สรุปผลดําเนิ นงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี  พ.ศ.2564 (มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ)

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละความสําเร็จของผลการ
ดําเนินงานเชื่อมโยงขอมูลที่ดิน
ระหวางกรุงเทพมหานครกับกรมที่
ดิน

เป าหมาย
100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

(1.1). คาใชจายในการเชื่อมโยงขอมูลที่ดิน
ระหวางกรุงเทพมหานครกับกรมที่ดิน

าน

ลําดับ

คร

สํานั กการวางผังและพัฒนาเมือง (ตัวชว
ี ้ ัดเชิงยุทธศาสตร)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานภูมิสารสนเทศ

รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
งานศึกษาและจัดทําแผนพัฒนาศูนย
ขอมูลเมืองกรุงเทพมหานคร

(รอยละ)

กร
ุงเ

(สํานักงานภูมิสารสนเทศ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

100.00
(รอยละ)

ท

2

พ

ม

ห

(สํานักงานภูมิสารสนเทศ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(2.1). คาใชจายในการศึกษาและจัดทําแผน
พัฒนาศูนยขอมูลเมืองกรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานภูมิสารสนเทศ
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ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

ความกาวหน าของงาน :70%
1/27/2021 : - แตงตงั ้ คณะกรรมการจัดทําราง
ขอบเขตของงานและกําหนดราคากลาง ตาม
หนังสือที่ กท 1703/226 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2
563 - เห็นชอบขยายเวลากําหนดรางขอบเขต
ของงานฯ ตามหนังสือ คกก ที่ กท 1/2563 ลง
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 - เห็นชอบขยาย
เวลากําหนดรางขอบเขตของงานฯ ครัง้ ที่ 2 ตาม
หนังสือ คกก ที่ กท 2/2563 ลงวันที่ 2 ธันวาคม
2563 - รายงานผลการกําหนดรางขอบเขตของ
งานฯ ตามหนังสือที่ คกก 1/2564 ลงวันที่ 13
มกราคม 2564 - อยูระหวางขอเห็นชอบราง
ขอบเขตของงานฯ
ความกาวหน าของงาน :58%

1/27/2021 : - แตงตงั ้ คณะกรรมการจัดทําราง
ขอบเขตของงานและกําหนดราคากลาง ตาม
หนังสือที่ กท 1703/227 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2
563 - เห็นชอบขยายเวลากําหนดรางขอบเขต
ของงานฯ ตามหนังสือ คกก. ที่ กท 2/2563 ลง
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 - เห็นชอบขยาย
เวลากําหนดรางขอบเขตของงานฯ ครัง้ ที่ 2 ตาม
หนังสือ คกก. ที่ กท 3/2563 ลงวันที่ 2 ธันวาคม
2563 - รายงานผลการกําหนดรางขอบเขตของ
งานฯ ตามหนังสือที่ คกก 4/2563 ลงวันที่ 25
ธันวาคม 2563 - อยูระหวางจัดทํารายงานขอซ้ อ
ื 
ขอจาง

ขอมูล ณ วันท่ี 23-09-2021

3

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
งานพัฒนาระบบบูรณาการภูมิสารสน
เทศ (GI Platform) เพื่อการบริหาร
จัดการเมืองกรุงเทพมหานคร

เป าหมาย
100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

ห
(รอยละ)

(4.1). โครงการสํารวจจัดเก็บขอมูลที่ดินและสิ่ง
ปลูกสรางในกรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานภูมิสารสนเทศ

กร
ุงเ

ท

(สํานักงานภูมิสารสนเทศ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

100.00
(รอยละ)

ม

รอยละความสําเร็จของผลการ
ดําเนินงานสํารวจจัดเก็บขอมูลที่ดิน
และสิ่งปลูกสรางในกรุงเทพมหานคร

(3.1). คาใชจายในการพัฒนาระบบบูรณาการภูมิ ความกาวหน าของงาน :43%
สารสนเทศ (GI Platform) เพื่อการบริหารจัดการ
เมืองกรุงเทพมหานคร
1/27/2021 : - แตงตงั ้ คณะกรรมการจัดทําราง
ขอบเขตของงานและกําหนดราคากลาง ตาม
สวนราชการที่รับผิดชอบ
หนังสือที่ กท 1703/228 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2
:: สํานักงานภูมิสารสนเทศ
563 - เห็นชอบขยายเวลากําหนดรางขอบเขต
ของงานฯ ตามหนังสือ คกก. ที่ กท 1/2563 ลง
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 - เห็นชอบขยาย
เวลากําหนดรางขอบเขตของงานฯ ครัง้ ที่ 2 ตาม
หนังสือ คกก ที่ กท 2/2563 ลงวันที่ 2 ธันวาคม
2563 - รายงานผลการกําหนดรางขอบเขตของ
งานฯ ตามหนังสือที่ คกก 1/2564 ลงวันที่ 20
มกราคม 2564 - อยูระหวางขอเห็นชอบราง
ขอบเขตของงานฯ

