แบบรายงานติดตามความกาวหน าตัวชว
ี ้ ัดตามแผนปฏิบัติราชการของสํานั กการวางผังและพัฒนาเมือง : ปี งบประมาณ พ.ศ.2563 (รอยละ 70)

3

4

5

6

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

65.00
(รอยละ)

(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

..

ผลผลิต
(Output)

รอยละความสําเร็จในการปรับปรุงแผนที่
เชิงเลข และแผนที่การใชประโยชนที่ดิน
และอาคารใหเป็ นปัจจุบัน
(สํานักงานภูมิสารสนเทศ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
รอยละความสําเร็จของผลการดําเนินงาน
สํารวจจัดเก็บขอมูลที่ดินและสิ่งปลูกสราง
ในกรุงเทพมหานคร
(สํานักงานภูมิสารสนเทศ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จของผลการดําเนินงาน
ปรับปรุงขอมูลแผนที่เชิงเลขมาตราสวน
๑:๔,๐๐๐ และจัดทําขอมูลภูมิประเทศและ
ระดับชน
ั ้ ความสูง
(สํานักงานภูมิสารสนเทศ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการ
ศึกษาและวางแผนพัฒนาพ้ น
ื ที่ที่มี
ศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนสงมวลชน
(TOD)
(สํานักงานวางผังเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผังแมบทการพัฒนาพ้ น
ื ที่ศูนยชุมชน
ชานเมืองมีนบุรีและพ้ น
ื ที่ตอเนื่อง

(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
1.00
(Output) (ผังแมบท)

(รอยละ)

(ผังแมบท)

(สํานักงานวางผังเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(ไตรมาส 3)

าน

(สํานักงานภูมิสารสนเทศ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน

1/6

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3)

(ไตรมาส 3)

(ไตรมาส 3)

(ไตรมาส 3)

(ไตรมาส 3)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(1.1). กิจกรรมการจัดทําขอมูล
สารสนเทศภูมิศาสตรขอมูลที่ดิน
ของรัฐในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :16.66%

สํานักงานภูมิสารสน
เทศ

(2.1). กิจกรรมการปรับปรุงแผนที่
เชิงเ ลข และแผนทีก
่ ารใชป
 ระโยชน
ที่ดินและอาคารใหเป็ นปัจจุบัน
ความกาวหน าของงาน :16.67%

สํานักงานภูมิสารสน
เทศ

คร

ผลงานลาสุด

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

เป าหมาย

ม

2

ระดับ

พ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละความสําเร็จของการจัดทําฐานขอมูล
สารสนเทศภูมิศาสตรขอมูลที่ดินของรัฐใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร

กลยุทธ

ท

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

กร
ุงเ

มิติท่ี

(3.1). โครงการสํารวจจัดเก็บขอมูล สํานักงานภูมิสารสน
ที่ดินและสิ่งปลูกสรางในกรุงเทพ
เทศ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :8.33%
(4.1). คาใชจายในการปรับปรุง
ขอมูลแผนที่เชิงเลขมาตราสวน
๑:๔,๐๐๐ และจัดทําขอมูล
ภูมิประเทศและระดับชน
ั ้ ความสูง
เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรเพื่อการผังเมือง
ความกาวหน าของงาน :61.00%

สํานักงานภูมิสารสน
เทศ

(5.1). คาใชจายตามโครงการศึกษา สํานักงานวางผังเมือง
และวางแผนพัฒนาพ้ น
ื ที่ที่มี
ศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนสง
มวลชน (TOD)
ความกาวหน าของงาน :40.00%
(6.1). คาใชจายตามโครงการพัฒนา สํานักงานวางผังเมือง
ศูนยชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพ้ น
ื ที่
ตอเนื่อง
ความกาวหน าของงาน :39.00%

ขอมูล ณ วันท่ี 13-12-2019

9

รอยละความสําเร็จของการดําเนินการ
พิจารณาอนุญาตกอสรางสิ่งลวง
ลํ้าลํานํ้ าภายในกําหนด
(สํานักงานวางผังเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการ
จางที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานตามผังเมืองรวมดวย
มาตรการกลไกที่เหมาะสม กรณีมาตรการ
การควบคุมเขตพ้ น
ื ที่ซอนทับ (Overlay
Zoning)

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

..

ผลผลิต
(Output)

4.10
(รอยละ)

(รอยละ)

..

