ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ สํานั กการวางผังและพัฒนาเมือง

มิติที่ 1

มิติที่ 1

ผลการดําเนิ น
งาน

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) กิจกรรมการจัดทําขอมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตรขอมูลที่ดินของรัฐในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)

รอยละความสําเร็จในการปรับปรุง
ผลผลิต (Output) 65.00 (รอยละ)
แผนที่เชิงเลข และแผนที่การใช
ประโยชนที่ดินและอาคารใหเป็ นปัจจุ
บัน

(รอยละ)

(1) กิจกรรมการปรับปรุงแผนที่เชิงเลข
และแผนที่การใชประโยชนที่ดินและอาคาร
ใหเป็ นปัจจุบัน
(งบประมาณ 0 บาท)

ม

ห

(สํานักงานภูมิสารสนเทศ)

าน

รอยละความสําเร็จของการจัด
ทําฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร
ขอมูลที่ดินของรัฐในพ้ น
ื ที่กรุงเทพ
มหานคร

เป าหมาย

(สํานักงานภูมิสารสนเทศ)

-

พ

มิติที่ 1

ระดับความ
สําเร็จ

(รอยละ)

(1) โครงการสํารวจจัดเก็บขอมูลที่ดินและ สิ่งปลูกสรางในกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 563,800,000 บาท)

รอยละความสําเร็จของผลการ
ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
ดําเนินงานปรับปรุงขอมูลแผนที่เชิง
เลขมาตราสวน ๑:๔,๐๐๐ และจัด
ทําขอมูลภูมิประเทศและระดับชน
ั้
ความสูง

(รอยละ)

(1) คาใชจายในการปรับปรุงขอมูลแผนที่ เชิงเลขมาตราสวน ๑:๔,๐๐๐ และจัด
ทําขอมูลภูมิประเทศและระดับชน
ั ้ ความสูง
เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อ
การผังเมือง
(งบประมาณ 0 บาท)

รอยละความสําเร็จของผลการ
ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
ดําเนินงานสํารวจจัดเก็บขอมูลที่ดิน
และสิ่งปลูกสรางในกรุงเทพมหานคร
(สํานักงานภูมิสารสนเทศ)

ท

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

กร
ุงเ

มิติท่ี

คร

ปี งบประมาณ พ.ศ.2563

(สํานักงานภูมิสารสนเทศ)

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

1/6

ขอมูล ณ วันท่ี 29-09-2020

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
ผลผลิต (Output)
โครงการวางและจัดทําผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครัง้ ที่ 4)
(สํานักงานวางผังเมือง)

4.10 (รอยละ)

คร

0.900 (รอยละ) (1) โครงการวางและจัดทําผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครัง้ ที่ 4)
(งบประมาณ 16,680,500 บาท)

ห

(สํานักงานวางผังเมือง)

90.000 (ผังแม (1) คาใชจายตามโครงการพัฒนา
บท)
ศูนยชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพ้ น
ื ที่ตอ
เนื่อง
(งบประมาณ 21,900,000 บาท)

าน

ผังแมบทการพัฒนาพ้ น
ื ที่ศูนยชุมชน ผลผลิต (Output) 1.00 (ผังแมบท)
ชานเมืองมีนบุรีและพ้ น
ื ที่ตอเนื่อง

รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
การพิจารณาอนุญาตกอสรางสิ่งลวง
ลํ้าลํานํ้ าภายในกําหนด

ผูรับผิดชอบ
-

-

-

100.000 (รอย (1) กิจกรรมการดําเนินการพิจารณา
ละ)
อนุญาตกอสรางสิ่งลวงล้าํ ลํานํ้ าในเขตพ้ น
ื ที่
ของกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)

รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
ผลผลิต (Output) 90.00 (รอยละ) 92.000 (รอยละ)
โครงการจางที่ปรึกษาโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตาม
ผังเมืองรวมดวยมาตรการกลไกที่
เหมาะสม กรณีมาตรการการควบคุม
เขตพ้ น
ื ที่ซอนทับ (Overlay
Zoning)
(สํานักงานวางผังเมือง)

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ) 90.000 (รอยละ) (1) คาใชจายตามโครงการศึกษาและ
วางแผนพัฒนาพ้ น
ื ที่ที่มีศักยภาพรอบ
บริเวณสถานีขนสงมวลชน (TOD)
(งบประมาณ 24,300,000 บาท)

(สํานักงานวางผังเมือง)

(สํานักงานวางผังเมือง)

