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

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละของขอมูลทะเบียนราษฎร
เชื่อมโยงขอมูลในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรของกรุงเทพมหานคร

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

25.00
(รอยละ)

25.000
(รอยละ)

(สํานักงานภูมิสารสนเทศ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละความสําเร็จของผลการ
ดําเนินงานปรับปรุงขอมูลแผนที่เชิง
เลขมาตราสวน ๑:๔,๐๐๐ และจัด
ทําขอมูลภูมิประเทศและระดับชน
ั้
ความสูง
(สํานักงานภูมิสารสนเทศ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ความกาวหน าของงาน :100.00%
29/5/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว (ที่ปรึกษาสงมอบงาน และขอ
เบิกเงินงวดสุดทาย ตามหนังสือที่ SP/AD/B
033 018/62 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 และ
คณะกรรมการฯ ไดมีมติตรวจรับงานเรียบรอย
แลว ตามหนังสือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่
5/2562 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ขณะนี้อยู
ระหวางเบิกจายเงิน)

(2.1). คาใชจายในการศึกษา สํารวจ กําหนดแนว ความกาวหน าของงาน :100.00%
เขตกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 8
19/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานที่วางไวแลว โดย ที่ปรึกษาฯ สงมอบงานงวด
:: สํานักงานภูมิสารสนเทศ
สุดทาย เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 และคณะ
กรรมการตรวจรับพัสดุฯ มีมติตรวจรับงาน เมื่อ
วันที่ 12 กันยายน 2562 เรียบรอยแลว

ม

100.000
(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

56.000
(รอยละ)

กร
ุงเ

3

100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

พ

รอยละความสําเร็จของการศึกษา
สํารวจ กําหนดแนวเขตกรุงเทพมหา
นคร ระยะที่ ๘

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานภูมิสารสนเทศ

ท

2

(1.1). คาใชจายในการบูรณาการขอมูลแผนที่
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) กับขอมูล
ทะเบียนราษฎร ของกรมการปกครอง

ห

(สํานักงานภูมิสารสนเทศ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

าน

ลําดับ

คร

สํานั กการวางผังและพัฒนาเมือง (ตัวชว
ี ้ ัดเชิงยุทธศาสตร)

(3.1). คาใชจายในการปรับปรุงขอมูลแผนที่เชิง
เลขมาตราสวน ๑:๔,๐๐๐ และจัดทําขอมูล
ภูมิประเทศและระดับชน
ั ้ ความสูง เพื่อพัฒนา
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการผังเมือง

ความกาวหน าของงาน :56.00%

27/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานภูมิสารสนเทศ

1/6

ขอมูล ณ วันท่ี 21-10-2019

6

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
7

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(สํานักงานวางผังเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

มีรายงานผลการศึกษาแนวทางการ
พัฒนาศูนยชุมชนยอย
(สํานักงานวางผังเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(4.1). กิจกรรมการปรับปรุงแผนที่การใช
ความกาวหน าของงาน :100.00%
ประโยชนที่ดินและอาคารตามขอมูลการรายงาน
การอนุญาตกอสรางอาคารและการออกเลขรหัส 27/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
ประจําบาน
งานท่ว
ี างไวแลว

2.77
(รอยละ)

2.770
(รอยละ)

าน

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานภูมิสารสนเทศ

(5.1). โครงการวางและจัดทําผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครัง้ ที่ 4)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานวางผังเมือง

(สํานักงานวางผังเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
การพิจารณาอนุญาตกอสรางสิ่งลวง
ลํ้าลํานํ้ า

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

คร

100.000
(รอยละ)

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการวางและจัดทําผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครัง้ ที่ 4)

100.00
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ม

5

(สํานักงานภูมิสารสนเทศ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ น
งาน

พ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละความสําเร็จในการปรับปรุง
แผนที่การใชประโยชนที่ดินและ
อาคารของกรุงเทพมหานคร ตาม
ขอมูลการใหอนุญาตกอสรางอาคาร
และการออกเลขรหัสประจําบานของ
สํานักการโยธา และสํานักงานเขต

เป าหมาย

80.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

ท

4

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

กร
ุงเ

ลําดับ

(6.1). กิจกรรมการพิจารณาผลกระทบของการ
ขออนุญาตทําสิ่งลวงล้าํ ลํานํ้ าในเขตพ้ น
ื ที่ของ
กรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานวางผังเมือง

1.00
1.000
(7.1). คาใชจายในการศึกษาแนวทางการพัฒนา
(รายงาน (ฉบับ)) (รายงาน (ฉบับ)) ศูนยพาณิชยกรรมเมืองยานสะพานใหม
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานวางผังเมือง

