** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
1. ชื่อตัวชี้วัด

: -ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกลขรหัสประจำบ้าน
(ผลผลิต)

2. ระดับความสำเร็จ :
ผลผลิต (Output)
ผลลัพธ์ (Outcome)
** สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธฯ : ด้านที่ ๔ ? มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
-------- ย่อย : มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
เป้าประสงค์ที่ : เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
3. คำนิยาม :
:: -- ตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการปลูกสร้างอาคาร หมายถึง
ตำแหน่งผู้ยื่นคำร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามแบบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารระบุไว้ในคำร้องขอ
และได้รับการอนุญาตให้มีการก่อสร้างตามคำร้องขอ
- การลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง หมายถึง
การลงจุดแสดงตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามระบบการรายงานผลการอนุญาตก่อสร้างอาคารของสำ
นักผังเมือง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? เดือนกันยายน 2563
- ตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน หมายถึง ตำแหน่งผู้ยื่นคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน
และได้รับการกำหนดเลขหมายประจำบ้าน/เลขรหัสประจำบ้านตามคำร้อง
- การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน หมายถึง จุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
ตามระบบการรายงานผลการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักผังเมือง (ตามแบบ ท.ร.900) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? เดือนกันยายน
2563
- ระบบการรายงานผล หมายถึง ระบบการรายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร
และตำแหน่งการแสดงอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ซึ่งพัฒนาโดยสำนัก ผังเมืองและสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
4. วิธีการคำนวณ :
:: วิธีการคำนวณ
ผลรวมของจุดที่ลงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน คูณด้วย100
หารด้วยผลรวมของจำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน
- ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน
- ร้อยละ 90 ? 99 เท่ากับ 4 คะแนน
- ร้อยละ 80 ? 89 เท่ากับ 3 คะแนน
- ร้อยละ 70 ? 79 เท่ากับ 2 คะแนน
- ต่ำกว่าร้อยละ 70 เท่ากับ 1 คะแนน
5. เป้าหมาย : 100 (ร้อยละ)
: ผลงานที่ทำได้ = 100 (ร้อยละ)
6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :
(6.1) ไตรมาสที่ 1 : ฝ่ายทะเบียน
1. ดำเนินการลงจุดของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน ประจำเดือน ต.ค. 62 รวม 23 จุด จำนวน 144 หลัง , ประจำเดือน พ.ย. 62
รวม 29 จุด จำนวน 127 หลัง, ประจำเดือน ธ.ค. 62 รวม 10 จุด จำนวน 41 หลัง ยอดรวมทั้งหมด ตั้งแต่เดือน ต.ค. - ธ.ค. 62 = 62 จุด
จำนวน 312 หลัง
2. รายงานสำนักผังเมืองทราบ
ฝ่ายโยธา
1. ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่ได้รับอนุญาตปลูกสร้าง เดือน ตุลาคม 2562 จำนวน 19 ราย (ลงได้ 18 ราย เสาสัญญาณ 1 ราย) /
30/11/2562
2. ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่ได้รับอนุญาตปลูกสร้าง เดือน พฤศจิกายน 2562 ยื่นขออนุญาต จำนวน 32ราย (ลงได้ 29 ราย รื้อถอน 2
ราย ต่ออายุ 1 ราย)
3. ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่ได้รับอนุญาตปลูกสร้าง เดือน ธันวาคม 2562 ยื่นขออนุญาต จำนวน 16 ราย(ลงได้ 15 ราย ต่ออายุ 1 ราย)
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** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
(6.2) ไตรมาสที่ 2 : -ฝ่ายทะเบียน 1. ดำเนินการลงจุดของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน ประจำเดือน ม.ค 63 รวม 23 จุด จำนวน
86 หลัง , ประจำเดือน ก.พ. 63 รวม 32 จุด จำนวน 160 หลัง, ประจำเดือน มี.ค. 63 รวม 19 จุด จำนวน 32 หลัง ยอดรวมทั้งหมด
ตั้งแต่เดือน ม.ค. - มี.ค. 63 = 74 จุด จำนวน 278 หลัง
2. รายงานสำนักผังเมืองทราบ
(6.3) ไตรมาสที่ 3 : -ฝ่ายทะเบียน 1. ดำเนินการลงจุดของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน ประจำเดือน เม.ย. 63 รวม 19 จุด
จำนวน 31 หลัง , ประจำเดือน พ.ค. 63 รวม 10 จุด จำนวน 77 หลัง, ประจำเดือน มิ.ย. 63 รวม 16 จุด จำนวน 48 หลัง ยอดรวมทั้งหมด
ตั้งแต่เดือน เม.ย. - มิ.ย. 63 = 45 จุด จำนวน 156 หลัง 2. รายงานสำนักผังเมืองทราบ
-ฝ่ายโยธา 1. ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่ได้รับอนุญาตปลูกสร้าง เดือน เม.ย. 63 จำนวน 20 ราย 2.
ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่ได้รับอนุญาตปลูกสร้าง เดือน พ.ค. 63 ยื่นขออนุญาต จำนวน 12 ราย 3.
ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่ได้รับอนุญาตปลูกสร้าง เดือน มิ.ย. 63 ยื่นขออนุญาต จำนวน 27 ราย ยอดรวมทั้งหมด ตั้งแต่เดือน เม.ย. - มิ.ย.
63 = 59 ราย
(6.4) ไตรมาสที่ 4 : -ฝ่ายทะเบียน 1. ดำเนินการลงจุดของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน ประจำเดือน ก.ค. 63 รวม 14 จุด จำนวน
34 หลัง , ประจำเดือน ส.ค. 63 รวม 20 จุด จำนวน 67 หลัง, ประจำเดือน ก.ย. 63 รวม 22 จุด จำนวน 97 หลัง ยอดรวมทั้งหมด
ตั้งแต่เดือน ก.ค.- ก.ย.2563 = 56 จุด จำนวน 198 หลัง 2. รายงานสำนักผังเมืองทราบ
-ฝ่ายโยธา 1. ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่ได้รับอนุญาตปลูกสร้าง เดือน ก.ค. 63 จำนวน 17 ราย (ลงได้ 16 ราย
ก่อสร้างชั่วคราว 1 ราย) 2. ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่ได้รับอนุญาตปลูกสร้าง เดือน ส.ค. 2563 ยื่นขออนุญาต จำนวน 27ราย (ลงได้
25 ราย ต่ออายุ 2 ราย) 3. ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่ได้รับอนุญาตปลูกสร้าง เดือน ก.ย. 2563 ยื่นขออนุญาต จำนวน 41 ราย(ลงได้ 40
ราย ต่ออายุ 1 ราย) ยอดรวมทั้งหมดตั้งแต่เดือน
ก.ค.- ก.ย.2563 = 259 ราย
(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :
::
7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :
:: 8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :
:: ---9. หลักฐานอ้างอิง :
:: ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ
ลงชื่อ.............................................................(ผู้รายงานข้อมูล)
(...........................................................)
ตำแหน่ง .............................................................
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