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม สอนตั้งแต่ระดับชั้น  
ป.4 - ม.3 จ ำนวน 1,044 คน 
6. โรงเรียนวัดปุรณำวำส สอนตั้งแต่ระดับชั้น  
ป.4 - ป.6 จ ำนวน 678 คน 
 7. โรงเรียนมัธยมปุรณำวำส สอนตั้งแต่ระดับชั้น  
ม.1 - ม.6 จ ำนวน 1,426 คน 

40 โครงกำรภำษำอังกฤษเพ่ือทักษะ
ชีวิต 

ก ำลัง
ด ำเนินกำร 

65 4,176,000.00 915,000.00 ส ำนักงำนเขตทวีวัฒนำด ำเนินกำรคัดเลือกครูสอน
ภำษำต่ำงประเทศ โดยมีครูที่ผ่ำนกำรคัดเลือกให้เป็น
ผู้สอนภำษำอังกฤษ จ ำนวน 12 รำย เริ่มสอนตั้งแต่
วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2564 โดยด ำเนินกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนวิชำภำษำอังกฤษให้กับนักเรียนระดับ
อนุบำล 1 ถึงมัธยมศึกษำปีที่ 6 ห้องเรียนละ 1 ชม./
สัปดำห์ ดังนี้ 
1. โรงเรียนคลองต้นไทร สอนตั้งแต่ระดับชั้น  
อ.1 - ป.6 จ ำนวน 258 คน 
2. โรงเรียนคลองทวีวัฒนำ สอนตั้งแต่ระดับชั้น  
อ.1 - ป.6 จ ำนวน 922 คน 
3. โรงเรียนคลองบำงพรหม สอนตั้งแต่ระดับชั้น  
อ.1 - ป.6 จ ำนวน 318 คน 
4. โรงเรียนคลองมหำสวัสดิ์ สอนตั้งแต่ระดับชั้น  
อ.1 - ป.6 จ ำนวน 277 คน 
5. โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม สอนตั้งแต่ระดับชั้น  
อ.1 - ม.3 จ ำนวน 1,644 คน 
6. โรงเรียนวัดปุรณำวำส สอนตั้งแต่ระดับชั้น  
อ.1 - ป.6 จ ำนวน 1,840 คน 

ไม่มี 



ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม สถานะ ความก้าวหน้า 
(%) 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ (บาท) 

งบประมาณ 
ที่ใช้ไป (บาท) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน ปัญหา /
อุปสรรค 

7. โรงเรียนมัธยมปุรณำวำส สอนตั้งแต่ระดับชั้น  
ม.1 - ม.6 จ ำนวน 1426 คน 

41 โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของ
เด็กและเยำวชนเพื่อคุณภำพชีวิต
ที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหำนครตำม
พระรำชด ำริสมเด็จพระกนิษฐำ  
ธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกมุำรี 

ก ำลัง
ด ำเนินกำร 

60 50,000.00 50,000.00 อยู่ระหว่ำงที่โรงเรียนวัดปุรณำวำส จัดหำอุปกรณ์
ส ำหรับท ำกิจกรรมต่ำงๆ เช่น อุปกรณ์ด้ำนกำรเกษตร  
อุปกรณ์กีฬำ, อุปกรณก์ำรพัฒนำห้องสหกรณ์ ฯลฯ 
เพ่ือด ำเนินกำรส่งเสริมศักยภำยในของนักเรียน 

ไม่มี 

42 โครงกำรสนับสนุนกำรสอนในศูนย์
ศึกษำพระพุทธศำสนำวันอำทิตย์ 

ก ำลัง
ด ำเนินกำร 

30 578,400.00 0 อยู่ระหว่ำง ที่โรงเรียนวัดปุรณำวำสด ำเนินกำร ติดต่อ
พระธรรมวิทยำกร แตย่ังไม่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
เนื่องจำกนักเรียนอยู่ระหว่ำงกำรเรียนแบบออนไลน์  

ไม่มี 

43 โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรม
รำชกุมำรี สนองพระรำชด ำริโดย
กรุงเทพมหำนคร ปี 2565 

ก ำลัง
ด ำเนินกำร 

35 28,000.00 14,000.00 อยู่ระหว่ำงที่โรงเรียนวัดปุรณำวำสและโรงเรียน
คลองต้นไทร ด ำเนินกำรจัดหำวัสดุ อุปกรณ์ ส ำหรับ
กำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำร 
 

