แบบรายงานติดตามความกาวหน าตัวชว
ี ้ ัดตามแผนปฏิบัติราชการของสํานั กการวางผังและพัฒนาเมือง : ปี งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอยละ 70)

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละของขอมูลทะเบียนราษฎร เชื่อม
โยงขอมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
ของกรุงเทพมหานคร

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

..

ผลผลิต
(Output)

25.00
(รอยละ)

25.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) - ผูรับจางสงงานงวดที่ 3 ตาม
หนังสือที่ SP/AD/B 033 009/62 ลงวันที่
25 มีนาคม 2562 - คณะกรรมการฯ ตรวจ
รับงานงวดที่ 3 Draft Final Report
เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจรับฯ ครัง้ ที่ 5/2562 ลงวันที่ 27
มีนาคม 2562 และครัง้ ที่ 6/2562 ลงวันที่
28 มีนาคม 2562 - ที่ปรึกษาจัดการ
ประชุมสัมมนาฯ เรื่อง พัฒนาเมือง เพื่อ
บริการสาธารณะสําหรับสังคมผูสูงอายุ
เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562
- ที่ปรึกษาสงมอบงาน และขอเบิกเงินงวด
สุดทาย ตามหนังสือที่ SP/AD/B 033
018/62 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 และ
คณะกรรมการฯ ไดมีมติตรวจรับงาน
เรียบรอยแลว ตามหนังสือคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ ที่ 5/2562 ลงวันที่ 16
พฤษภาคม 2562 - เบิกจายเงินงวด
สุดทายเรียบรอยแลว

(1.1). คาใชจายในการบูรณาการ
ขอมูลแผนที่ระบบสารสนเทศภูมิ
ศาสตร (GIS) กับขอมูลทะเบียน
ราษฎร ของกรมการปกครอง
ความกาวหน าของงาน :100.00%

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานักงานภูมิสารสน
เทศ

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

(สํานักงานภูมิสารสนเทศ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

คร

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ขอมูล ณ วันท่ี 20-10-2019

2

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละความสําเร็จของการศึกษา สํารวจ
กําหนดแนวเขตกรุงเทพมหานคร ระยะที่
๘

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

..

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) - ที่ปรึกษาฯ ดําเนินการ
สํารวจรังวัด เก็บรายละเอียดในพ้ น
ื ที่โครง
การ ตัง้ แต จุดเริ่มตนโครงการ (คลอง
บางกอกนอย) จนถึง คลองพระยาสุเรนทร
เสร็จเรียบรอยแลว - จัดประชุมเพื่อชแ
ี้ จง
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อรับทราบและรับ
ฟั งความคิดเห็นระหวาง กรุงเทพมหานคร
กับจังหวัดขางเคียงในพ้ น
ื ที่โครงการ เมื่อ
วันที่ 22 เมษายน 2562 ณ หองวิภาวดี
ชัน
้  4 โรงแรม ปริน
้ ซตัน
้ บางกอก - ที่
ปรึกษาฯ มีหนังสือที่ 017/ 6203/2462 ลง
วันที่ 30 เมษายน 2562 เรื่องขอสง
รายงานขน
ั ้ กลาง (Interim Report) และสง
มอบงานงวดที่ 2 โดยคณะกรรมการฯ ไดมี
มติตรวจรับงานงวดที่ 2 เรียบรอยแลว
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 - ที่ปรึกษาฯ
ไดจัดทําหมุดเครื่องหมายอางอิงแนวเขต
ขนาด 20 x 20 x 20 ซม. จํานวน 200
หมุด เรียบรอยแลว - อยูระหวางดําเนิน
การสํารวจรังวัดเก็บรายละเอียด
ภูมิประเทศดวยเครื่องรับสัญญาณ GNSS
ตัง้ แตคลอง พระยาสุเรนทร ไปตามแนว
เขตการปกครองระหวาง กรุงเทพมหานคร
กับจังหวัดปทุมธานี

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(2.1). คาใชจายในการศึกษา สํารวจ สํานักงานภูมิสารสน
กําหนดแนวเขตกรุงเทพมหานคร
เทศ
ระยะที่ 8
ความกาวหน าของงาน :100.00%

คร

มิติท่ี

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

(สํานักงานภูมิสารสนเทศ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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3

รอยละความสําเร็จของผลการดําเนินงาน
ปรับปรุงขอมูลแผนที่เชิงเลขมาตราสวน
๑:๔,๐๐๐ และจัดทําขอมูลภูมิประเทศและ
ระดับชน
ั ้ ความสูง

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

..

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

56.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) - เบิกจายเงินงวดที่ 1
เรียบรอยแลว - กระทรวงกลาโหมได
อนุญาตใหผูรับจางทําการบิน สํารวจเพื่อ
เก็บขอมูลภูมิประเทศและระดับชน
ั ้  ควา
มสูงเรียบรอยแลว ตามหนังสือกรมแผนที่
ทหาร ที่ กห 0314/883 ลงวันที่ 23
เมษายน 2562 - สํานักการวางผังและ
พัฒนาเมืองไดมีหนังสือ ขอความ
อนุเคราะหจัดการจราจรทางอากาศไปยัง
บริษท
ั  วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด
และ สํานักงานการบินพลเรือนแหง
ประเทศไทย ตาม หนังสือ ที่ กท
1703/1120 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
และที่ กท 1703/1121 ลงวันที่ 7
พฤษภาคม 2562 ตามลําดับ - อยูระหวาง
ประสานงานจัดทําแผนการบินและการ
จัดการจราจรทางอากาศจาก บริษท
ั  วิทยุ
การบิน และสํานักงานการบินพลเรือน ซ่ งึ
เป็ นขน
ั ้ ตอนการ ดําเนินงานงวดที่ 2
(รายงานการสอบเทียบระบบ ของอป
ุ กรณ
ที่จะใชในการบินสํารวจขอมูลไลดารและ
การถายภาพถายทางอากาศใหไดคุณภาพ
ตามที่ได กําหนดไวและขอมูลประมวลผล
จัดทําหมุดอางอิง จุดบังคับภาพถายภาค
พื้นดิน และจุดตรวจสอบความ ถูกตอง
ขอมูลภาพถายทางอากาศและขอมูลไลดาร
ในรูปแบบขอมูลดิบ (Raw Data))

