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

(สํานักงานภูมิสารสนเทศ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จของการดําเนินงาน
ศึกษาและจัดทําแผนพัฒนาศูนยขอมูล
เมืองกรุงเทพมหานคร

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

4.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

4.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

4.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

รอยละความสําเร็จของการดําเนินงาน
พัฒนาระบบบูรณาการภูมิสารสนเทศ (GI
Platform) เพื่อการบริหารจัดการเมือง
กรุงเทพมหานคร

4.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

กร
ุงเ

5

รอยละความสําเร็จของผลการดําเนินงาน
สํารวจจัดเก็บขอมูลที่ดินและสิ่งปลูกสราง
ในกรุงเทพมหานคร

ท

(สํานักงานภูมิสารสนเทศ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
4

(สํานักงานภูมิสารสนเทศ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จของผลการดําเนินงาน
ปรับปรุงขอมูลแผนที่เชิงเลขมาตราสวน
๑:๔,๐๐๐ และจัดทําขอมูลภูมิประเทศและ
ระดับชน
ั ้ ความสูง

(รอยละ)

พ

3

4.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(รอยละ)

(สํานักงานภูมิสารสนเทศ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

1/10

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ไตรมาส 3) 1. ผูรับจางสงมอบงานงวดที่
1 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 และคณะ
กรรมการฯ ตรวจรับงาน เรียบรอยแลว 2.
อยูระหวางการดําเนินงานงวดที่ 2

(1.1). คาใชจายในการเชื่อมโยง
สํานักงานภูมิสารสน
ขอมูลที่ดินระหวางกรุงเทพมหานคร เทศ
กับกรมที่ดิน
ความกาวหน าของงาน :70%

(ไตรมาส 3) 1. ดําเนินการจางที่ปรึกษาฯ
และลงนามในสัญญา เรียบรอยแลว 2. จัด
ประชุมเปิ ดโครงการฯ เมื่อวันที่ 1
มิถุนายน 2564 3. ผูรับจางสงมอบงาน
งวดที่ 1 รายงานการศึกษา ขัน
้ ตน เมื่อวัน
ที่ 18 มิถุนายน 2564 - อยูระหวางการ
ตรวจรับงานงวดที่ 1 และดําเนินงาน งวด
ที่ 2

(2.1). คาใชจายในการศึกษาและจัด สํานักงานภูมิสารสน
ทําแผนพัฒนาศูนยขอมูลเมือง
เทศ
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :58%

(ไตรมาส 3) 1. เห็นชอบรางขอบเขตของ
งาน และราคากลางเรียบรอยแลว 2.
ดําเนินการจางดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ครัง้ ที่ 1 ผล
การพิจารณา ไมมีผูย่ น
ื ขอเสนอรายใดผาน
ขอเสนอฯ 3. อยูระหวางดําเนินการจาง
(ประกาศประกวดราคาจาง ครัง้ ที่ 2)
กําหนดย่ น
ื ขอเสนอในวันที่ 28 มิถุนายน 2
564

(3.1). คาใชจายในการพัฒนาระบบ
บูรณาการภูมิสารสนเทศ (GI
Platform) เพื่อการบริหารจัดการ
เมืองกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :43%

(ไตรมาส 3) 1. ผูรับจางสงงานงวดที่ 3
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 2. อยู
ระหวางขอจัดสรรเงินงวดที่ 2 และดําเนิน
งานงวดที่ 4

(5.1). คาใชจายในการปรับปรุง
ขอมูลแผนที่เชิงเลขมาตราสวน
๑:๔,๐๐๐ และจัดทําขอมูล
ภูมิประเทศและระดับชน
ั ้ ความสูง
เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรเพื่อการผังเมือง
ความกาวหน าของงาน :95%

ม

(สํานักงานภูมิสารสนเทศ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน

คร

2

รอยละความสําเร็จของผลการดําเนินงาน
เชื่อมโยงขอมูลที่ดินระหวาง
กรุงเทพมหานครกับกรมที่ดิน

กลยุทธ

าน

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ห

มิติท่ี

สํานักงานภูมิสารสน
เทศ

(ไตรมาส 3) ยกเลิกการดําเนินโครงการแล (4.1). โครงการสํารวจจัดเก็บขอมูล สํานักงานภูมิสารสน
ว
ที่ดน
ิ และสิ่งปลูกสรางในกรุงเทพ
เทศ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :15%
สํานักงานภูมิสารสน
เทศ

