แบบรายงานติดตามความกาวหน าตัวชว
ี ้ ัดตามแผนปฏิบัติราชการของสํานั กการวางผังและพัฒนาเมือง : ปี งบประมาณ พ.ศ.2564 (รอยละ 70)

4

5

6

รอยละความสําเร็จของการดําเนินงาน
พัฒนาระบบบูรณาการภูมิสารสนเทศ (GI
Platform) เพื่อการบริหารจัดการเมือง
กรุงเทพมหานคร
(สํานักงานภูมิสารสนเทศ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จของผลการดําเนินงาน
สํารวจจัดเก็บขอมูลที่ดินและสิ่งปลูกสราง
ในกรุงเทพมหานคร
(สํานักงานภูมิสารสนเทศ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จของผลการดําเนินงาน
ปรับปรุงขอมูลแผนที่เชิงเลขมาตราสวน
๑:๔,๐๐๐ และจัดทําขอมูลภูมิประเทศและ
ระดับชน
ั ้ ความสูง

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

4.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

4.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

4.0.

ผลผลิต
(Output)

(สํานักงานภูมิสารสนเทศ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการ
ศึกษาและวางแผนพัฒนาพ้ น
ื ที่ที่มี
ศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนสงมวลชน
(TOD)

(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

4.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

4.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(สํานักงานวางผังเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3)

(1.1). คาใชจายในการเชื่อมโยง
สํานักงานภูมิสารสน
ขอมูลที่ดินระหวางกรุงเทพมหานคร เทศ
กับกรมที่ดิน
ความกาวหน าของงาน :25%

(ไตรมาส 3)

(2.1). คาใชจายในการศึกษาและจัด สํานักงานภูมิสารสน
ทําแผนพัฒนาศูนยขอมูลเมือง
เทศ
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :14%

คร

4.0.

ผลการดําเนิ นงาน

าน

(สํานักงานภูมิสารสนเทศ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลงานลาสุด

ห

รอยละความสําเร็จของการดําเนินงาน
ศึกษาและจัดทําแผนพัฒนาศูนยขอมูล
เมืองกรุงเทพมหานคร

เป าหมาย

(ไตรมาส 3)

ม

3

(สํานักงานภูมิสารสนเทศ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับ

พ

2

รอยละความสําเร็จของผลการดําเนินงาน
เชื่อมโยงขอมูลที่ดินระหวาง
กรุงเทพมหานครกับกรมที่ดิน

กลยุทธ

ท

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

กร
ุงเ

มิติท่ี

(3.1). คาใชจายในการพัฒนาระบบ
บูรณาการภูมิสารสนเทศ (GI
Platform) เพื่อการบริหารจัดการ
เมืองกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :10%

สํานักงานภูมิสารสน
เทศ

(ไตรมาส 3)

(4.1). โครงการสํารวจจัดเก็บขอมูล สํานักงานภูมิสารสน
ที่ดินและสิ่งปลูกสรางในกรุงเทพ
เทศ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :15%

(ไตรมาส 3)

(5.1). คาใชจายในการปรับปรุง
ขอมูลแผนที่เชิงเลขมาตราสวน
๑:๔,๐๐๐ และจัดทําขอมูล
ภูมิประเทศและระดับชน
ั ้ ความสูง
เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรเพื่อการผังเมือง
ความกาวหน าของงาน :61%

(ไตรมาส 3)

สํานักงานภูมิสารสน
เทศ

(6.1). คาใชจายตามโครงการศึกษา สํานักงานวางผังเมือง
และวางแผนพัฒนาพ้ น
ื ที่ที่มี
ศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนสง
มวลชน (TOD)
ความกาวหน าของงาน :100%

ขอมูล ณ วันท่ี 3-03-2021

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
10

11

12

ระดับความสําเร็จของกิจกรรมการพัฒนา
จากการศึกษารอบบริเวณสถานีขนสงมวล
ชน (TOD) ไดรับการผลักดันสูการปฏิบัติ

ผลผลิต
(Output)

1.00
(ผังแมบท)

(ผังแมบท)

4.0.