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)
(3.1). คาใชจายในการปรับปรุง
ขอมูลแผนที่เชิงเลขมาตราสวน
๑:๔,๐๐๐ และจัดทําขอมูล
ภูมิประเทศและระดับชน
ั ้ ความสูง
เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรเพื่อการผังเมือง
ความกาวหน าของงาน :56.00%

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานักงานภูมิสารสน
เทศ

(สํานักงานภูมิสารสนเทศ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละความสําเร็จในการปรับปรุงแผนที่
การใชประโยชนที่ดินและอาคารของ
กรุงเทพมหานคร ตามขอมูลการให
อนุญาตกอสรางอาคาร และการออกเลข
รหัสประจําบานของสํานักการโยธา และ
สํานักงานเขต

..

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

กร
ุงเ

4

ท

พ

ม

ห

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

คร

มิติท่ี

(สํานักงานภูมิสารสนเทศ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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(ไตรมาส 3) ดําเนินการเป็ นประจําทุก
เดือน (ถามี) ดังนี้ - กําหนดช่ อ
ื ผูใชงาน
และกําหนด รหัสผานใหกับ เจาหน าที่หาก
มีการประสาน - แนะนํา ติดตาม การ
รายงานผล (แบบ กสผ. 1 และ กสผ. 2)
และการลงจุดแสดงตําแหนงการอนุญาต
ปลูกสรางอาคารของสํานักการโยธา/ฝ าย
โยธา และการลงจุดแสดงตําแหนงการออก
เลขที่บาน ของฝายทะเบียน ในระบบ
รายงานผลสํานักผังเมือง - ปรับปรุงแผนที่
การใชประโยชนที่ดินและอาคาร ตามที่ได
รับรายงานผล และเชื่อมโยงขอมูลสูระบบ
ภูมิสารสนเทศสํานักการวางผังและพัฒนา
เมือง (รอยละ 80 ของขอมูลการรายงานที่
ไดจาก สานักการโยธาและสานักงานเขต

(4.1). กิจกรรมการปรับปรุงแผนที่ สํานักงานภูมิสารสน
การใชประโยชนที่ดินและอาคารตาม เทศ
ขอมูลการรายงานการอนุญาต
กอสรางอาคารและการออกเลขรหัส
ประจําบาน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ขอมูล ณ วันท่ี 20-10-2019

5

รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการ
วางและจัดทําผังเมืองรวมกรุงเทพมหา
นคร (ปรับปรุงครัง้ ที่ 4)

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

..

ผลผลิต
(Output)

2.77
(รอยละ)

2.770
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) อยูระหวางขน
ั ้ ตอนกิจกรรมที่
4:ดําเนิน การ วางและจัดทําผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุง ครัง้ ที่4)ตาม
ขัน
้ ตอน พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2518
ประกอบดวย 4.1จางที่ปรึกษาฯ มีการ
ดําเนินงานดังนี้ (1)ที่ปรึกษาดําเนินการ
ตามสัญญา จาง โดยอยูระหวางจัด
ทํารายงานการศึกษา ฉบับสมบูรณ(2)คณะ
กรรมการ ตรวจรับพิจารณา การขยาย
สัญญาและมีมติเห็นสมควรขยายอายุ
สัญญาจํานวน 390 วัน นับแตวันสน
ิ้ สุด
สัญญา 4.2การบริหารเกี่ยวกับ การจัด
ทําผังเมืองรวม กรุงเทพมหานครมีการ
ดําเนินงาน ดังนี้ (1)สรุป ประเด็นขอคิด
เห็น จากการประชุมตาง ๆ ไดแก ประชุม
ประชาชนสัญจรตามกลุมเขต จํานวน 6
ครัง้  ประชุมกลุมผูประกอบการ รายสาขา
จํานวน 8 ครัง้  ประชุมเพื่อรับฟังขอคิดเห็น
ประชาชน ตอราง ผังเมืองรวมกรุงเทพ
มหานคร(ปรับปรุงครัง้ ที่ 4) (2)เตรียมการ
ออกสํารวจพ้ น
ื ที่ ประกอบการพิจารณา
ประเด็นขอคิดเห็นจากประชาชน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)
(5.1). โครงการวางและจัด
ทําผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
(ปรับปรุงครัง้ ที่ 4)
ความกาวหน าของงาน :79.00%

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานักงานวางผังเมือง

(สํานักงานวางผังเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

คร

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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รอยละความสําเร็จของการดําเนินการ
พิจารณาอนุญาตกอสรางสิ่งลวงล้าํ ลํานํ้ า

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

..