ขอมูล ณ วันท่ี 19-09-2021
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ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

10

ระดับความสําเร็จในการกําหนดการพัฒนา
ศูนยชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพ้ น
ื ที่ตอ
เนื่อง เพื่อผลักดันผลการศึกษาฯ การ
พัฒนาในพ้ น
ื ที่ศูนยชุมชนยอยสูการปฏิบัติ

4.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(ไตรมาส 3) ดําเนินการแลวเสร็จตาม
แผนที่ไดวางไว

0.0.

ผลผลิต
(Output)

1.00
(ผังแมบท)

(ผังแมบท)

(ไตรมาส 3) ดําเนินการแลวเสร็จตาม
แผนที่ไดวางไว

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

4.0.

ผลผลิต
(Output)

5.00
(ระดับ)

(ระดับ)

(8.1). โครงสงเสริมการปฏิบัติให
สํานักงานวางผังเมือง
เป็ นไปตามแผนงานพัฒนา
ศูนยชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพ้ น
ื ที่
ตอเนื่อง
ความกาวหน าของงาน :90%

4.0.

ผลผลิต
(Output)

5.00
(ระดับ)

(ไตรมาส 3) 1. จัดทํารางขอบเขตราย
ละเอียดโครงการ เพื่อใหคณะทํางาน
พิจารณาความสอกคลองและเหมาะสมของ
โครงการในแบบบูรณาการ 2. คณะทํางาน
อยูระหวางการพิจารณาความสอดคลอง
และความเหมาะสมของโครงการ 3.
เตรียมจัดทําแผนปฏิบัติการ (action plan)
เพื่อการพัฒนารอบบริเวณสถานีขนสงมวล
ชน (TOD) ระยะ 5 ปี

(ไตรมาส 3) 1. นํ าขอมูลคุณภาพอากาศที่
ไดมาประมวลผลวิเคราะหรวมกับขอมูล
ทาง กายภาพและการใชประโยชนที่ดิน 2.
วิเคราะหและประมวลผลการศึกษา 3. จัด
ทํารายงานผลการศึกษา

(10.1). โครงการทบทวนขอกําหนด สํานักงานวางผังเมือง
ผังเมืองและศึกษามาตรการทาง
ผังเมืองที่ชวยลดผลกระทบจาก
มลพิษทางอากาศในเขตกรุงเทพ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :100%

(สํานักงานวางผังเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
ระดับความสําเร็จของกิจกรรมการพัฒนา
จากการศึกษารอบบริเวณสถานีขนสงมวล
ชน (TOD) ไดรับการผลักดันสูการปฏิบัติ
(สํานักงานวางผังเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการ
ทบทวนขอกําหนดผังเมืองและศึกษา
มาตรการทางผังเมืองที่ชวยลดผลกระทบ
จากมลพิษทางอากาศในเขตกรุงเทพมหา
นคร

(ระดับ)

4.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(สํานักงานวางผังเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

2/10

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

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

คร

าน

(สํานักงานวางผังเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลงานลาสุด

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ผังแมบทการพัฒนาพ้ น
ื ที่ศูนยชุมชน
ชานเมืองมีนบุรีและพ้ น
ื ที่ตอเนื่อง

เป าหมาย

ม

8

(สํานักงานวางผังเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับ

พ

7

รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการ
ศึกษาและวางแผนพัฒนาพ้ น
ื ที่ที่มี
ศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนสงมวลชน
(TOD)

ผลการดําเนิ นงาน

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กลยุทธ

ท

6

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

กร
ุงเ

มิติท่ี

(ไตรมาส 3) 1. จัดทํารางขอบเขตราย
ละเอียดโครงการ เพื่อใหคณะทํางาน
พิจารณาความสอกคลองและเหมาะสมของ
โครงการในแบบบูรณาการ 2. คณะทํางาน
อยูระหวางการพิจารณาความสอดคลอง
และความเหมาะสมของโครงการ 3.
เตรียมจัดทําแผนปฏิบัติการ (action plan)
เพื่อการพัฒนารอบบริเวณสถานีขนสงมวล
ชน (TOD) ระยะ 5 ปี

(9.1). โครงสงเสริมการปฏิบัติให
สํานักงานวางผังเมือง
เป็ นไปตามแผนงานพัฒนาพ้ น
ื ที่รอบ
บริเวณสถานีขนสงมวลชน (TOD)
ความกาวหน าของงาน :90%

ขอมูล ณ วันท่ี 19-09-2021
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ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการ
วางและจัดทําผังเมืองรวมกรุงเทพมหา
นคร (ปรับปรุงครัง้ ที่ 4)

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

4.0.