2/6

ความกาวหน าของงาน :79.00%
26/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนกิจกรรมที่4
ดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมฯ (ปรับปรุง
ครัง้ ที่4) 4.1จางที่ปรึกษาเพื่อการวางแฃะจัด
ทําผังเมืองรวมฯ (ปรับปรุงครงั ้ ที่4) มีการดําเนิน
งานดังนี้ (1)ที่ปรึกษาดําเนินการตามสัญญาจางฯ
(2)อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการเบิกจายเงินคาจางงวด
ที่3 4.2การบริหารเกี่ยวกับการจัดทําผังเมือง
รวมฯ มีการดําเนินงานดังนี้ (1)อยูระหวางเบิก
จายเงินงวดที่2ใหบริษท
ั ฯ ู
ความกาวหน าของงาน :100.00%

26/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว
ความกาวหน าของงาน :65.00%
26/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนเทาเดิม

ขอมูล ณ วันท่ี 21-10-2019

จํานวนพ้ น
ื ที่ที่จะพัฒนาดวยวิธีการ
จัดรูปที่ดิน

50.00
(รอยละ)

45.000
(รอยละ)

1.00
(พื้นที่)

1.000
(พื้นที่)

โครงการ/กิจกรรม

(9.1). โครงการคาใชจายในการจัดรูปที่ดินเพื่อ
พัฒนาพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร

(สํานักงานพัฒนาและฟ้ ื นฟูเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาและฟ้ ื นฟูเมือง

ท

พ
ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

จํานวนผังทางเลือก (ผังทางเขา-อ
อก) เพื่อพัฒนาพ้ น
ื ที่ปิดลอม

2.00
(ผังทางเลือก)

2.000
(ผังทางเลือก)

กร
ุงเ

10

(สํานักงานพัฒนาและฟ้ ื นฟูเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(8.1). โครงการปรับปรุงปอมมหากาฬและกําแพง ความกาวหน าของงาน :45.00%
เมืองเกา
27/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาและฟ้ ื นฟูเมือง

ม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(สํานักงานพัฒนาและฟ้ ื นฟูเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ น
งาน

คร

9

รอยละของโบราณสถานไดรับการ
ปรับปรุง ดูแล รักษา (การปรับปรุง
ป อมมหากาฬและกําแพงเมืองเกา)

เป าหมาย

าน

8

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ห

ลําดับ

(10.1). กิจกรรมการจัดทําผังทางเลือก(ผังทาง
เขา-ออก)เพื่อพัฒนาพ้ น
ื ที่ปิดลอม
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาและฟ้ ื นฟูเมือง

3/6

ความกาวหน าของงาน :100.00%
27/8/2562 : - ดําเนินการศึกษา สํารวจและ
ประเมินพ้ น
ื ที่ที่จะพัฒนาดวยวิธีการจัดรูปที่ดิน
จํานวน 4 บริเวณ การดําเนินงาน ขน
ั ้ ตอนศึกษา
ขอมูลพ้ น
ื ที่และขอมูลพ้ น
ื ฐานโครงการ 1.ศึกษา
ภาพถายทางอากาศสํารวจพ้ น
ื ที่ปิดลอม ที่โลงวาง
และระบบโครงขายคมนาคมของพ้ น
ื ที่ศึกษา 2.
รวบรวมราคาประเมินมูลคาที่ดิน 3.สรางความ
เขาใจและเจรจากับเจาของที่ดินในพ้ น
ื ที่ฯ อยาง
ตอเนื่อง 4.ประเมินความเป็ นไปไดสูงสุด 1
บริเวณเพื่อจัดทํารางผังทางเลือกจํานวน 2 ผัง
ทางเลือก 5.เจรจาทําความเขาใจและเชิญชวน
เจาของที่แปลงปากทาง ใหเขาใจถึงหลักการ
ดําเนินการและประโยชนที่จะไดรับของทุกฝาย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

27/8/2562 : 1.จัดทําผังรายละเอียดระบบโครง
ขายคมนาคมปัจจุบันของพ้ น
ื ที่ศึกษา 2.จัดทําราง
ผังทางเลือก(ผังทางเขา-ออก) ของพ้ น
ื ที่ปิดลอม
ที่มีความเป็ นไปไดสูงสุดของบริเวณที่ศึกษา
สํารวจหลังซอยบรมราชชนนี 77-81 จํานวน 2
ผังและไดจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจาก
เจาของที่ดินเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2562

ขอมูล ณ วันท่ี 21-10-2019

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
14

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(สํานักงานพัฒนาและฟ้ ื นฟูเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

จํานวนพ้ น
ื ที่ที่มีการดําเนินการตาม
โครงการแตมสีกรุงเทพฯ (นโยบาย
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร) แลว
เสร็จ
(สํานักงานพัฒนาและฟ้ ื นฟูเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

จํานวนครัง้ ในการออกสํารวจและ
ตรวจสอบการใชประโยชนที่ดินให
เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรการ
ทางผังเมือง
(กองควบคุมผังเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(11.1). โครงการคาใชจายในการปรับปรุงแผน
แมบทและพ้ น
ื ที่เป าหมายการจัดรูปที่ดินเพื่อ
พัฒนาพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร

ความกาวหน าของงาน :85.00%

คร

87.000
(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

27/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...