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) มีผูย่ น
ื ขอหารือ4รายคือ 1.บ.
เรียลเอสเตทดีเวลลอปเมนทจํากัด เรื่อง
ขอ หนังสือรับรองเพื่อประกอบการขอ
อนุญาตปลูก สรางสิ่งลวงล้าํ ลํานํ้ าผูรับผิด
ชอบดําเนินการ พิจารณาการขออนุญาต
และนําสงใหหนวยงาน ที่เกี่ยวของ
เรียบรอยแลว หนังสือที่กท1704/838 ลว.
5เมษายน2562 2.บ.เจดับบลิวเรียลเอสเต
ท จํากัด เรื่องขอหนังสือรับรองวาการปลูก
สราง สิ่งลวงล้าํ ลํานํ้ าสะพานขามคลองคู
นายกิมสาย3 ไมเป็ นอุปสรรคตอแผน
พัฒนาจังหวัดผังเมืองและ การรักษาสภาพ
แวดลอมของกรุงเทพมหานคร ผูรับผิด
ชอบดําเนินการพิจารณาการขออนุญาต
และนําสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
เรียบรอยแลว หนังสือที่ กท 1704/917ลว.
17เมษายน2562 3.บ.ซุปเปอรโมเดลเอน
เนอจีจํากัดเรื่องขอหนังสือ รับรองเพื่อ
ประกอบการขอนุญาตปลูกสรางสิ่ง ลวง
ลํ้าลํานํ้ าผูรับผิดชอบดําเนินการพิจารณา
การ ขออนุญาตและนําสงใหหนวยงานที่
เกี่ยวของเรียบ รอยแลวหนังสือที่
กท1704/918 ลว.17เมษายน 2562 4.
สํานักการระบายน้ํ า(ราย นายไพฑูรย ลิม
้
ดวงเดน) ผูรับผิดชอบดําเนินการพิจารณา
การ ขออนุญาตและนําสงใหหนวยงานที่
เกี่ยวของเรียบ รอยแลวหนังสือที่ กท
1704/ 879 ลว.11 เมษายน2562
25/5/2562:มีผูย่ น
ื ขออนุญาตจํานวน1ราย
คือสํานักการระบายน้ํ า (บริษท
ั เอราวัณชิพ
ยารด จํากัด)ทํา หนังสือตอบรับสํานักการ
ระบายน้ํ าเรียบ รอยแลวที่กท
1704/1257ลงวันที่21พ.ค.2562
25/6/2562 : มีผูย่ น
ื ขออนุญาตจํานว
น1รายคือ สํานักการระบายน้ํ า(บริษท
ั ซีพี
เอ็นเรซซิเดนทจํากัด) ทําหนังสือตอบ
สํานักการระบายน้ํ าเรียบรอยแลวที่
กท1704/1413ลงวันที่10มิถุนายน2562

(สํานักงานวางผังเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(6.1). กิจกรรมการพิจารณาผลกระ สํานักงานวางผังเมือง
ทบของการขออนุญาตทําสิ่งลวง
ลํ้าลํานํ้ าในเขตพ้ น
ื ที่ของกรุงเทพ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

คร

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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7

มีรายงานผลการศึกษาแนวทางการพัฒนา
ศูนยชุมชนยอย

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

1.00
(รายงาน
(ฉบับ))

(สํานักงานวางผังเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

1.000
(ไตรมาส 3) ไดรับอนุมัติเงินงวดแลว ตาม
(รายงาน (ฉบับ)) หนังสือเลขานุการสํานักการวางผังและ
พัฒนา เมืองที่กท1701/788ลว.22มีนาคม
2562และไดรับ การอนุมัติสงั ่ จางแลวตาม
หนังสือที่กท1704/113 ลว.15กุมภาพันธ
2562และลงนามในสัญญาแลว ตามสัญญา
เลขที่สวพ.14/2562ลว.5เมษายน2562
28/5/2562:อยูระหวางขน
ั ้ ตอนผูรับจาง
ดําเนินการ ตามสัญญา(1)สงรายงานการ
ศึกษาขน
ั ้ ตน-ที่ปรึกษา สงรายงานการ
ศึกษาขน
ั ้ ตนเมื่อวันที่3พ.ค.2562 ตาม
หนังสือที่P26-013/002-เชิญประชุมคณะ
กรรมการตรวจรับพัสดุฯและคณะทํางาน
เพื่อรับฟัง การนํ าเสนอรายงานการศึกษา
ขัน
้ ตน-ประชุมคณะ กรรมการตรวจรับ
พัสดุในงานจางที่ปรึกษาฯวันที่ 13พ.ค.
2562เวลา 14.30น.-เสนอรายงานผลการ
ตรวจรับพัสดุในงานจางที่ปรึกษาฯตอ ผอ.
สวพ. ตามหนังสือที่ กท 1704/346ลงวันที่
24พ.ค.2562 ซึ่งผูบริหารกําลังพิจารณา
25/6/2562 :อยูระหวาง ขัน
้ ตอนผูรับจาง
ดําเนินการตามสัญญา (1)สงรายงาน การ
ศึกษาขน
ั ้ ตน-ไดตงั ้ ฎีกาจายเงิน งวดที่ 1
เรียบรอยแลวอยูระหวางรอเบิกจายเงิน
งวดที่1 (2)สงรายงานการศึกษาขน
ั ้ กลางไดจัดประชุม สัมมนารับฟังความคิดเห็น
จากผูทรงคุณวุฒิ หนวยงาน ประชาชน
และภาคเอกชนที่เกี่ยวของฯ ตามTOR
เรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562
ณ โรงแรม เอบีนาเฮาส เขตหลักสี่ ควา
มกาวหน ารอยละ 53

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)
(7.1). คาใชจายในการศึกษา
แนวทางการพัฒนาศูนยพาณิชยก
รรมเมืองยานสะพานใหม
ความกาวหน าของงาน :65.00%

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานักงานวางผังเมือง

8

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

คร

มิติท่ี

รอยละของโบราณสถานไดรับการปรับปรุง
ดูแล รักษา (การปรับปรุงปอมมหากาฬและ
กําแพงเมืองเกา)

..