ผลผลิต
(Output)

92.70
(รอยละ)

(รอยละ)

4.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3) : 1. จางที่ปรึกษาเพื่อการวาง
และจัดทําผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
(ปรับปรุงครัง้ ที่ 4) มีการดําเนินการดังนี้
(1) ที่ปรึกษาดําเนินการตามสัญญาจางฯ
(2) การประชุมคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุฯ เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2564 มีมติให
แตงตงั ้ คณะกรรมการปรับเพิ่ม-ลด เนื้องา
น (3) อยูระหวางจัดทํารายงานผูสงั ่ จาง
ทราบและแตงตงั ้ คณะกรรมการปรับเพิ่มลดเนื้องาน 2. การบริหารเกี่ยวกับการจัด
ทําผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร มีการ
ดําเนินงานดังนี้ (1) กรมโยธาธิการและ
ผังเมืองแจงแนวทางการดําเนินการวาง
และจัดทําผังเมืองรวม ตาม พ.ร.บ. การ
ผังเมือง พ.ศ. 2562 ใหทราบ เมื่อวันที่ 18
พ.ค. 2564 (2) อยูระหวางเตรียมจัด
ทํารายละเอียดงานและงบประมาณเพิ่ม
เติม เพื่อดําเนินการตามมติคณะกรรมการ
ผังเมือง

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)
(11.1). โครงการวางและจัด
ทําผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
(ปรับปรุงครัง้ ที่ 4)
ความกาวหน าของงาน :87%

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานักงานวางผังเมือง

คร

มิติท่ี

ม

(ไตรมาส 3) ดําเนินการแลวเสร็จตาม
แผนที่ไดวางไว

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

กร
ุงเ

(สํานักงานวางผังเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(รอยละ)

พ

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

ท

12

ห

าน

(สํานักงานวางผังเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงภูมิทัศน
ทางเดินริมน้ํ ายานกะดีจีนตามผลการศึกษา
การอนุรักษฟ้ ื นฟูเมืองนํารองยานกะดีจีนคลองสาน

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

6.0.

ผลผลิต
(Output)

5.00
(ระดับ)

(ระดับ)

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) 1.อนุมัติแตงตงั ้ คณะ
(13.1). โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
กรรมการจัดทํารูปแบบรายการ และราคา ยานกะดีจีน
กลางงานกอสราง รายละเอียดตามหนังสือ ความกา วหน าของงาน :36%
ที่ สอฟ.190/64 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564
และ ใหความเห็นชอบรูปแบบรายการและ
ราคากลาง งานกอสรางโครงการปรับปรุง
ภูมิทัศนยานกะดีจีน รายละเอียดตาม
หนังสือที่ สอฟ.201 ลงวันที่ 2 เมษายน 2
564 2. ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร (นาง
วัลยา วัฒนรัตน รองปลัดกรุงเทพมหานคร
ปฏิบัติราชการแทนผูวากรุงเทพมหานคร)
ไดใหความเห็นชอบรายงานขอจางกอสราง
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนยานกะดีจีนดวย
วิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส ราย
ละเอียดตามหนังสือที่ กท 1705/698 ลว
11 พฤษภาคม 2564 3.ดําเนินการ
ประกาศรางประกาศและรางเอกสาร
ประกวดราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน
ยานกะดีจีน ดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส เพื่อรับฟังคําวิจารณวันที่
19 - 24 พฤษภาคม 2564 4.ดําเนินการ
ประกวดราคาจางกอสรางโครงการ ดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขที่ 4/2564 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2
564 กําหนดดาวนโหลดเอกสารประกวดรา
คา อิเล็กทรอนิกสระหวางวันที่ 31
พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2
564 กําหนดย่ น
ื ขอเสนอ และเสนอราคา
ทางระบบการจัดซ้ อ
ื จัดจางภาครัฐ ดวย
อิเล็กทรอนิกส ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานักงานพัฒนาและ
ฟื้ นฟูเมือง