ผลผลิต
(Output)

5.00
(ระดับ)

(ระดับ)

4.0.

ผลผลิต
(Output)

5.00
(ระดับ)

(ระดับ)

4.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(สํานักงานวางผังเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการ
ทบทวนขอกําหนดผังเมืองและศึกษา
มาตรการทางผังเมืองที่ชวยลดผลกระทบ
จากมลพิษทางอากาศในเขตกรุงเทพมหา
นคร
(สํานักงานวางผังเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการ
วางและจัดทําผังเมืองรวมกรุงเทพมหา
นคร (ปรับปรุงครัง้ ที่ 4)
(สํานักงานวางผังเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

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

(ไตรมาส 3)

(ไตรมาส 3)

(รอยละ)

4.0.

ผลผลิต
(Output)

92.70
(รอยละ)

4.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(รอยละ)

(สํานักงานวางผังเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(ไตรมาส 3)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(7.1). คาใชจายตามโครงการพัฒนา สํานักงานวางผังเมือง
ศูนยชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพ้ น
ื ที่
ตอเนื่อง
ความกาวหน าของงาน :100%

คร

0.0.

ผลการดําเนิ นงาน

าน

(สํานักงานวางผังเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลงานลาสุด

ห

9

ระดับความสําเร็จในการกําหนดการพัฒนา
ศูนยชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพ้ น
ื ที่ตอ
เนื่อง เพื่อผลักดันผลการศึกษาฯ การ
พัฒนาในพ้ น
ื ที่ศูนยชุมชนยอยสูการปฏิบัติ

เป าหมาย
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(8.1). โครงสงเสริมการปฏิบัติให
สํานักงานวางผังเมือง
เป็ นไปตามแผนงานพัฒนา
ศูนยชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพ้ น
ื ที่
ตอเนื่อง
ความกาวหน าของงาน :14%
(9.1). โครงสงเสริมการปฏิบัติให
สํานักงานวางผังเมือง
เป็ นไปตามแผนงานพัฒนาพ้ น
ื ที่รอบ
บริเวณสถานีขนสงมวลชน (TOD)
ความกาวหน าของงาน :14%

(ไตรมาส 3)

(10.1). โครงการทบทวนขอกําหนด สํานักงานวางผังเมือง
ผังเมืองและศึกษามาตรการทาง
ผังเมืองที่ชวยลดผลกระทบจาก
มลพิษทางอากาศในเขตกรุงเทพ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :51.5%

(ไตรมาส 3)

(11.1). โครงการวางและจัด
ทําผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
(ปรับปรุงครัง้ ที่ 4)
ความกาวหน าของงาน :86.4%

(ไตรมาส 3)

(12.1). คาใชจายตามโครงการจางที่ สํานักงานวางผังเมือง
ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานตามผังเมืองรวมดวย
มาตรการกลไกที่เหมาะสม กรณี
มาตรการควบคุมเขตพ้ น
ื ที่ซอนทับ
(Overlay Zoning)
ความกาวหน าของงาน :100%

ม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(สํานักงานวางผังเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับ

พ

8

ผังแมบทการพัฒนาพ้ น
ื ที่ศูนยชุมชน
ชานเมืองมีนบุรีและพ้ น
ื ที่ตอเนื่อง

กลยุทธ

ท

7

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

กร
ุงเ

มิติท่ี

สํานักงานวางผังเมือง

ขอมูล ณ วันท่ี 3-03-2021

16

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
17

18

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละการดําเนินการจัดทํามาตรการและ
แนวการสงเสริมการจัดรูปที่ดินที่มีประ
สิทธิภาพ
(สํานักงานพัฒนาและฟ้ ื นฟูเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับความสําเร็จในการบูรณาการ
(Integration) และการทํางานรวมกัน
(collaboration) ในการอนุรักษฟ้ ื นฟูตาม
ผังแมบทการฟ้ ื นฟูยานเมืองเกา
(สํานักงานพัฒนาและฟ้ ื นฟูเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของถนน ตรอก ซอย เป าหมาย ซึ่ง
ดําเนินการตรวจสอบการใชประโยชนที่ดิน
ใหเป็ นไปตามกฎหมายและมาตรการทาง
ผังเมือง

6.0.