ผลผลิต
(Output)

50.00
(รอยละ)

45.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) อยูระหวางดําเนินการตาม
(8.1). โครงการปรับปรุงปอม
สัญญาฯ ซึ่งไดเริ่มดําเนินการภายหลังเสร็จ มหากาฬและกําแพงเมืองเกา
สิน
้ งาน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ความกาวหน าของงาน :45.00%

สํานักงานพัฒนาและ
ฟื้ นฟูเมือง

(สํานักงานพัฒนาและฟ้ ื นฟูเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
11

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

1.00
(พื้นที่)

1.000
(พื้นที่)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

2.00
(ผังทาง
เลือก)

2.000
(ผังทางเลือก)

(ไตรมาส 3) อยูระหวางการศึกษา สํารวจ
และประเมินพ้ น
ื ที่ที่จะพัฒนา ดวยวิธีการ
จัดรูปที่ดิน จํานวน 4 บริเวณ การดําเนินงา
น ขน
ั ้ ตอนศึกษาขอมูลพ้ น
ื ที่ และขอมูลพ้ น
ื
ฐานโครงการ 1.ศึกษาภาพถายทางอากาศ
สํารวจพ้ น
ื ที่ปิดลอม ที่โลงวางและระบบ
โครงขายคมนาคมของพ้ น
ื ที่ศึกษา 2.
รวบรวมราคาประเมินมูลคาที่ดิน 3.สราง
ความเขาใจและเจรจากับเจาของที่ดิน ใน
พื้นที่ฯ อยางตอเนื่อง 4.ประเมินความเป็ น
ไปไดสูงสุด 1 บริเวณ เพื่อจัดทํารางผังทาง
เลือกจํานวน 2 ผังทางเลือก 5.เจรจา
ทําความเขาใจและเชิญชวนเจาของ ที่
แปลงปากทางใหเขาใจถึงหลักการดําเนิน
การ และประโยชนที่จะไดรับของทุกฝาย

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

(สํานักงานพัฒนาและฟ้ ื นฟูเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จของการปรับปรุงแผน
แมบทและพ้ น
ื ที่เป าหมายการจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนาพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร

าน

จํานวนผังทางเลือก (ผังทางเขา-ออก) เพื่อ
พัฒนาพ้ น
ื ที่ปิดลอม

80.00
(รอยละ)

กร
ุงเ

รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน ทางสัญจรบนโครงสราง
สะพานขามแมน้ํ าเจาพระยา บริเวณชอง
กลางสะพานพระปกเกลา

87.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

70.00
(รอยละ)

61.080
(รอยละ)

(สํานักงานพัฒนาและฟ้ ื นฟูเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(9.1). โครงการคาใชจายในการจัด สํานักงานพัฒนาและ
รูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหา ฟื้ นฟูเมือง
นคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

คร

(สํานักงานพัฒนาและฟ้ ื นฟูเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(สํานักงานพัฒนาและฟ้ ื นฟูเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

12

เป าหมาย

(ไตรมาส 3) 1.จัดทําผังรายละเอียดระบบ
โครงขายคมนาคม ปั จจุบันของพ้ น
ื ที่ศึกษา
2.จัดทํารางผังทางเลือก(ผังทางเขา-ออก)
ของพ้ น
ื ที่ปิดลอมที่มีความเป็ นไปไดสูงสุด
ของบริเวณที่ศึกษา สํารวจหลังซอยบรม
ราชชนนี 77-81 จํานวน 2 ผังและไดจัด
ประชุมรับฟังความคิดเห็น จากเจาของ
ที่ดินเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2562

(10.1). กิจกรรมการจัดทําผังทาง
เลือก(ผังทางเขา-ออก)เพื่อพัฒนา
พื้นที่ปิดลอม
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) 1.ลงนามในสัญญาจาง
เรียบรอยแลว ตามสัญญาเลขที่ สวพ.
13/2562 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 2. อยู
ระหวางการกอสรางดําเนินการเจาะเสาเข็ม
ดวยระบบแหง (Dry process) ในสวนฐาน
ราก จํานวน 51 ตนของฝั่งพระนคร

(12.1). โครงการปรับปรุงภูมิทัศน สํานักงานพัฒนาและ
ทางสัญจรบนโครงสรางสะพานขาม ฟื้ นฟูเมือง
แมน้ํ าเจาพระยาบริเวณชองกลาง
สะพานพระปกเกลา
ความกาวหน าของงาน :61.08%

ห

10

ระดับ

ม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

จํานวนพ้ น
ื ที่ที่จะพัฒนาดวยวิธีการจัดรูปที่
ดิน

กลยุทธ

พ

9

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ท

มิติท่ี

7/15

(ไตรมาส 3) ดําเนินการขน
ั ้ ตอนประเมิน
ผลแผนแมบท และพ้ น
ื ที่เป าหมายการจัด
รูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพ้ น
ื ที่เดิมโดย 1.
ประเมินผลแผนแมบทและพ้ น
ื ที่เป าหมาย
ฯเดิม 2.การวิเคราะหขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดิน จากรางผังเมืองรวมฉบับ
ปรับปรุงลาสุด เพื่อจัดทํากรอบแนวความ
คิดในการจัดทํา และปรับปรุงรางแผนแม
บท 3.อยูระหวางเตรียมการจัดประชุม
ระดมความคิดเห็น ผูทรงคุณวุฒิและเจา
หน าที่ที่เกี่ยวของกับแผนแมบท และพ้ น
ื ที่
เป าหมายการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา พื้นที่
ของกรุงเทพมหานคร

สํานักงานพัฒนาและ
ฟื้ นฟูเมือง

(11.1). โครงการคาใชจายในการ
สํานักงานพัฒนาและ
ปรับปรุงแผนแมบทและพ้ น
ื ที่เป า
ฟื้ นฟูเมือง
หมายการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :85.00%