ไม่มี 

44 โครงกำรพัฒนำคุณภำพเครือข่ำย
โรงเรียน 

ก ำลัง
ด ำเนินกำร 

30 90,000.00 0 อยู่ระหว่ำงวำงแผนด ำเนินกำรจัดกิจกรรมโครงกำรฯ ไม่มี 

45 โครงกำรพิธีทบทวนค ำปฏิญำณ
และสวนสนำมลูกเสือ
กรุงเทพมหำนคร 

ก ำลัง
ด ำเนินกำร 

30 50,700.00 0 อยู่ระหว่ำงเตรียมกำรด ำเนินงำนโดยจะเริ่ม
ด ำเนินกำรในภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565 

ไม่มี 

46 ปรับปรุงโรงเรียนคลองบำงพรหม ก ำลัง
ด ำเนินกำร 

90 475,000.00 0 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรตรวจรับงำน โดยผู้รับจ้ำงคือ 
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สรรสำธร วงเงินงบประมำณ 
474,941 บำท ลงนำมสัญญำในวันที่ 24 มกรำคม 
2565 โดยมีระยะเวลำด ำเนินงำนจ ำนวน 45 วัน 
สิ้นสุดสัญญำวันที่ 10 มีนำคม 2565 ขณะนี้ 

ไม่มี 
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ผู้รับจ้ำงด ำเนินกำรตำมสัญญำและได้ส่งมอบงำน
เรียบร้อยแล้ว 

47 ปรับปรุงโรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม ก ำลงั
ด ำเนินกำร 

90 499,000.00 0 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรตรวจรับงำน โดยผู้รับจ้ำงคือ 
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สรรสำธร วงเงินงบประมำณ 
499,000 บำท ลงนำมสัญญำในวันที่ 24 มกรำคม 
2565 โดยมีระยะเวลำด ำเนินงำนจ ำนวน 45 วัน 
สิ้นสุดสัญญำวันที่ 10 มีนำคม 2565 ขณะนี้ 
ผู้รับจ้ำงด ำเนินกำรตำมสัญญำและได้ส่งมอบงำน
เรียบร้อยแล้ว 

ไม่มี 

48 โครงกำรเลือกตั้งผู้ว่ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนครและสมำชิกสภำ
กรุงเทพมหำนคร 

ก ำลัง
ด ำเนินกำร 

5 3,455,600.00 0 อยู่ระหว่ำงเตรียมด ำเนินกำร ไม่มี 

49 โครงกำรถนนปลอดภัย ปันน้ ำใจ 
เพ่ิมควำมสุข เขตทวีวัฒนำ 

ก ำลัง
ด ำเนินกำร 

70 0 0 ด ำเนินกำรส ำรวจข้อมูล จัดท ำแผนงำน ค ำสั่งมอบหมำย
เจ้ำหน้ำที่ และเจ้ำหน้ำที่ออกประชำสัมพันธ์ให้
ประชำชนปฏิบัติตำมกฎหมำย ตักเตือนและตรวจตรำ
กวดขันกำรจอดรถกีดขวำงทำงจรำจร กำรตั้งวำง
สิ่งของกันที่จอดรถบนถนน กำรรักษำควำมสะอำด
ไม่ให้มีกำรฝ่ำฝืน อย่ำงต่อเนื่องวันละ 2 ครั้ง ใน  
4 เส้นทำง ได้แก่ 
1. ถนนอุทยำน จ ำนวน 62 ครั้ง 
2. ถนนทวีวัฒนำ จ ำนวน 62 ครั้ง 
3. ถนนสวนผัก จ ำนวน 62 ครั้ง 
4. ถนนพุทธมณฑลสำย 3 จ ำนวน 62 ครั้ง 

ไม่มี 

50 ขุดลอกคลองบำงตำล จำกถนน
กำญจนำภิเษกถึงคลองควำย 

แล้วเสร็จ 100 493,000.00 492,786.00 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมสัญญำ  
ผู้รับจ้ำง หจก.รัชเพ่ิมพูล จ ำนวนเงิน 492,786.-บำท 
ลงนำมสัญญำวันที่ 24 มกรำคม 2565 สิ้นสุดสัญญำ

ไม่มี 



ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม สถานะ ความก้าวหน้า 
(%) 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ (บาท) 

งบประมาณ 
ที่ใช้ไป (บาท) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน ปัญหา /
อุปสรรค 

วันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2565 จ ำนวน 30 วัน 
ผู้รับจ้ำงส่งมอบงำนวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2565 
ตรวจรับงำนวันที่ 2 มีนำคม 2565  

51 ขุดลอกคลองใหม่ แล้วเสร็จ 100 316,000.00 312,384.00 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมสัญญำ  
ผู้รับจ้ำง หจก.รัชเพ่ิมพูน เป็นเงิน 312,384.-บำท 
ลงนำมสัญญำวันที่ 24 มกรำคม 2565 สิ้นสุด
สัญญำวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2565 จ ำนวน 30 วัน                                                                                   
ผู้รับจ้ำงส่งมอบงำนวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2565 
ตรวจรับงำนวันที่ 2 มีนำคม 2565  

ไม่มี 

52 โครงกำรจัดกิจกรรมครอบครัว 
รักกำรอ่ำน 

แล้วเสร็จ 100 40,000.00 40,000.00 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมแผนที่วำงไว้แล้ว โดย
กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมศิลปะสร้ำงสรรค์ 
กิจกรรมภำษำสร้ำงสรรค์ กิจกรรมตัวเลขหรรษำ 
กิจกรรมคณิตคิดเร็ว กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ 
Stem ปฐมวัย กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ กิจกรรม
ภำษำพำเพลิน ซึ่งด ำเนินกำรจัดกิจกรรม จ ำนวน  
4 ครั้ง ดังนี้ 
ครั้งที่ 1 วันที่ 12 มีนำคม 2565 ณ บ้ำนหนังสือ
วัดปุรณวำส มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน 50 คน 
ครั้งที่ 2 วันที่ 13 มีนำคม 2565 ณ บ้ำนหนังสือ
วัดปุรณำวำส มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน 50 คน 
ครั้งที่ 3 วันที่ 19 มีนำคม 2565 ณ บ้ำนหนังสือ
วัดปุรณำวำส มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน 50 คน 
ครั้งที่ 4 วันที่ 20 มีนำคม 2565 ณ บ้ำนหนังสือ
วัดปุรณำวำส มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน 50 คน 

ไม่มี 

53 โครงกำรพิธีปฏิญำณตนและสวน
สนำมยุวกำชำดกรุงเทพมหำนคร 

ยกเลิก 0 47,300.00 0 ส ำนักงำนเขตทวีวัฒนำ ยกเลิกกำรด ำเนินโครงกำร 
ตำมหนังสือที่ กท 8607/102 ลงวันที่ 17 มกรำคม 

ไม่มี 



ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม สถานะ ความก้าวหน้า 
(%) 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ (บาท) 

งบประมาณ 
ที่ใช้ไป (บาท) 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน ปัญหา /
อุปสรรค 

2565 เนื่องจำกส ำนักกำรศึกษำเเจ้งยกเลิกกำรจัด
งำนพิธีปฏิญำณตนและสวนสนำมยุวกำชำด
กรุงเทพมหำนคร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรเเพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 มีแนวโน้มมำกขึ้น ประกอบกับ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนดจัดงำน
วันคล้ำยวันสถำปนำยุวกำชำดไทยและชุมนุมยุวกำชำด
เนื่องในวำระครบรอบ 100 ปี ประจ ำปี พ.ศ. 2565 
โดยไม่มีพิธีปฏิญำณตนและสวนสนำมยุวกำชำด แต่
ยังคงให้มีกิจกรรมกำรเรียนรู้ชุมนุมยุวกำชำดผ่ำน
ระบบออนไลน์ ระหว่ำงวันที่ 26-27 มกรำคม 2565 

54 โครงกำรเพ่ิมศักยภำพเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหำนคร 

ยกเลิก 0 37,800.00 0 ส ำนักงำนเขตทวีวัฒนำ ขออนุมัติยกเลิกกำรด ำเนิน
โครงกำร ตำมหนังสือที่ กท 8607/2322 ลงวันที่ 
28 ธันวำคม 2564 เพ่ือให้สอดคล้องตำมประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันที่ 15 กันยำยน 2564 
เรื่อง ยกเลิกกำรใช้ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพ้ืนฐำนเป็นองค์ประกอบหนึ่งในกำรตัดสิน
ผลกำรเรียนของผู้เรียนที่จบกำรศึกษำตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 

ไม่มี 

 

 

 

 