ผลการดําเนิ น
งาน

ม

มิติที่ 1

รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการศึกษาและวางแผนพัฒนา
พื้นที่ที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานี
ขนสงมวลชน (TOD)

เป าหมาย

พ

มิติที่ 1

ระดับความ
สําเร็จ

ท

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

กร
ุงเ

มิติท่ี

มีรายงานผลการศึกษาแนวทางการ
พัฒนาศูนยชุมชนยอย

ผลผลิต (Output)

1.00 (รายงาน
(ฉบับ))

(สํานักงานวางผังเมือง)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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(1) คาใชจายตามโครงการจางที่ปรึกษา
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ตามผังเมืองรวมดวยมาตรการกลไกที่
เหมาะสม กรณีมาตรการควบคุมเขตพ้ น
ื ที่
ซอนทับ (Overlay Zoning)
(งบประมาณ 15,000,000 บาท)

(รายงาน (ฉบับ)) (1) คาใชจายตามโครงการศึกษาแนวทาง
การพัฒนาศูนยพาณิชยกรรมเมืองยานสะ
พานใหม
(งบประมาณ 11,270,000 บาท)

-

ขอมูล ณ วันท่ี 29-09-2020

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

ผลการดําเนิ น
งาน

โครงการ/กิจกรรม

คร

(สํานักงานพัฒนาและฟ้ ื นฟูเมือง)

(1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศนทางสัญจร
บนโครงสรางสะพานขามแมน้ํ าเจาพระยา
บริเวณชองกลางสะพานพระปกเกลา
(งบประมาณ 116,132,431 บาท)

จํานวนพ้ น
ื ที่ที่จะพัฒนาดวยวิธีการ
จัดรูปที่ดิน

ผลผลิต (Output)

ห

าน

รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
ผลผลิต (Output) 38.92 (รอยละ) 38.820 (รอยละ)
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนทางสัญจร
บนโครงสรางสะพานขาม
แมน้ํ าเจาพระยาบริเวณชองกลาง
สะพานพระปกเกลา
(สํานักงานพัฒนาและฟ้ ื นฟูเมือง)

(สํานักงานพัฒนาและฟ้ ื นฟูเมือง)

1.00 (พื้นที่)

1.000 (พื้นที่)

รอยละของถนน ตรอก ซอย เป า
ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
หมายซ่ งึ ดําเนินการตรวจสอบการใช
ประโยชนที่ดินใหเป็ นไปตาม
กฎหมายและมาตรการทางผังเมือง
(กองควบคุมผังเมือง)

จํานวนการละเมิดกฎหมายและ
มาตรการทางผังเมืองในพ้ น
ื ที่
อนุรักษชนบทและเกษตรกรรมไม
เพิ่มข้ น
ึ จากปีที่ผานมา (ราย)
(กองควบคุมผังเมือง)
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-

100.000 (รอย (1) โครงการติดตามตรวจสอบการใช
ละ)
ประโยชนที่ดินใหเป็ นไปตามผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร บริเวณริมถนนเป าหมาย
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลผลิต (Output) 9.00 (ไมเพิ่มจาก 9.000 (ไมเพิ่ม (1) โครงการสํารวจติดตามตรวจสอบการ
ปี  2562)
จากปี 2562) ละเมิดผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
บริเวณที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและ
เกษตรกรรม
(งบประมาณ 0 บาท)

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

-

(1) โครงการคาใชจายในการพัฒนาเมือง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชประโยชนที่ดิน
ของกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 300,000 บาท)

รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
ผลผลิต (Output) 25.00 (รอยละ) 25.000 (รอยละ) (1) โครงการปรับปรุงปอมมหากาฬและ
โครงการปรับปรุงปอมมหากาฬและ
กําแพงเมืองเกา
กําแพงเมืองเกา
(งบประมาณ 20,089,500 บาท)
(สํานักงานพัฒนาและฟ้ ื นฟูเมือง)

ผูรับผิดชอบ

ผลผลิต (Output) 65.00 (รอยละ) 32.500 (รอยละ) (1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศนยานกะดีจีน (งบประมาณ 11,663,000 บาท)

ม

มิติที่ 1

รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
การปรับปรุงภูมิทัศนทางเดินริม
นํ้ ายานกะดีจีน

เป าหมาย

พ

มิติที่ 1

ระดับความ
สําเร็จ

ท

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

กร
ุงเ

มิติท่ี

-

ขอมูล ณ วันท่ี 29-09-2020

มิติที่ 1

จํานวนผูเขารวมกิจกรรมการ
ผลผลิต (Output)
ประชาสัมพันธใหความรูดานผังเมือง
(กองควบคุมผังเมือง)

รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
การปรับปรุงเว็บไซตของสํานักการ
วางผังและพัฒนาเมือง
(สํานักงานภูมิสารสนเทศ)

รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)
การพิจารณาตอบขอหารือจากประชา
ขน

มิติที่ 2

ผลการดําเนิ น
งาน

โครงการ/กิจกรรม

(รอยละ)

(1) กิจกรรมการปรับปรุงขอมูลบนเว็บไซต ของสํานักการวางผังและพัฒนาเมือง
(งบประมาณ 0 บาท)

100.000 (รอย (1) กิจกรรมการตอบขอหารือในขอบขาย ละ)
ของการวางผังเมืองและแผนผังการใช
ประโยชนที่ดิน แผนผังแสดงโครงการการ
คมนาคมและขนสง แผนผังแสดงที่โลง
แผนผังแสดงโครงการกิจการ
สาธารณูปโภคและขอกําหนดผังเมืองรวมฯ
ในเขตพ้ น
ื ที่ของกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)

ม
พ

ท

(สํานักงานเลขานุการ)

ผูรับผิดชอบ

146.000 (คน) (1) โครงการประชาสัมพันธกฎหมายดาน ผังเมืองในที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและ
เกษตรกรรม
(งบประมาณ 0 บาท)

รอยละของความสําเร็จของการเบิก ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ) 56.500 (รอยละ) (1) การเบิกจายงบประมาณในภาพรวม
จายงบประมาณในภาพรวม
(งบประมาณ 0 บาท)
ความสําเร็จของการจัดทํางบการเงิน ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

กร
ุงเ

มิติที่ 2

100.00 (คน)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(สํานักงานวางผังเมือง)

มิติที่ 2

เป าหมาย

คร

มิติที่ 1

ระดับความ
สําเร็จ

าน

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ห

มิติท่ี

(สํานักงานเลขานุการ)

คะแนนความสําเร็จของการจัด
ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
ทํารายงานบัญชีมูลคาทรัพยสิน
ประจําปี  2562 ทันเวลาและถูกตอง

100.000 (รอย (1) การจัดทํางบการเงินประจําปี
ละ)
(งบประมาณ 0 บาท)

-

-

100.000 (รอย (1) การจัดทํารายงานบัญชีมูลคาทรัพยสิน ละ)
ประจําปี  2562
(งบประมาณ 0 บาท)

(สํานักงานเลขานุการ)

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

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ระดับความ
สําเร็จ

การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งานของหนวยงาน

เป าหมาย

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

(สํานักงานภูมิสารสนเทศ)

มิติที่ 4

(กองนโยบายและแผนงาน)

รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
การดานความปลอดภัย อาชีว
อนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางานของหนวยงาน
(สํานักงานเลขานุการ)

รอยละความสําเร็จของการพัฒนา
ฐานขอมูล

100.000 (รอย (1) ความพึงพอใจของผูรับบริการ
ละ)
(งบประมาณ 0 บาท)

าน

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

กร
ุงเ

(สํานักงานภูมิสารสนเทศ)

(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรายงาน การแจงห
 รือเ ปลีย
่ นแปลงการใชป
 ระโยชน
ที่ดินในเขตผังเมืองรวมดวยระบบภูมิสาร
สนเทศ
(งบประมาณ 0 บาท)
-

100.000 (รอย (1) โครงการตอยอดอดีต ปรับปัจจุบัน
ละ)
สรางคุณคาคลองบางกอกใหญผานเสนทาง
"ลอ ราง เรือ" (Best Service)
(งบประมาณ 0 บาท)

ห

รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการใหบริการที่ดีที่สุด (Best
Service)

ผูรับผิดชอบ

100.000 (รอย (1) การดําเนินการดานความปลอดภัย
ละ)
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางานของหนวยงาน
(งบประมาณ 0 บาท)

ม

มิติที่ 4

(กองนโยบายและแผนงาน)

พ

มิติที่ 3

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

ท

มิติที่ 3

โครงการ/กิจกรรม

คร

มิติท่ี

(รอยละ)

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 27 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

(1) กิจกรรมการพัฒนาฐานขอมูลของ
สํานักการวางผังและพัฒนาเมือง
(งบประมาณ 0 บาท)

-

-

-

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

เจาหน าที่สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลบันทึกชองที่ (6) - (8)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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คร
กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

(ดู..รายงานลาสุด)

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