ขอมูล ณ วันท่ี 20-10-2019

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(กองควบคุมผังเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

14

15

รอยละความสําเร็จของการดําเนินการ
ตรวจสอบอาคารผิดกฎหมายและการใช
ประโยชนที่ดินที่ไมเป็ นไปตามกฎหมาย
ผังเมืองและมาตรการทางผังเมือง
(กองควบคุมผังเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

1.00
(บริเวณ(อ
ยางนอย))

100.000
(บริเวณ(อยาง
น อย))

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

15.00
(ครัง้ /ปี )

15.000
(ครัง้ /ปี )

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

กร
ุงเ

ท

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

จํานวนครัง้ ในการออกสํารวจและตรวจ
สอบการใชประโยชนที่ดินใหเป็ นไปตาม
กฎหมายและมาตรการทางผังเมือง

ผลงานลาสุด

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ผลการดําเนิ นงาน

8/15

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ไตรมาส 3) ดําเนินการแลวเสร็จตามแผน (13.1). โครงการแตมสีกรุงเทพมหา สํานักงานพัฒนาและ
งาน
นคร
ฟื้ นฟูเมือง
ความกาวหน าของงาน :100.00%

คร

(สํานักงานพัฒนาและฟ้ ื นฟูเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เป าหมาย

(ไตรมาส 3) รายละเอียดผลการดําเนินงาน
-ครัง้ ที่10ออกสํารวจในพ้ น
ื ที่เขตปทุมวัน
และออก พื้นที่เขตบางแค(รอบที่ 2)วันที่
27มีนาคม2562 -ครัง้ ที่11ออกสํารวจใน
พื้นที่เขตราชเทวีวันที่23 พฤษภาคม2562
-ครัง้ ที่12ออกสํารวจในพ้ น
ื ที่เขตพญาไท
วันที่ 29พฤษภาคม2562 -ครัง้ ที่13ออก
สํารวจในพ้ น
ื ที่เขตธนบุรีวันที่31 พฤษภา
คม2562 -ครัง้ ที่14ออกสํารวจในพ้ น
ื ที่เขต
คลองสานวันที่31 พฤษภาคม2562

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ระดับ

ห

จํานวนพ้ น
ื ที่ที่มีการดําเนินการตาม
โครงการแตมสีกรุงเทพฯ (นโยบายผูวา
ราชการกรุงเทพมหานคร) แลวเสร็จ

กลยุทธ

(ไตรมาส 3) รายละเอียดผลการดําเนินงาน
1.ออกตรวจสอบการใชประโยชนที่ดินและ
อาคารแลว 14เขตไดแกเขตลาดพราวเขต
หลักสี่เขตจอมทอง เขตตลิ่งชันเขต
วังทองหลางเขตบางแคเขตยานนาวา เขต
บางขุนเทียนเขตหนองแขมเขตปทุมวัน
เขตราช- เทวีเขตพญาไทเขตธนบุรีและ
เขตคลองสาน 2.ออกตรวจสอบการใช
ประโยชนที่ดินและอาคาร เรียบรอยแลว
และอยูระหวางสรุปผลการตรวจสอบ 2เขต
ไดแกเขตปทุมวันและเขตคลองสาน 3.
ปลัดกรุงเทพมหานครสงั ่ การเรียบรอยแลว
12เขต ไดแกเขตลาดพราวเขตหลักสี่เขต
บางขุนเทียนเขต จอมทอเขตตลิ่งชันเขต
หนองแขมเขตวังทองหลาง เขตบางแค
เขตราชเทวีเขตธนบุรีเขตยานนาวา และ
เขตพญาไท 4.ปลัดกรุงเทพมหานครสงั ่
การและแจงสํานักงาน เขตเรียบรอยแลว
12เขตไดแกเขตลาดพราวเขต หลักสี่เขต
บางขุนเทียนเขตจอมทองเขตตลิ่งชัน เขต
หนองแขมเขตวังทองหลางเขตบางแคเขต
ราชเทวี เขตธนบุรีเขตยานนาวาและเขต
พญาไท

ม

13

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

พ

มิติท่ี

(14.1). กิจกรรมการออกสํารวจและ กองควบคุมผังเมือง
ตรวจสอบการใชประโยชนที่ดินให
เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรการ
ทางผังเมือง
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(15.1). กิจกรรมการดําเนินการ
กองควบคุมผังเมือง
ตรวจสอบอาคารผิดกฎหมายและ
การใชประโยชนที่ดินที่ไมเป็ นไป
ตามกฎหมายผังเมืองและมาตรการ
ทางผังเมือง
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ขอมูล ณ วันท่ี 20-10-2019

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
18

รอยละความสําเร็จของการดําเนินการ
สํารวจและจัดเก็บขอมูลสาธารณูปโภคพ้ น
ื
ฐานลงในระบบ GIS

ผลงานลาสุด

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

(ไตรมาส 3) ดําเนินการนํ าเขาขอมูลสาธาร (17.1). กิจกรรมการสํารวจและจัด
ณูปโภค สาธารณูปการ ลงในระบบ GIS
เก็บขอ
 มูลสาธารณูปโภคและสาธาร
ณูปการ เพื่อการวางผังเมือง
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กองนโยบายและแผน
งาน

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

..

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

..