พ

4

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

าน

(สํานักงานภูมิสารสนเทศ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

คร

ลําดับ
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ความกาวหน าของงาน :15%

1/27/2021 : - สํานักการวางผังและพัฒนาเมือง
ดําเนินการประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ และ
รวมประชุมหารือเกี่ยวกับรายละเอียดของขอมูล
ในระบบโปรแกรมจัดเก็บภาษีที่ดินฯ (P-Tax) กับ
กองรายได สํานักการคลัง เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม
2563 - ผูมีอํานาจพิจารณาเห็นชอบ มีขอสังเกต
เพิ่มเติมเรื่องความซ้าํ ซอนของงาน ซ่ งึ อาจมีผลก
ระทบตอรายละเอียดของงาน และการกําหนด
ราคากลาง ตลอดจนความครบถวนของขอมูล
และมีหนังสือแจงใหคณะกรรมการ TOR ทราบ
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 - อยูระหวางคณะ
กรรมการ TOR พิจารณาดําเนินการปรับปรุง
TOR

ขอมูล ณ วันท่ี 23-09-2021

5

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละความสําเร็จของผลการ
ดําเนินงานปรับปรุงขอมูลแผนที่เชิง
เลขมาตราสวน ๑:๔,๐๐๐ และจัด
ทําขอมูลภูมิประเทศและระดับชน
ั้
ความสูง

เป าหมาย
100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม
(5.1). คาใชจายในการปรับปรุงขอมูลแผนที่เชิง
เลขมาตราสวน ๑:๔,๐๐๐ และจัดทําขอมูล
ภูมิประเทศและระดับชน
ั ้ ความสูง เพื่อพัฒนา
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการผังเมือง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานภูมิสารสนเทศ

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

(สํานักงานภูมิสารสนเทศ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :95%

คร

ลําดับ

3/9

1/27/2021 : - สํานักการวางผังและพัฒนาเมืองมี
หนังสือที่ กท 1703/2040 ลงวันที่ 8 กันยายน 2
563 เรียน ปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อนําเรียน ผู
วาราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดพิจารณาลง
นามในคําสัง่ กรุงเทพมหานคร เรื่อง แตงตงั ้ เจา
หน าที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยขอมูล
เพื่อการควบคุมและกํากับดูแลทงั ้ กอน ระหวาง
และหลังสน
ิ้ สุดโครงการ และสงมาตรการฯ ที่
ผานการเห็นชอบจากสํานักขาวกรองแหงชาติ
แลว ใหกรมแผนที่ทหารเรียบรอยแลว ตาม
หนังสือกรุงเทพมหานคร ดวนมาก ที่ กท
1703/4163 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ขณะนี้อยู
ระหวางการพิจารณาของฝายความมน
ั ่ คง
ของกองบัญชาการกองทัพไทย - รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม (รมช. ทําการแทน) ใหขยาย
ระยะเวลาบินสํารวจทางอากาศฯ ออกไปอีก 180
วัน (ตัง้ แตวันที่ 29 กันยายน 2563 - 27
มีนาคม 2564) เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 กรมแผนที่ทหารจัดเจาหน าที่รักษาความ
ปลอดภัยขอมูลฯ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 ผูรับจางเริ่มบินสํารวจทางอากาศ เมื่อวันที่ 23
มกราคม 2564

ขอมูล ณ วันท่ี 23-09-2021

6

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการศึกษาและวางแผนพัฒนา
พื้นที่ที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานี
ขนสงมวลชน (TOD)