(สํานักงานพัฒนาและฟ้ ื นฟูเมือง)
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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ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละการดําเนินการทบทวนบทเรียนผล
การศึกษาการจัดรูปที่ดินที่ผ่านมาของ
กรุงเทพมหานคร

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

4.0.

ผลผลิต
(Output)

60.00
(รอยละ)

(รอยละ)

4.0.

ผลผลิต
(Output)

60.00
(รอยละ)

4.0.

ผลผลิต
(Output)

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) 1.ตรวจสอบสืบคน และ
(14.1). โครงการถอดบทเรียนการ
รวบรวมขอมูลโครงการ จัดรูปที่ดินบริเวณ จัดรูปท
 ี่ดินกรุงเทพมหานคร
สวนหลวง ร.9 กรุงเทพมหานคร 2.
ความกา วหน าของงาน :90%
วิเคราะหปัจจัยตางๆ ที่สงผลใหการดําเนิน
โครงการจัดรูปที่ดินบริเวณสวนหลวง ร.9
กรุงเทพมหานคร 3.ผลการสัมภาษณเบื้อง
ตนจากผูที่มีสวนเกี่ยวของ ในโครงการจัด
รูปที่ดินบริเวณสวนหลวง ร.9 4.รวบรวม
ขอมูลเพื่อวิเคราะหปัจจัยตางๆที่สงผล ใน
การดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินบริเวณสวน
หลวง ร.9 แกไขปรับปรุงและเพิ่มเติมขอ
มูล เพื่อใชวิเคราะห หาปัจจัยตางๆที่สงผล
ตอการดําเนินโครงการจัดรูปที่ดิน บริเวณ
สวนหลวงร.9 เชน ผลการสัมภาษณ จากผู
มีสวนเกี่ยวของในโครงการจัดรูปที่ดิน
บริเวณสวนหลวงร.9 เป็ นตน

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานักงานพัฒนาและ
ฟื้ นฟูเมือง

คร

มิติท่ี

รอยละการดําเนินการจัดทํามาตรการและ
แนวการสงเสริมการจัดรูปที่ดินที่มีประ
สิทธิภาพ

(ระดับ)

ท

5.00
(ระดับ)

กร
ุงเ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ระดับความสําเร็จในการบูรณาการ
(Integration) และการทํางานรวมกัน
(collaboration) ในการอนุรักษฟ้ ื นฟูตาม
ผังแมบทการฟ้ ื นฟูยานเมืองเกา

พ

(สํานักงานพัฒนาและฟ้ ื นฟูเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
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(รอยละ)

(สํานักงานพัฒนาและฟ้ ื นฟูเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(ไตรมาส 3) 1.สืบคนขอมูลโครงการจัดรูป (15.1). โครงการจัดทํามาตรการสง
ที่ดินในประเทศ ของหนวยงานตางๆ 2.
เสริมก
 ารจัดรูปที่ดิน
ศึกษาขอมูลและวิเคราะหมาตรการ และ
ความกาวหน าของงาน :90%
แนวทางการสงเสริมการจัดรูปที่ดินในประ
เทศ 3.จัดเตรียมรางคําถามและจัดกลุมเป า
หมาย เพื่อเตรียมสัมภาษณขอเสนอแนะ
ในการกําหนดมาตราการที่เหมาะสม ใน
การดําเนินการจัดรูปที่ดินในพ้ น
ื ที่กรุงเทพ
มหานคร