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

พ

100.000
(รอยละ)

กร
ุงเ

(สํานักงานวางผังเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กองนโยบายและแผน
งาน

ท

รอยละความสําเร็จของการดําเนินการ
พิจารณาตอบขอหารือจากประชาชน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) ดําเนินโครงการแลวเสร็จตาม (16.1). โครงการฝึกอบรมและดู
แผนงานที่วางไวแลว
งานการศึกษาแนวทางการจัดการ
มรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดสง
ขลา
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(กองนโยบายและแผนงาน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
รอยละความสําเร็จของการดําเนินการ
ปรับปรุงเว็บไซตของสํานักการวางผังและ
พัฒนาเมือง

ผลการดําเนิ นงาน

100.000
(รอยละ)

6.6.6

(สํานักงานภูมิสารสนเทศ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

19

เป าหมาย

คร

(กองนโยบายและแผนงาน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

6.6.6

ระดับ

าน

17

รอยละของขาราชการที่เขารับการฝึกอบรม
และดูงานนําองคความรูที่ไดรับไปประยุกต
ใชในการปฏิบัติงาน

กลยุทธ

(ไตรมาส 3) - ดําเนินการปรับปรุงเว็บไซต
ของสํานักการวางผัง และพัฒนาเมือง
ตัง้ แตวันที่ 1 - 30 เม.ย. 62 จํานวน 31
เรื่อง - ดําเนินการปรับปรุงเว็บไซตของ
สํานักการวางผัง และพัฒนาเมือง ตัง้ แต
วันที่ 1 - 31 พ.ค. 62 จํานวน 18 เรื่อง ดําเนินการปรับปรุงเว็บไซตของสํานักการ
วางผัง และพัฒนาเมือง ตัง้ แตวันที่ 1 - 30
มิ.ย. 62 จํานวน 8 เรื่อง

ห

16

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ม

มิติท่ี

9/15

(ไตรมาส 3) มีผูย่ น
ื ขอหารือ จํานวน 1 ราย
คือบริษท
ั เอส.เอ็น.กรุป(2006)จํากัด เรื่อง
ขอความอนุเคราะหฺปรับปรุงแกไขขอกําหน
ด หรือการใชประโยชนที่ดินผังเมืองรวม
กรุงเทพ มหานคร (ปรับปรุงครัง้ ที่ 4) ผูรับ
ผิดชอบไดทํา หนังสือตอบเรียบรอยแลว
หนังสือที่กท 1704/ 811 ลว. 3 เมษายน 2
562 28/5/2562:มีผูย่ น
ื  หารือ จํานวน 1
ราย คือ บริษท
ั ขนสงจํากัด เรื่อง ขอ
เปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินบริเวณ
สถานี ขนสงผูโดยสารกรุงเทพฯ(เอกมัย
)ผูรับผิดชอบ ดําเนินการตอบผูรองและ
นํ าสงใหเรียบรอยแลว หนังสือที่ กท
1705/1195 ลว.13 พฤษภาคม 2562
25/6/2562 : ไมมีผูย่ น
ื ขอหารือ

(18.1). กิจกรรมการปรับปรุงขอมูล สํานักงานภูมิสารสน
บนเว็บไซตของสํานักการวางผังและ เทศ
พัฒนาเมือง
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(19.1). กิจกรรมการตอบขอหารือใน สํานักงานวางผังเมือง
ขอบขายของการวางผังเมืองและ
แผนผังการใชประโยชนที่ดิน
แผนผังแสดงโครงการการคมนาคม
และขนสง แผนผังแสดงที่โลง
แผนผังแสดงโครงการกิจการ
สาธารณูปโภคและขอกําหนด
ผังเมืองรวมฯ ในเขตพ้ น
ื ที่ของ
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ขอมูล ณ วันท่ี 20-10-2019

มิติท่ี
20

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละความสําเร็จของการกอหนี้ผูกพัน

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

..

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) 1.การจัดซ้ อ
ื จัดจาง โดยวิธี
(20.1). การกอหนี้ผูกพัน
ประกาศ เชิญชวนทว
ั ่ ไป (กรณีวิธีตลาด
ความกาวหน าของงาน :100.00%
อิเล็กทรอนิกส : e-market) วิธีคัดเลือก
หรือวิธีเฉพาะเจาะจง กอหนี้ผูกพันและเบิก
จายทุกรายการเรียบรอยแลว 2. การจัดซ้ อ
ื
จัดจาง โดยวิธีประกาศ เชิญชวนทว
ั ่ ไป(ก
รณี วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส : ebidding) กอหนี้ผูกพัน และเบิกจายทุก
รายการ เรียบรอยแลว 3.ประเมินผลกัน
เหลื่อมปี รายการ งบประมาณปี 2561 กัน
เงินไวเบิกเหลื่อมปี 2562 (แบบไมมีหนี้)
จํานวน 3 รายการ 3.1 คาใชจายในการ
ปรับปรุงขอมูล แผนที่เชิงเลขมาตราสวน
๑:๔,๐๐๐ และ จัดทําขอมูลภูมิประเทศและ
ระดับชน
ั ้ ความสูง เพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อ การผังเมือง
จํานวนเงิน 69,699,800.-บาท - กอหนี้
ผูกพันเรียบรอยแลว - ลงนามสัญญาวันที่
7 ธ.ค. 61 สิน
้ สุดสัญญา 6 ธ.ค. 62 - อยู
ระหวางตรวจสอบใบขอเบิกเงินงวดที่ 1
และอยูระหวางดําเนินการตามสัญญา 2 3.
2 โครงการปรับปรุงปอมมหากาฬและ
กําแพงเมืองเกา จํานวนเงิน 13,800,000
บาท - ลงนามสัญญาแลว เมื่อวันที่ 22 ก.
พ. 62 สิน
้ สุดวันที่ 15 ส.ค. 62 - ผูรับจาง
บริษท
ั  ทริโอ ไบรท จํากัด อยูระหวาง
ดําเนินการตามสัญญา 3.3 โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศนทางสัญจรบน โครงสราง
สะพานขามแมน้ํ าเจาพระยาบริเวณ ชอง
กลางสะพานพระปกเกลา จํานวนเงิน
51,844,000.-บาท - ลงนามสัญญาวันที่ 2
8 มี.ค. 62 สิน
้ สุดวันที่ 22 มี.ค. 63 - อยู
ระหวางดําเนินการตามสัญญา

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานักงานเลขานุการ

21

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

คร

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ผลการดําเนิ นงาน

รอยละของความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม
(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

..