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

90.00
(รอยละ)

(รอยละ)

12

รอยละความสําเร็จของการดําเนินการ
ปรับปรุงภูมิทัศนทางเดินริมน้ํ ายานกะดีจีน

ผลผลิต
(Output)

1.00
(รายงาน
(ฉบับ))

(รายงาน (ฉบับ))

ท

(สํานักงานวางผังเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

6.6.6

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

65.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ผลผลิต
(Output)

38.92
(รอยละ)

(รอยละ)

กร
ุงเ

11

มีรายงานผลการศึกษาแนวทางการพัฒนา
ศูนยชุมชนยอย

(สํานักงานพัฒนาและฟ้ ื นฟูเมือง)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศนทางสัญจรบนโครงสราง
สะพานขามแมน้ํ าเจาพระยาบริเวณชอง
กลางสะพานพระปกเกลา

6.6.6

(สํานักงานพัฒนาและฟ้ ื นฟูเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(ไตรมาส 3)

(ไตรมาส 3)

(ไตรมาส 3)

พ

(สํานักงานวางผังเมือง)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
10

ผลการดําเนิ นงาน

2/6

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(7.1). โครงการวางและจัด
ทําผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
(ปรับปรุงครัง้ ที่ 4)
ความกาวหน าของงาน :85.85%

สํานักงานวางผังเมือง

(8.1). กิจกรรมการดําเนินการ
พิจารณาอนุญาตกอสรางสิ่งลวง
ลํ้าลํานํ้ าในเขตพ้ น
ื ที่ของกรุงเทพ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :16.67%

สํานักงานวางผังเมือง

คร

(สํานักงานวางผังเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับ

าน

8

รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการ
วางและจัดทําผังเมืองรวมกรุงเทพมหา
นคร (ปรับปรุงครัง้ ที่ 4)

กลยุทธ

ห

7

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ม

มิติท่ี

(9.1). คาใชจายตามโครงการจางที่ สํานักงานวางผังเมือง
ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานตามผังเมืองรวมดวย
มาตรการกลไกที่เหมาะสม กรณี
มาตรการควบคุมเขตพ้ น
ื ที่ซอนทับ
(Overlay Zoning)
ความกาวหน าของงาน :40.00%
(9.2). โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
ยานกะดีจีน
ความกาวหน าของงาน :10.00%

สํานักงานพัฒนาและ
ฟื้ นฟูเมือง

(10.1). คาใชจายตามโครงการศึกษา สํานักงานวางผังเมือง
แนวทางการพัฒนาศูนยพาณิชยก
รรมเมืองยานสะพานใหม
ความกาวหน าของงาน :81.00%

(ไตรมาส 3)

(ไตรมาส 3)

(12.1). โครงการปรับปรุงภูมิทัศน สํานักงานพัฒนาและ
ทางสัญจรบนโครงสรางสะพานขาม ฟื้ นฟูเมือง
แมน้ํ าเจาพระยาบริเวณชองกลาง
สะพานพระปกเกลา
ความกาวหน าของงาน :14.55%

ขอมูล ณ วันท่ี 13-12-2019

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
16

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
17

18

ผลงานลาสุด

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

1.00
(พื้นที่)

(พื้นที่)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

25.00
(รอยละ)

(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

1.00
(ราย)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3)

(สํานักงานพัฒนาและฟ้ ื นฟูเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของถนน ตรอก ซอย เป าหมายซ่ งึ
ดําเนินการตรวจสอบการใชประโยชนที่ดิน
ใหเป็ นไปตามกฎหมายและมาตรการทาง
ผังเมือง
(กองควบคุมผังเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

จํานวนการละเมิดกฎหมายและมาตรการ
ทางผังเมืองในพ้ น
ื ที่อนุรักษชนบทและ
เกษตรกรรมไมเพิ่มข้ น
ึ จากปีที่ผานมา
(ราย)
(กองควบคุมผังเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

จํานวนผูเขารวมกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธใหความรูดานผังเมือง
(กองควบคุมผังเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จของการดําเนินการ
ปรับปรุงเว็บไซตของสํานักการวางผังและ
พัฒนาเมือง

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

(ราย)

100.00
(คน)

100.00
(รอยละ)

(คน)

(รอยละ)

(สํานักงานภูมิสารสนเทศ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(ไตรมาส 3)

าน

รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการ
ปรับปรุงปอมมหากาฬและกําแพงเมืองเกา

3/6

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(13.1). โครงการคาใชจายในการ
พัฒนาเมืองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การใชประโยชนที่ดินของกรุงเทพ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :10.00%

สํานักงานพัฒนาและ
ฟื้ นฟูเมือง

(14.1). โครงการปรับปรุงปอม
มหากาฬและกําแพงเมืองเกา
ความกาวหน าของงาน :4.16%

สํานักงานพัฒนาและ
ฟื้ นฟูเมือง

คร

(สํานักงานพัฒนาและฟ้ ื นฟูเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ห

15

เป าหมาย

(15.1). โครงการติดตามตรวจสอบ กองควบคุมผังเมือง
การใชประโยชนที่ดินใหเป็ นไปตาม
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
บริเวณริมถนนเป าหมาย
ความกาวหน าของงาน :40.00%