สํานักงานพัฒนาและ
ฟื้ นฟูเมือง

ม

15

ห

าน

(สํานักงานพัฒนาและฟ้ ื นฟูเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
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(ไตรมาส 3) 1.สรุปผลการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อจัดทําราง แผนผังแมบทการ
อนุรักษฟ้ ื นฟูยานตลาดนอย และพ้ น
ื ที่ตอ
เนื่องเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 2.
ประสานงานและหารือหนวยงานเพื่อรวม
จัดทํารางแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
ผานกลุมไลน (Application Line) เฉพาะ
ดาน 3.จัดประชุมหารือคณะทํางานยอย
เพื่อจัดทํา การปรับปรุงพัฒนาแผนปฏิบัติ
การในแตละดาน เมื่อวันที่ 8 พ.ค.2564
12 พ.ค. 2564 และ 14 พ.ค. 2564 4.
รวบรวมแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ใน
แตละดาน

(16.1). กิจกรรมจัดทําแผนปฏิบัติ
การ (Action Plan) ระหวางหนวย
งานของกรุงเทพมหานคร ในการ
อนุรักษฟ้ ื นฟูยานตลาดนอยและ
พื้นที่ตอเนื่อง
ความกาวหน าของงาน :95%

สํานักงานพัฒนาและ
ฟื้ นฟูเมือง
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(กองควบคุมผังเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับความสําเร็จของการควบคุมการ
ละเมิดกฎหมายและมาตรการทางผังเมือง
ในพ้ น
ื ที่อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

4.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

4.0.

ผลผลิต
(Output)

5.00
(ระดับ)

(ระดับ)

ผลการดําเนิ นงาน

(กองควบคุมผังเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ไตรมาส 3) ดําเนินโครงการแลวเสร็จตาม (17.1). โครงการติดตามตรวจสอบ กองควบคุมผังเมือง
แผนที่ไดวางไว
การใชประโยชนที่ดินใหเป็ นไปตาม
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
บริเวณริมถนนเป าหมาย
ความกาวหน าของงาน :100%
(ไตรมาส 3) 1. ออกสํารวจพ้ น
ื ที่เขตบาง
แค เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 จัด
ทําหนังสือนําเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร
เพื่อสงั ่ การและแจงสํานักงานเขตบางแค
แลว เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 2. ออก
สํารวจพ้ น
ื ที่เขตคลองสามวา เมื่อวันที่ 27
มกราคม 2564 จัดทําหนังสือนําเรียนปลัด
กรุงเทพมหานครเพื่อสงั ่ การและแจง
สํานักงานเขตคลองสามวาแลว เมื่อวันที่
30 เมษายน 2564 3. ออกสํารวจพ้ น
ื ที่เขต
มีนบุรี เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 จัด
ทําหนังสือนําเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร
เพื่อสงั ่ การและแจงสํานักงานเขตมีนบุรี
แลว เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 4. ออก
สํารวจพ้ น
ื ที่เขตบางขุนเทียน เมื่อวันที่ 3
กุมภาพันธ 2564 จัดทําหนังสือนําเรียน
ปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อสงั ่ การและแจง
สํานักงานเขตบางขุนเทียนแลว เมื่อวันที่
2เมษายน 2564 5. ออกสํารวจพ้ น
ื ที่เขต
ตลิ่งชัน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2564
ปั จจุบันอยูระหวางจัดทําหนังสือนําเรียน
ปลัดกรุงเทพมหานคร 6. ออกสํารวจพ้ น
ื ที่
เขตลาดกระบัง เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2
564 ปั จจุบันอยูระหวางจัดทําหนังสือ
นํ าเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร

(18.1). โครงการสํารวจติดตาม
กองควบคุมผังเมือง
ตรวจสอบการ ใชประโยชนที่ดินใน
พื้นที่อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม
ความกาวหน าของงาน :100%

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละของถนน ตรอก ซอย เป าหมาย ซึ่ง
ดําเนินการตรวจสอบการใชประโยชนที่ดิน
ใหเป็ นไปตามกฎหมายและมาตรการทาง
ผังเมือง

กลยุทธ

คร

17

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

าน

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

จํานวนการละเมิดกฎหมายและมาตรการ
ทางผังเมืองในพ้ น
ื ที่ชนบทและ
เกษตรกรรมไมเพิ่มข้ น
ึ จากปีที่ผานมา

กลยุทธ

ระดับ

4.0.

ผลผลิต
(Output)

45.00
(ราย (ไม (ราย (ไมเพิ่มจาก
เพิ่มจากปี
ปี  2563))
2563))

7.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

4.0.