เป าหมาย
100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(6.1). คาใชจายตามโครงการศึกษาและวางแผน ความกาวหน าของงาน :100%
พัฒนาพ้ น
ื ที่ที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนสง
มวลชน (TOD)
25/11/2563 : -กลุมบริษท
ั ที่ปรึกษาฯ สงราง
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (Draft Final
สวนราชการที่รับผิดชอบ
Report) และขออนุเคราะหจัดประชุมสัมมนา
:: สํานักงานวางผังเมือง
นํ าเสนอผลการศึกษาฯ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2
563 -ประชุมคณะทํางานเลมรางรายงานการ
ศึกษาฉบับสมบูรณ (Draft Final Report) และ
เตรียมการประชุมนําเสนอผลการศึกษาฯ เมื่อวัน
ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 -กลุมบริษท
ั ที่ปรึกษาฯ
นํ าเสนอรางรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ
(Draft Final Report) เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2
563 -ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ
พิจารณาตรวจรับรางรายงานการศึกษาฉบับสมบูร
ณ (Draft Final Report) เมื่อวันที่ 10
พฤศจิกายน 2563 -ประชุมสัมมนานําเสนอผล
การศึกษาโครงการศึกษาและวางแผนพัฒนาพ้ น
ื ที่
ที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนสงมวลชน
(TOD) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ หอง
พาราเดียม ฮอลล เอ ชัน
้  10 โรงแรมเดอะ เบอร
เคลีย โฮเต็ล ประตูน้ํ า เขตราชเทวี -กลุมบริษท
ั ที่
ปรึกษาฯ สงรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ
(Final Report) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

ผังแมบทการพัฒนาพ้ น
ื ที่ศูนยชุมชน
ชานเมืองมีนบุรีและพ้ น
ื ที่ตอเนื่อง

1.00
(ผังแมบท)

(ผังแมบท)

กร
ุงเ

7

ท

พ

ม

ห

าน

(สํานักงานวางผังเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

คร

ลําดับ

(สํานักงานวางผังเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(7.1). คาใชจายตามโครงการพัฒนาศูนยชุมชน
ชานเมืองมีนบุรีและพ้ น
ื ที่ตอเนื่อง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานวางผังเมือง

4/9

ความกาวหน าของงาน :100%

25/11/2563 : -ประชุมคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุงานงวดที่ 3 รางรายงานการศึกษาฉบับสม
บูรณ (Draft Final Report) วันที่ 26 ตุลาคม 2
563 -ประชุมสัมมนาเพื่อนําเสนอผลการศึกษา
วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.30 น.
ณ หองประชุมจันทรสวาง บริษท
ั  จันทรสวาง เฮิ
รบเบิล ไลน จํากัด เขตคันนายาว -ที่ปรึกษาสง
งานงวดที่ 4 (งวดสด
ุ ท
 า ย) รายงานฉบับส
 มบรู ณ
 
(Final Report) วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

ขอมูล ณ วันท่ี 23-09-2021

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
10

5.00
(ระดับ)

(ระดับ)

(สํานักงานวางผังเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการทบทวนขอกําหนดผังเมือง
และศึกษามาตรการทางผังเมืองที่
ชวยลดผลกระทบจากมลพิษทาง
อากาศในเขตกรุงเทพมหานคร

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

กร
ุงเ

(สํานักงานวางผังเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(8.1). โครงสงเสริมการปฏิบัติใหเป็ นไปตามแผน ความกาวหน าของงาน :90%
งานพัฒนาศูนยชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพ้ น
ื ที่
ตอเนื่อง
2/22/2021 : ลงสํารวจพ้ น
ื ที่ศูนยชุมชนชานเมือง
มีนบุรี ในบริเวณจุดเชื่อมตอโดยรอบสถานี
สวนราชการที่รับผิดชอบ
รถไฟฟ าสายสีสมและสีชมพู บริเวณริมคลองแสน
:: สํานักงานวางผังเมือง
แสบและคลองเจก บริเวณศูนยราชการและสวน
เฉลิมพระเกียรติ ร.9 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2
564

คร

(ระดับ)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

าน

ระดับความสําเร็จของกิจกรรมการ
พัฒนาจากการศึกษารอบบริเวณ
สถานีขนสงมวลชน (TOD) ไดรับ
การผลักดันสูการปฏิบัติ

5.00
(ระดับ)

โครงการ/กิจกรรม

(9.1). โครงสงเสริมการปฏิบัติใหเป็ นไปตามแผน ความกาวหน าของงาน :90%
งานพัฒนาพ้ น
ื ที่รอบบริเวณสถานีขนสงมวลชน
(TOD)
2/22/2021 : - ลงสํารวจพ้ น
ื ที่ สถานีวงเวียนใหญ
(8 ก.พ.64) - ลงสํารวจพ้ น
ื ที่ สถานีประตูน้ํ า (15
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ก.พ.64) - ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําราย
:: สํานักงานวางผังเมือง
ละเอียดแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 1) สํานัก
การจราจรและขนสง (10 ก.พ. 64) 2).สํานักงาน
เขตปทุมวัน (15 ก.พ. 64)