ผลผลิต
(Output)

5.00
(ระดับ)

(ระดับ)

4.0.

ผลผลิต
(Output)

60.00
(รอยละ)

(รอยละ)

4.0.

ผลผลิต
(Output)

60.00
(รอยละ)

(รอยละ)

4.0.

ผลผลิต
(Output)

5.00
(ระดับ)

(กองควบคุมผังเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับความสําเร็จของการควบคุมการ
ละเมิดกฎหมายและมาตรการทางผังเมือง
ในพ้ น
ื ที่อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม

(ระดับ)

4.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

4.0.

ผลผลิต
(Output)

5.00
(ระดับ)

(รอยละ)

(ระดับ)
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โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)
(13.1). โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
ยานกะดีจีน
ความกาวหน าของงาน :33.5%

คร

(ไตรมาส 3)

(กองควบคุมผังเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ผลการดําเนิ นงาน

(ไตรมาส 3)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานักงานพัฒนาและ
ฟื้ นฟูเมือง

(14.1). โครงการถอดบทเรียนการ
จัดรูปที่ดินกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :20%

สํานักงานพัฒนาและ
ฟื้ นฟูเมือง

(15.1). โครงการจัดทํามาตรการสง
เสริมการจัดรูปที่ดิน
ความกาวหน าของงาน :25%

สํานักงานพัฒนาและ
ฟื้ นฟูเมือง

(ไตรมาส 3)

(16.1). กิจกรรมจัดทําแผนปฏิบัติ
การ (Action Plan) ระหวางหนวย
งานของกรุงเทพมหานคร ในการ
อนุรักษฟ้ ื นฟูยานตลาดนอยและ
พื้นที่ตอเนื่อง
ความกาวหน าของงาน :55%

สํานักงานพัฒนาและ
ฟื้ นฟูเมือง

(ไตรมาส 3)

(17.1). โครงการติดตามตรวจสอบ กองควบคุมผังเมือง
การใชประโยชนที่ดินใหเป็ นไปตาม
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
บริเวณริมถนนเป าหมาย
ความกาวหน าของงาน :51%

(ไตรมาส 3)

(18.1). โครงการสํารวจติดตาม
กองควบคุมผังเมือง
ตรวจสอบการ ใชประโยชนที่ดินใน
พื้นที่อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม
ความกาวหน าของงาน :51%

าน

(สํานักงานพัฒนาและฟ้ ื นฟูเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลงานลาสุด

(ไตรมาส 3)

ห

15

รอยละการดําเนินการทบทวนบทเรียนผล
การศึกษาการจัดรูปที่ดินที่ผ่านมาของ
กรุงเทพมหานคร

เป าหมาย

ม

14

(สํานักงานพัฒนาและฟ้ ื นฟูเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับ

พ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงภูมิทัศน
ทางเดินริมน้ํ ายานกะดีจีนตามผลการศึกษา
การอนุรักษฟ้ ื นฟูเมืองนํารองยานกะดีจีนคลองสาน

กลยุทธ

ท

13

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

กร
ุงเ

มิติท่ี
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20

21

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

รอยละความสําเร็จของการฝึกอบรม
หลักสูตรการประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร
(สํานักงานภูมิสารสนเทศ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รอยละความสําเร็จของการดําเนินการ
พิจารณาตอบขอหารือจากประชาขน

เป าหมาย

ระดับ

4.0.