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

80.080
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) งบประมาณหลังปรับโอน 2
(21.1). การเบิกจายงบประมาณใน
06,083,380.-บาท - ยอดเบิกจาย 9
ภาพรวม
3,588,947.44.-บาท ณ วันที่ 24 มิถุนายน ความกา วหน าของงาน :80.08%
2562

10/15

สํานักงานเลขานุการ

ขอมูล ณ วันท่ี 20-10-2019

..

ผลผลิต
(Output)

..

ผลผลิต
(Output)

..

..

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
23

24

25

ความสําเร็จของการจัดทํางบการเงิน
(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

คะแนนความสําเร็จของการจัดทํารายงาน
บัญชีมูลคาทรัพยสินประจําปี  2561 ทัน
เวลาและถูกตอง
(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รอยละความสําเร็จของการจัดทําระบบการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

100.00
100.000
(ไตรมาส 3) ยังไมมีรายการกันเงินเหลื่อม (22.1). เงินกันไวเบิกเหล่ อ
ื มปี
(ไมมีเงิน (ไมมีเงิน กันไว ปี  2562
ความกาวหน าของงาน :100.00%
กันไวเบิก
เบิก เหลื่อมปี
เหลื่อมปี แบบไมมี หนี้ผูก
แบบไมมี
พัน)
หนี้ผูกพัน)
100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานักงานเลขานุการ

(ไตรมาส 3) ดําเนินโครงการแลวเสร็จตาม (23.1). การจด
ั ท
 าํ งบการเงินป
 ระจาํ ปี สํานักงานเลขานุการ
แผนงาน ที่วางไวแลว
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(ไตรมาส 3) ดําเนินโครงการแลวเสร็จตาม (24.1). การจัดทํารายงานบัญชีมูลคา สํานักงานเลขานุการ
แผนงาน ที่วางไวแลว
ทรัพยสินประจําปี  2561
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) บริหารความเสี่ยงของโครง
(25.1). การบริหารความเสี่ยงและ
การ/กิจกรรม ตามแบบฟอรม SR1 , SR2 การควบคุมภายใน
ใหเกิดผลสําเร็จและ รวบรวมเอกสารหลัก ความกาวหน าของงาน :100.00%
ฐานของกิจกรรมการจัดการ ความเสี่ยงใน
แบบฟอรม SR1 แผนการบริหาร ควา
มเสี่ยงของโครงการ และตัวชว
ี้ ัดผลสําเร็จ
ของการจัดการความเสี่ยงของโครงการ
ตามแบบฟอรม SR2

กองนโยบายและแผน
งาน

กร
ุงเ

ท

พ

(กองนโยบายและแผนงาน)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

เป าหมาย

คร

ระดับ

าน

รอยละของเงินกันไวเบิกเหล่ อ
ื มปี

กลยุทธ

ห

22

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ม

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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มิติท่ี
26

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการ
ใหบริการที่ดีที่สุด (Best Service)

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

..

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) ดําเนินการจัดกิจกรรมการ
(26.1). โครงการเครือขายเยาวชน
เรียนการสอน ดังนี้ 1.วันที่ 5 – 6
รักษก
 รุงเทพฯ (Best Service)
มิถุนายน 2562 โรงเรียนนาหลวง เขตทุง ความกาวหน าของงาน :100.00%
ครุ 2.วันที่ 7 , 10 มิถุนายน 2562
โรงเรียนวิชูทิศ เขตดินแดง ซึ่งในวันที่ 7
ไดจัดพิธีเปิ ดโครงการฯ โดยมีผูอํานวยการ
สํานักการวางผังและ พัฒนาเมืองพรอม
คณะผูบริหารเขารวมพิธี 3.วันที่ 12 , 19
มิถุนายน 2562 โรงเรียนนาหลวง เขตทุง
ครุ 4.วันที่ 13 , 20 มิถุนายน 2562
โรงเรียนมัธยมบานบางกะปิ  เขตบางกะปิ 
5.วันที่ 14 , 21 มิถุนายน 2562 โรงเรียน
มัธยมวัดสุทธาราม เขตคลองสาน 6. วันที่
21 มิถุนายน , 9 กรกฎาคม 2562
โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ เขตสวน
หลวง 7.วันที่ 27 , 28 มิถุนายน 2562
โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา 8.
วันที่ 27 มิถุนายน , 11 กรกฎาคม 2562
โรงเรียนมัธยมสุวิทยเสรีอนุสรณ 9.วันที่ 3
– 4 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนมัธยม
ประชานิเวศน เขตจตุจักร

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กองนโยบายและแผน
งาน

กร
ุงเ

(สํานักงานวางผังเมือง)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

100.000
(รอยละ)

พ

การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน

ท

27

ม

ห

าน

คร

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ผลการดําเนิ นงาน

(ไตรมาส 3) (ไตรมาส 3)26/4/2562 : -สง
โครงการที่ ปรับปรุงแกไขตามมติคณะ
กรรมการฯใหสํานักงาน ก.ก. ตามหนังสือ
สํานักการวางผังและพัฒนาเมืองที่ กท
1704/816 ลงวันที่ 3 เมษายน 2562 -ขอ
อนุมัติโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ของหนวยงาน ตามหนังสือ
สํานักงานวางผังเมือง ที่ กท 1704/246
ลงวันที่ 11 เมษายน 2562 -รวบรวมความ
รูและความคิดเห็นจากผูมีประสบ การณ
เพื่อจัดทําบทเรียนในการอบรม จัดอบรม
ในวันที่ 30 เมษายน 2562 ณ หองประชุม
สํานัก การวางผังและพัฒนาเมือง ชัน
้ 4
28/5/2562 : อยูระหวางสรุปผลแบบ
ทดสอบและแบบสอบถาม 25/6/2562 : อยู
ระหวางจัดทําแบบประเมินผล ความเขาใจ
และรวบรวมบทเรียน

12/15

(27.1). โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรในการดําเนินงานดานผัง
เมือง
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานวางผังเมือง

ขอมูล ณ วันท่ี 20-10-2019

มิติท่ี
28

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

..