ห

9

(สํานักงานวางผังเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ น
งาน

ม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ระดับความสําเร็จในการกําหนดการ
พัฒนาศูนยชุมชนชานเมืองมีนบุรี
และพ้ น
ื ที่ตอเนื่อง เพื่อผลักดันผล
การศึกษาฯ การพัฒนาในพ้ น
ื ที่
ศูนยชุมชนยอยสูการปฏิบัติ

เป าหมาย

(10.1). โครงการทบทวนขอกําหนดผังเมืองและ ความกาวหน าของงาน :100%
ศึกษามาตรการทางผังเมืองที่ชวยลดผลกระทบ
จากมลพิษทางอากาศในเขตกรุงเทพมหานคร
2/18/2021 : -จัดเก็บขอมูลคุณภาพอากาศในเขต
กรุงเทพมหานคร -ทบทวนขอกําหนดผังเมือง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
รวมกรุงเทพมหานครและกฎหมายที่เกี่ยวของ
:: สํานักงานวางผังเมือง
รวมถึงเอกสารทางวิชาการของไทยและตาง
ประเทศเพื่อวิเคราะหหามาตรการทางผังเมือง
และขอเสนอแนะที่เกี่ยวของกับการจัดการมลพิษ
ทางอากาศ -เขารวมประชุมหารือและขอ
อนุเคราะหขอมูลจากสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ สํานักงานเขตปทุมวัน
บริษท
ั  เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และกรม
โยธาธิการและผังเมือง

พ

8

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ท

ลําดับ

5/9
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ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการวางและจัดทําผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครัง้ ที่ 4)

เป าหมาย
92.70
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม
(11.1). โครงการวางและจัดทําผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครัง้ ที่ 4)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานวางผังเมือง

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ท

รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการจางที่ปรึกษาโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตาม
ผังเมืองรวมดวยมาตรการกลไกที่
เหมาะสม กรณีมาตรการการควบคุม
เขตพ้ น
ื ที่ซอนทับ (Overlay
Zoning)

กร
ุงเ

12

พ

ม

ห

าน

(สํานักงานวางผังเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(สํานักงานวางผังเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :87%

คร

ลําดับ

(12.1). คาใชจายตามโครงการจางที่ปรึกษา
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตาม
ผังเมืองรวมดว
 ยมาตรการกลไกทเี่ หมาะสมกรณี
มาตรการควบคุมเขตพ้ น
ื ที่ซอนทับ (Overlay
Zoning)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานวางผังเมือง

6/9

2/22/2021 : กิจกรรมที่ 4 : ดําเนินการวางและ
จัดทําผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุง
ครัง้ ที่ 4) ตามขน
ั ้ ตอนของพระราชบัญญัติการ
ผังเมือง พ.ศ. 2518 ประกอบดวย 4.1 จางที่
ปรึกษาเพื่อการวางและจัดทําผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครัง้ ที่ 4) มีการ
ดําเนินงานดังนี้ (1) ที่ปรึกษาดําเนินการตาม
สัญญาจางฯ (2) อยูระหวางพิจารณาเหตุผลใน
การขยายสัญญา 4.2 การบริหารเกี่ยวกับการจัด
ทําผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร มีการดําเนิน
งานดังนี้ (1) รอมติคณะกรรมการผังเมือง เกี่ยว
กับแนวทางปฏิบัติในการวางและจัดทําผังเมือง
รวมกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 110 ของ พ.ร.
บ. การผังเมือง พ.ศ. 2562 (2) คณะทํางานของ
สํานักการวางผังและพัฒนาเมืองดําเนินการตรวจ
สอบความถูกตองของรางแผนผังและรายการ
ประกอบแผนผังของรางผังเมืองรวมกรุงเทพ
มหานคร (ปรับปรุงครัง้ ที่ 4) รวมกับที่ปรึกษา
ความกาวหน าของงาน :100%

25/11/2563 : - จัดการฝึกอบรมใหแกบุคลากร
และเจาหน าที่ของกรุงเทพมหานคร เพื่อใหมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการ
ของมาตรการการควบคุมพ้ น
ื ที่ซอนทับ ในวันที่ 9
พฤศจิกายน 2563 - ที่ปรึกษาสงรายงานฉบับสม
บูรณ (Final Report) ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2
563 - เตรียมความพรอมประชุมตรวจรับรายงาน
การศึกษาฉบับสมบูรณในเดือน ธันวาคม 2563