(ไตรมาส 3)

(16.1). โครงการสํารวจติดตาม
ตรวจสอบการละเมิดผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานครบริเวณที่ดิน
ประเภทอนุรักษชนบทและเกษตร
กรรม
ความกาวหน าของงาน :40.00%

กองควบคุมผังเมือง

(ไตรมาส 3)

(17.1). โครงการประชาสัมพันธ
กฎหมายดานผังเมืองในที่ดิน
ประเภทอนุรักษชนบทและเกษตร
กรรม
ความกาวหน าของงาน :27.00%

กองควบคุมผังเมือง

ม

14

ระดับ

พ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

จํานวนพ้ น
ื ที่ที่จะพัฒนาดวยวิธีการจัดรูปที่
ดิน

กลยุทธ

ท

13

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

กร
ุงเ

มิติท่ี

(ไตรมาส 3)

(18.1). กิจกรรมการปรับปรุงขอมูล สํานักงานภูมิสารสน
บนเว็บไซตของสํานักการวางผังและ เทศ
พัฒนาเมือง
ความกาวหน าของงาน :16.66%

ขอมูล ณ วันท่ี 13-12-2019

มิติท่ี
19

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละความสําเร็จของการดําเนินการ
พิจารณาตอบขอหารือจากประชาขน

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

..

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

..

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

..

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

..

ผลผลิต
(Output)

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3)

23

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

คะแนนความสําเร็จของการจัดทํารายงาน
บัญชีมูลคาทรัพยสินประจําปี  2562 ทัน
เวลาและถูกตอง
(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน

24

25

าน

100.00
(รอยละ)

กร
ุงเ

(สํานักงานภูมิสารสนเทศ)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
(กองนโยบายและแผนงาน)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการ
ใหบริการที่ดีที่สุด (Best Service)

(รอยละ)

(รอยละ)

(รอยละ)

..

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

..

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(กองนโยบายและแผนงาน)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(ไตรมาส 3)

ห

ความสําเร็จของการจัดทํางบการเงิน

(ไตรมาส 3)

ม

22

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

พ

21

รอยละของความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม

ท

20

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(19.1). กิจกรรมการตอบขอหารือใน สํานักงานวางผังเมือง
ขอบขายของการวางผังเมืองและ
แผนผังการใชประโยชนที่ดิน
แผนผังแสดงโครงการการคมนาคม
และขนสง แผนผังแสดงที่โลง
แผนผังแสดงโครงการกิจการ
สาธารณูปโภคและขอกําหนด
ผังเมืองรวมฯ ในเขตพ้ น
ื ที่ของ
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :16.67%

คร

(สํานักงานวางผังเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

4/6

(20.1). การเบิกจายงบประมาณใน
ภาพรวม
ความกาวหน าของงาน :0.28%

สํานักงานเลขานุการ

(21.1). การจด
ั ท
 าํ งบการเงินป
 ระจาํ ปี สํานักงานเลขานุการ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3)

(22.1). การจัดทํารายงานบัญชีมูลคา สํานักงานเลขานุการ
ทรัพยสินประจําปี  2562
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3)

(23.1). โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ สํานักงานภูมิสารสน
การรายงานการแจงหรือ
เทศ
เปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน
ในเขตผังเมืองรวมดวยระบบภูมิสาร
สนเทศ
ความกาวหน าของงาน :10.00%

(ไตรมาส 3)

(ไตรมาส 3)

(24.1). ความพึงพอใจของผูรับบริ
การ
ความกาวหน าของงาน :16.66%

กองนโยบายและแผน
งาน

(25.1). โครงการตอยอดอดีต ปรับ
ปั จจุบัน สรางคุณคาคลอง
บางกอกใหญผานเสนทาง "ลอ ราง
เรือ" (Best Service)
ความกาวหน าของงาน :10.00%

กองนโยบายและแผน
งาน

ขอมูล ณ วันท่ี 13-12-2019

26

27

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

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

รอยละความสําเร็จของการพัฒนาฐานขอ
มูล

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

..

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

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

(26.1). การดําเนินการดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดลอมในการทํางานของหนวย
งาน
ความกาวหน าของงาน :16.66%

สํานักงานเลขานุการ

(27.1). กิจกรรมการพัฒนาฐาน
ขอมูลของสํานักการวางผังและ
พัฒนาเมือง
ความกาวหน าของงาน :10.00%

สํานักงานภูมิสารสน
เทศ

-

ม

กร
ุงเ

ท

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

พ

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

(ไตรมาส 3)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ห

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3)

าน

(สํานักงานภูมิสารสนเทศ)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ผลการดําเนิ นงาน

คร

มิติท่ี

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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