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

..

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) 1. รายงานผลการสํารวจ
(28.1). ความพึงพอใจของผูรับบริ
ความพึงพอใจ ของผูใชบริการฯ ประจําปี  2 การ
562 ครัง้ ที่ 1 ให ผูอํานวยการสํานักการ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
วางผังและพัฒนาเมืองทราบ 2. ประสาน
สํานักงานเลขานุการสํานักการวางผัง และ
พัฒนาเมืองดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงผล
การสํารวจความพึงพอใจฯ ขอคําถามขอ
13 และ ขอ 14 3. กองผูตรวจราชการ
ประสานใหอํานวยความสะดวก กับเจา
หน าที่จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร ในการเขาสํารวจความพึงพอใจฯ
ตัง้ แตวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เป็ นตนไป
4. สํานักการวางผังและพัฒนาเมืองตอบ
แบบ สอบถามฯ เรียบรอยแลวและสง
คืนใหสถาบันบัณฑิต- พัฒนบริหารศาสตร
เรียบรอยแลว

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กองนโยบายและแผน
งาน

29

รอยละความสําเร็จของการดําเนินการสราง
เสริมสุขภาพของบุคลากรในหนวยงาน

100.000
(รอยละ)

พ
ท
กร
ุงเ

30

รอยละความสําเร็จของการดําเนินการดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดลอมในการทํางานของหนวยงาน
(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(ไตรมาส 3) 1.ดําเนินกิจกรรม sport day (29.1). การดําเนินการสรางเสริมสุข สํานักงานเลขานุการ
ทุกวันพุธ ตามนโยบายของผูวาราชการ
ภาพของบุคลากรในหนวยงาน
กรุงเทพมหานคร เพื่อสงเสริมสุขภาพให ความกา วหน าของงาน :100.00%
กับบุคลากร 2.ประชาสัมพันธเผยแพร
ความรูเกี่ยวกับการสงเสริม สุขภาพผาน
ทางเพจสํานักการวางผังและ พัฒนาเมือง
และไลนกลุม 3. จัดบอรดประชาสัมพันธ
เผยแพรความรูเกี่ยวกับ การสรางเสริมสุข
ภาพ เรื่องการออกกําลังกาย พิชิตโรคดวย
หนังยาง 4.จัดทําหนังสือเวียนเผยแพร
ประชาสัมพันธความรู เกี่ยวกับการสราง
เสริมสุขภาพของบุคลากรใน สํานักการวาง
ผังและพัฒนาเมือง จํานวน ๑ เรื่อง ดังนี้
๑.เรื่อง รูปรางแบบคุณ ออกกําลังกายแบบ
ไหนดี สมองดี รูปรางดี มีพลังงาน ตาม
หนังสือที่ กท ๑๗๐๑/ว ๒๓๗๖ ลงวันที่ ๑๔
มิถุนายน ๒๕๖๒

ม

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ห

าน

คร

(กองนโยบายและแผนงาน)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ผลการดําเนิ นงาน

..

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) 1. เตรียมการจัดกิจกรรมให
ความรู ความเขาใจในเรื่องความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน สําหรับผูปฏิบัติงาน ในการใช
เครื่องถายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร
และพนักงานขับรถยนต 2. เจาหน าที่ของ
สํานักการวางผังและพัฒนาเมือง นํ าคูมือ
การปฏิบัติงานไปใชในการปฏิบัติงานจริง
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(30.1). การดําเนินการดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดลอมในการทํางานของหนวย
งาน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานเลขานุการ

ขอมูล ณ วันท่ี 20-10-2019

31

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อ
พัฒนาภาพลักษณและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

..

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) กองนโยบายและแผนงานได (31.1). การพัฒนาภาพลักษณและ
รายงานผล การดําเนินการตามแผนการ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
บริหารความเสี่ยง ดานการทุจริตของ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
หนวยงาน ตามเกณฑ ตัวชว
ี้ ัด 4.1
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ของเดือน
มีนาคม (สงใหสํานักงาน กก. ภายใน
กําหนดวันที่ 15 เมษายน 2562) เดือน
เมษายน (ตามหนังสือที่ กท 1702/302 ลง
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562) เดือน
พฤษภาคม 2562 (ตามหนังสือที่ กท
1702/1456 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562)
ภายในกําหนดเรียบรอยแลว

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กองนโยบายและแผน
งาน

คร

มิติท่ี

าน

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

-

ห

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 31 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

พ

ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงช่ อ
ื .............................................................(ผูรายงาน)

กร
ุงเ

............................................................

ท

ตําแหนง ............................................................

ลงช่ อ
ื .............................................................(หัวหน าหนวยงาน)
ตําแหนง ............................................................
............................................................

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

คร

** หมายเหตุ ** กรณี ไมมีการรายงานไตรมาสปัจจุบัน ระบบฯ จะแสดงขอมูลไตรมาสกอนหน านี้..

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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