ขอมูล ณ วันท่ี 23-09-2021
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รอยละการดําเนินการทบทวนบท
เรียนผลการศึกษาการจัดรูปที่ดินที่
ผ่านมาของกรุงเทพมหานคร

60.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(สํานักงานพัฒนาและฟ้ ื นฟูเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละการดําเนินการจัด
ทํามาตรการและแนวการสงเสริม
การจัดรูปที่ดินที่มีประสิทธิภาพ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาและฟ้ ื นฟูเมือง

ระดับความสําเร็จในการบูรณาการ
(Integration) และการทํางานรวม
กัน (collaboration) ในการอนุรักษ
ฟื้ นฟูตามผังแมบทการฟ้ ื นฟูยาน
เมืองเกา
(สํานักงานพัฒนาและฟ้ ื นฟูเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

าน
(14.1). โครงการถอดบทเรียนการจัดรูปที่ดิน
กรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาและฟ้ ื นฟูเมือง

60.00
(รอยละ)

5.00
(ระดับ)

(รอยละ)

(ระดับ)

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :36%

คร

(13.1). โครงการปรับปรุงภูมิทัศนยานกะดีจีน

กร
ุงเ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(ระดับ)

(สํานักงานพัฒนาและฟ้ ื นฟูเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(สํานักงานพัฒนาและฟ้ ื นฟูเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
16

5.00
(ระดับ)

โครงการ/กิจกรรม

ห

14

ผลการดําเนิ น
งาน

ม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงภูมิ
ทัศนทางเดินริมน้ํ ายานกะดีจีนตาม
ผลการศึกษาการอนุรักษฟ้ ื นฟูเมือง
นํ ารองยานกะดีจีน-คลองสาน

เป าหมาย

พ

13

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ท

ลําดับ

(15.1). โครงการจัดทํามาตรการสงเสริมการจัด
รูปที่ดิน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาและฟ้ ื นฟูเมือง
(16.1). กิจกรรมจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action
Plan) ระหวางหนวยงานของกรุงเทพมหานคร
ในการอนุรักษฟ้ ื นฟูยานตลาดนอยและพ้ น
ื ที่ตอ
เนื่อง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาและฟ้ ื นฟูเมือง

7/9

1/27/2021 : - คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ได
ประชุมหารือและวินิจฉัยอุทธรณในประเด็นตางๆ
ซึ่งไมเห็นดวยกับคําอุทธรณดังกลาวและได
รายงานผลการพิจารณาอุทธรณของกรมบัญชี
กลาง รายละเอียดตามหนังสือที่ กท 1705/2146
ลงวันที่ 16 กันยายน 2563 - สํานักงานพัฒนา
และฟ้ ื นฟูเมือง ไดประสานไปยังกรมบัญชีกลาง
แลวพบวาอยูระหวางการจัดทํารายงานสรุปการ
ประชุมการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ (คาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือน ม.ค.
64)
ความกาวหน าของงาน :90%

1/27/2021 : - วางแผนการดําเนินงาน และ
กําหนดเนื้อหารางสารบัญของรายงาน - ตรวจ
สอบและสืบคน และรวบรวมขอมูลโครงการจัด
รูปที่ดินบริเวณสวนหลวง ร.9 กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :90%

1/27/2021 : 1. วางแผนการดําเนินงาน และ
กําหนดเนื้อหารางสารบัญของรายงาน 2.
รวบรวมเนื้อหาและกฎหมายที่เกี่ยวของ 3.
สืบคนขอมูลโครงการจัดรูปที่ดินในประเทศของ
หนวยงานตาง ๆ
ความกาวหน าของงาน :95%

1/27/2021 : 1. จัดทํารางผังแมบทยานตลาด
น อยและพ้ น
ื ที่ตอเนื่อง 2. อยูระหวางการแตงตงั ้
คณะอํานวยการ และคณะทํางานจัดทําแผน
ปฏิบัติการฯ 3. จัดทํารางแผนปฏิบัติการ (Action
Plan) 4. จัดเตรียมเอกสารและขอมูลเพื่อการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวขอ
ง

ขอมูล ณ วันท่ี 23-09-2021
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ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละของถนน ตรอก ซอย เป า
หมาย ซึ่งดําเนินการตรวจสอบการ
ใชประโยชนที่ดินใหเป็ นไปตาม
กฎหมายและมาตรการทางผังเมือง