ผลผลิต
(Output)

8.00
(ไตรมาส 3)
(ราย (ไม (ราย (ไมเพิ่มจาก
เพิ่มจากปี
ปี  2563))
2563))

(19.1). โครงการสํารวจติดตาม
ตรวจสอบการใชประโยชนที่ดินใน
พื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม
ความกาวหน าของงาน :51%

7.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(20.1). คาใชจายในการฝึกอบรม
สํานักงานภูมิสารสน
หลักสูตรการประยุกตใชเทคโนโลยี เทศ
ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :25%

4.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

4.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

24

รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการ
ปรับปรุงปอมมหากาฬและกําแพงเมืองเกา
(สํานักงานพัฒนาและฟ้ ื นฟูเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รอยละของผูเขารับการฝึกอบรมมีความรู
ความเขาใจภาษาอังกฤษเพื่อการผังเมือง
เพิ่มข้ น
ึ

(ไตรมาส 3)

(ไตรมาส 3)

ม

พ

(สํานักงานพัฒนาและฟ้ ื นฟูเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(รอยละ)

ท

23

จํานวนพ้ น
ื ที่ที่เป็ นไปไดในการดําเนินการ
จัดรูปที่ดิน

6.0.

ผลผลิต
(Output)

90.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

กร
ุงเ

22

ผลการดําเนิ นงาน

ห

(สํานักงานวางผังเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ผลงานลาสุด

7.0.

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กลยุทธ

กองควบคุมผังเมือง

คร

19

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

าน

มิติท่ี

(ไตรมาส 3)

(21.1). กิจกรรมการตอบขอหารือใน สํานักงานวางผังเมือง
ขอบขายของการวางผังเมืองและ
แผนผังการใชประโยชนที่ดิน
แผนผังแสดงโครงการการคมนาคม
และขนสง แผนผังแสดงที่โลง
แผนผังแสดงโครงการกิจการ
สาธารณูปโภคและขอกําหนด
ผังเมืองรวมฯ ในเขตพ้ น
ื ที่ของ
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :41.65%
(22.1). โครงการการพัฒนาเมือง
สํานักงานพัฒนาและ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช
ฟื้ นฟูเมือง
ประโยชนที่ดินของกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :20%

(ไตรมาส 3)

(23.1). โครงการปรับปรุงปอม
มหากาฬและกําแพงเมืองเกา
ความกาวหน าของงาน :84.16%

สํานักงานพัฒนาและ
ฟื้ นฟูเมือง

(ไตรมาส 3)

(24.1). คาใชจายการฝึกอบรมภาษา กองนโยบายและแผน
อังกฤษเพื่อการผังเมือง
งาน
ความกาวหน าของงาน :30%

(กองนโยบายและแผนงาน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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27

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รอยละความสาเร็จในการพัฒนาและจัด
เก็บฐานขอมูลที่มีความสาคัญตอการปฏิบัติ
งานหรือการใหบริการ
(สํานักงานภูมิสารสนเทศ)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ความสําเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวยงาน

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

7.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

7.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

0.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(กองนโยบายและแผนงาน)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3)

(25.1). การเบิกจายงบประมาณใน
ภาพรวม
ความกาวหน าของงาน :1.87%

(ไตรมาส 3)

(ไตรมาส 3)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานักงานเลขานุการ

(26.1). กิจกรรมการพัฒนาฐาน
ขอมูลของสํานักการวางผังและ
พัฒนาเมือง
ความกาวหน าของงาน :33.33%

สํานักงานภูมิสารสน
เทศ

(27.1). นวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
สํานักการวางผังและพัฒนาเมือง
ความกาวหน าของงาน :42%

กองนโยบายและแผน
งาน

-

ม

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

ผลการดําเนิ นงาน

คร

26

รอยละของความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม

กลยุทธ

าน

25

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ห

มิติท่ี

ท

พ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

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

กร
ุงเ

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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