70.00
(รอยละ)

61.080
(รอยละ)

าน

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาและฟ้ ื นฟูเมือง

(12.1). โครงการปรับปรุงภูมิทัศนทางสัญจรบน
โครงสรางสะพานขามแมน้ํ าเจาพระยาบริเวณ
ชองกลางสะพานพระปกเกลา

ความกาวหน าของงาน :61.08%
27/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาและฟ้ ื นฟูเมือง

ห

รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ทาง
สัญจรบนโครงสรางสะพานขาม
แมน้ํ าเจาพระยา บริเวณชองกลาง
สะพานพระปกเกลา

80.00
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

1.00
(บริเวณ(อยาง
น อย))

ม

13

(สํานักงานพัฒนาและฟ้ ื นฟูเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ น
งาน

100.000
(บริเวณ(อยาง
น อย))

(13.1). โครงการแตมสีกรุงเทพมหานคร

ความกาวหน าของงาน :100.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาและฟ้ ื นฟูเมือง

พ

12

รอยละความสําเร็จของการปรับปรุง
แผนแมบทและพ้ น
ื ที่เป าหมายการ
จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ น
ื ที่กรุงเทพ
มหานคร

เป าหมาย

ท

11

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

15.00
(ครัง้ /ปี )

15.000
(ครัง้ /ปี )

กร
ุงเ

ลําดับ

(14.1). กิจกรรมการออกสํารวจและตรวจสอบ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
การใชประโยชนที่ดินใหเป็ นไปตามกฎหมายและ
มาตรการทางผังเมือง
27/8/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว รายละเอียดผลการดําเนินงาน สวนราชการที่รับผิดชอบ
ครัง้ ที่ 16 ออกสํารวจในพ้ น
ื ที่เขตปทุมวัน (ออก
:: กองควบคุมผังเมือง
สํารวจครัง้ ที่ 2) วันที่ 25 กรกฎาคม 2562
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ผลการดําเนิ น
งาน

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(กองควบคุมผังเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(15.1). กิจกรรมการดําเนินการตรวจสอบอาคาร ความกาวหน าของงาน :100.00%
ผิดกฎหมายและการใชประโยชนที่ดินที่ไมเป็ น
ไปตามกฎหมายผังเมืองและมาตรการทางผังเมือ 27/8/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
ง
งานท่ว
ี างไวแลว รายละเอียดผลการดําเนินงาน
1. ออกตรวจสอบการใชประโยชนที่ดินและ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
อาคารแลว 15 เขต ไดแก เขตลาดพราว เขต
:: กองควบคุมผังเมือง
หลักสี่ เขตจอมทอง เขตตลิ่งชัน เขตบางขุน
เทียน เขตวังทองหลาง เขตหนองแขม เขตบาง
แค เขตยานนาวา เขตราชเทวี เขตพญาไท เขต
ธนบุรี เขตคลองสาน เขตบางซ่ อ
ื  และเขต
ปทุมวัน 2.พบอาคารที่เขาขายผิดกฎหมาย โดย
ปลัดกรุงเทพมหานครสงั ่ การและแจงสํานักงาน
เขตเรียบรอยแลว 14 เขต ไดแก เขตลาดพราว
เขตหลักสี่ เขตจอมทอง เขตตลิ่งชัน เขตบางขุน
เทียน เขตวังทองหลาง เขตหนองแขม เขตบาง
แค เขตยานนาวา เขตราชเทวี เขตพญาไท เขต
ธนบุรี เขตคลองสาน และเขตบางซ่ อ
ื  3.ไมพบ
อาคารที่เขาขายผิดกฎหมาย โดยเสนอผูอํานวย
การสํานักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบแลว 1
เขต คือเขตปทุมวัน

17

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(กองนโยบายและแผนงาน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

80.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

ท

รอยละของขาราชการที่เขารับการ
ฝึ กอบรมและดูงานนําองคความรูที่
ไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน

กร
ุงเ

16

พ

ม

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
การตรวจสอบอาคารผิดกฎหมาย
และการใชประโยชนที่ดินที่ไมเป็ น
ไปตามกฎหมายผังเมืองและ
มาตรการทางผังเมือง

เป าหมาย

คร

15

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

าน

ลําดับ

รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
การสํารวจและจัดเก็บขอมูล
สาธารณูปโภคพ้ น
ื ฐานลงในระบบ
GIS
(กองนโยบายและแผนงาน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(16.1). โครงการฝึกอบรมและดูงานการศึกษา
แนวทางการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของ
จังหวัดสงขลา
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองนโยบายและแผนงาน

ความกาวหน าของงาน :100.00%

21/6/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว

(17.1). กิจกรรมการสํารวจและจัดเก็บขอมูล
ความกาวหน าของงาน :100.00%
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เพื่อการวางผัง
เมือง
19/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว โดย ดําเนินการนํ าเขาขอมูลสา
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ธารณูปโภค สาธารณูปการ ลงในระบบ GIS ได
:: กองนโยบายและแผนงาน
รอยละ 100

สรุป : มิติที่ 1 มีตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร จํานวน 17 ตัวชว
ี้ ัด //
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คร
กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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