เป าหมาย
100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

าน

2/22/2021 : ออกสํารวจถนนเพชรอุทัย ถนน
เพชรพระราม เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ไมพบ
อาคารที่อาจเขาขายไมเป็ นไปตามกฎหมาย
ปั จจุบันอยูระหวางสรุปผลการสํารวจ นํ าเรียนผู
อํานวยการสํานักการวางผังและพัฒนาเมือง เพื่อ
ทราบ

(18.1). โครงการสํารวจติดตามตรวจสอบการ ใช ความกาวหน าของงาน :100%
ประโยชนที่ดินในพ้ น
ื ที่อนุรักษชนบทและเกษตร
กรรม
2/22/2021 : 1.ออกสํารวจพ้ น
ื ที่เขตบางแค เมื่อ
วันที่ 20 มกราคม 2564 ปั จจุบันอยูระหวางสรุป
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ผลการสํารวจ 2. ออกสํารวจพ้ น
ื ที่เขตคลองสาม
:: กองควบคุมผังเมือง
วา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ปั จจุบันอยู
ระหวางสรุปผลการสํารวจ 3. ออกสํารวจพ้ น
ื ที่
เขตมีนบุรี เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ปั จจุบัน
อยูระหวางสรุปผลการสํารวจ 4.ออกสํารวจพ้ น
ื ที่
เขตบางขุนเทียน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2564
ปั จจุบันอยูระหวางสรุปผลการสํารวจ 5.ออก
สํารวจพ้ น
ื ที่เขตตลิ่งชัน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ
2564 ปั จจุบันอยูระหวางสรุปผลการสํารวจ

ห

(ระดับ)

ความกาวหน าของงาน :100%

ม

(กองควบคุมผังเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

5.00
(ระดับ)

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

กร
ุงเ

ท

พ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ระดับความสําเร็จของการควบคุม
การละเมิดกฎหมายและมาตรการ
ทางผังเมืองในพ้ น
ื ที่อนุรักษชนบท
และเกษตรกรรม

(17.1). โครงการติดตามตรวจสอบการใช
ประโยชนที่ดินใหเป็ นไปตามผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร บริเวณริมถนนเป าหมาย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองควบคุมผังเมือง

(กองควบคุมผังเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
18

โครงการ/กิจกรรม

คร

ลําดับ
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ลําดับ

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

โครงการ/กิจกรรม

จํานวนการละเมิดกฎหมายและ
45.00
(19.1). โครงการสํารวจติดตามตรวจสอบการใช
มาตรการทางผังเมืองในพ้ น
ื ที่ชนบท (ราย (ไมเพิ่มจาก (ราย (ไมเพิ่มจาก ประโยชนที่ดินในพ้ น
ื ที่ชนบทและเกษตรกรรม
และเกษตรกรรมไมเพิ่มข้ น
ึ จากปีที่
ปี  2563))
ปี  2563))
ผานมา
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองควบคุมผังเมือง
(กองควบคุมผังเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :100%

ม

ห

าน

คร

19

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

(ดู..รายงานลาสุด)

กร
ุงเ

ท

พ

สรุป : มิติที่ 1 มีตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร จํานวน 19 ตัวชว
ี้ ัด //

2/22/2021 : 1.ออกสํารวจพ้ น
ื ที่เขตบางบอน
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ปั จจุบันอยูระหวาง
สรุปผลการสํารวจ 2.ออกสํารวจพ้ น
ื ที่เขตหนอง
จอก เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ปั จจุบันอยู
ระหวางสรุปผลการสํารวจ 3.ออกสํารวจพ้ น
ื ที่เขต
บางขุนเทียน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2564
ปั จจุบันอยูระหวางสรุปผลการสํารวจ 4.ออก
สํารวจพ้ น
ื ที่เขตทุงครุ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2
564 ปั จจุบันอยูระหวางสรุปผลการสํารวจ 5.ออก
สํารวจพ้ น
ื ที่เขตหนองแขม เมื่อวันที่ 10
กุมภาพันธ 2564 ปั จจุบันอยูระหวางสรุปผลการ
สํารวจ 6.ออกสํารวจพ้ น
ื ที่เขตทวีวัฒนา เมื่อวันที่
17 กุมภาพันธ 2564 ปั จจุบันอยูระหวางสรุปผล
การสํารวจ
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