ผลผลิต
(Output)

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3) 1.ออกสํารวจพ้ น
ื ที่เขตบางขุน
เทียน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2564 จัด
ทําหนังสือนําเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร
เพื่อสงั ่ การและแจงสํานักงานเขต
บางขุนเทียนแลว เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2
464 2. ออกสํารวจพ้ น
ื ที่เขตทุงครุ เมื่อวัน
ที่ 3 กุมภาพันธ 2564 จัดทําหนังสือ
นํ าเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อสงั ่ การ
และแจงสํานักงานเขตทุงครุแลว เมื่อวันที่
17 พฤษภาคม 2564 3. ออกสํารวจพ้ น
ื ที่
เขตหนองแขม เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2
564 จัดทําหนังสือนําเรียนปลัด
กรุงเทพมหานครเพื่อสงั ่ การและแจง
สํานักงานเขตหนองแขมแลว เมื่อวันที่ 25
พฤษภาคม 2564 4.ออกสํารวจพ้ น
ื ที่เขต
ทวีวัฒนา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2564
ปั จจุบันอยูระหวางจัดทําหนังสือนําเรียน
ปลัดกรุงเทพมหานคร

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)
(19.1). โครงการสํารวจติดตาม
ตรวจสอบการใชประโยชนที่ดินใน
พื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม
ความกาวหน าของงาน :100%

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กองควบคุมผังเมือง

รอยละความสําเร็จของการดําเนินการ
พิจารณาตอบขอหารือจากประชาขน

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

กร
ุงเ

(สํานักงานวางผังเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(ไตรมาส 3) อยูระหวางเลื่อนการฝึกอบ
รมฯ โดยยังไมมีกําหนด เนื่องจาก
สถานการณการแพรระบาดระลอกใหม โรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ม

(สํานักงานภูมิสารสนเทศ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(รอยละ)

พ

21

รอยละความสําเร็จของการฝึกอบรม
หลักสูตรการประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร

ท

20

ห

าน

(กองควบคุมผังเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เป าหมาย

คร

มิติท่ี

7/10

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

(ไตรมาส 3) พิจารณาและตอบขอหารือให (21.1). กิจกรรมการตอบขอหารือใน สํานักงานวางผังเมือง
แลวเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว
ขอบขายของการวางผังเมืองและ
ตามขน
ั ้ ตอนการ ปฏิบัติงาน จํานวน 1 ราย แผนผังก
 ารใชประโยชนที่ดิน
แผนผังแสดงโครงการการคมนาคม
และขนสง แผนผังแสดงที่โลง
แผนผังแสดงโครงการกิจการ
สาธารณูปโภคและขอกําหนด
ผังเมืองรวมฯ ในเขตพ้ น
ื ที่ของ
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :92%

ขอมูล ณ วันท่ี 19-09-2021

มิติท่ี
22

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

จํานวนพ้ น
ื ที่ที่เป็ นไปไดในการดําเนินการ
จัดรูปที่ดิน

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

4.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

6.0.

ผลผลิต
(Output)

90.00
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) 1.สรุปและวิเคราะหขอมูล
พื้นที่เพื่อประเมิน ความเป็ นไปไดในการ
ดําเนินการจัดรูปที่ดิน 2.วางแผนแมบท
โครงการ (ขัน
้ ตอนที่ 2 ของการดําเนินการ
จัดรูปที่ดิน) 3.จัดทําผังทางเลือก (ผังทาง
เขา-ออก) นํ าเสนอแนวทางเพื่อพัฒนาพ้ น
ื
ที่ 4.การเปิ ดพ้ น
ื ที่ทางเขาออกพ้ น
ื ที่ปิดลอม
เชื่อตอถนน 5.วางแผนแมบทโครงการ
(ขัน
้ ตอนที่ 2 ของการดําเนินการจัดรูปที่
ดิน) 6. จัดทําผังทางเลือก (ผังทางเขา-อ
อก) นํ าเสนอแนวทางเพื่อพัฒนาพ้ น
ื ที่ การ
เปิ ดพ้ น
ื ที่ ทางเขาออกพ้ น
ื ที่ปิดลอมเชื่อตอ
ถนน 7. วางแผนการดําเนินโครงการ (ขัน
้
ตอนที่ 3 ของการดําเนินการจัดรูปที่ดิน)
8. ตรวจสอบและติดตอประสานเจาของที่
ดิน เพื่อสอบถามความคิดเห็นในการ
ดําเนินการจัดรูปที่ดิน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(22.1). โครงการการพัฒนาเมือง
สํานักงานพัฒนาและ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช
ฟื้ นฟูเมือง
ประโยชนที่ดินของกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100%

รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการ
ปรับปรุงปอมมหากาฬและกําแพงเมืองเกา

รอยละของผูเขารับการฝึกอบรมมีความรู
ความเขาใจภาษาอังกฤษเพื่อการผังเมือง
เพิ่มข้ น
ึ

7.0.

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

กร
ุงเ

24

ท

พ

(สํานักงานพัฒนาและฟ้ ื นฟูเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(รอยละ)

(รอยละ)

(กองนโยบายและแผนงาน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

25

รอยละของความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม

7.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(ไตรมาส 3) 1.ดําเนินการตามสัญญา
(23.1). โครงการปรับปรุงปอม
สํานักการวางผังและพัฒนาเมือง ไดสง
มหากาฬและกําแพงเมืองเกา
รายงานผลการศึกษาและ แบบกอสรางให ความกาวหน าของงาน :89%
กรมศิลปากรพิจารณา เมื่อวันที่ 11
มกราคม 2564 2.กรมศิลปากรมีหนังสือที่
วธ 0423/696 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564
เรื่อง การพิจารณารายงานการบูรณะ ป อม
มหากาฬและกําแพงเมืองเกา ตามเงื่อนไข
ของกรมศิลปากรฯ อนุญาตใหดําเนินการ
บูรณะได ตามรูปแบบที่เสนอ

สํานักงานพัฒนาและ
ฟื้ นฟูเมือง

(ไตรมาส 3) งบประมาณประจําปี  5 หมวด (25.1). การเบิกจายงบประมาณใน
รายจาย หลังปรับโอน 121,147,350.-บาท ภาพรวม
- ยอดเบิกจาย 11,234219.61 บาท ณ วัน ความกา วหน าของงาน :12%
ที่ 23 มิถุนายน 2564

สํานักงานเลขานุการ

ม

23

ห

าน

คร

(สํานักงานพัฒนาและฟ้ ื นฟูเมือง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ผลการดําเนิ นงาน
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(ไตรมาส 3) - หลักสูตรการสนทนาภาษา (24.1). คาใชจายการฝึกอบรมภาษา กองนโยบายและแผน
อังกฤษเพื่อการส่ อ
ื สารดานผังเมือง
อังกฤษเพื่อการผังเมือง
งาน
(English Conversation For
ความกาวหน าของงาน :95%
Communication in City Planning )
ดําเนินการฝึกอบรมผานระบบ ออนไลน
เสร็จเรียบรอยแลว - หลักสูตรการอาน
ภาษาอังกฤษสําหรับงานผังเมือง (English
Reading For City Planning) อยูระหวาง
ดําเนินการฝึกอบรมผานระบบออนไลน

ขอมูล ณ วันท่ี 19-09-2021

26

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละความสาเร็จในการพัฒนาและจัด
เก็บฐานขอมูลที่มีความสาคัญตอการปฏิบัติ
งานหรือการใหบริการ

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

7.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

0.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(ไตรมาส 3) 1. ดําเนินการนํ าขอมูลไปใช
ประโยชนในการปฏิบัติงานโดยมีหลักฐาน
เป็ นที่ประจักษและสามารถตรวจสอบได
อยางเป็ นรูปธรรม และนําสงสํานักยุทธ
ศาสตร และประเมินผล เรียบรอยแลว
ตามหนังสือที่ กท 1703/1030 ลงวันที่ 29
มิถุนายน 2564 2. อยูระหวางการปรับปรุง
ขอมูล - ฐานขอมูลที่ดําเนินงานใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - ฐานขอมูลที่มี
ความสําคัญตอการปฏิบัติงาน หรือการให
บริการ

(กองนโยบายและแผนงาน)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(26.1). กิจกรรมการพัฒนาฐาน
ขอมูลของสํานักการวางผังและ
พัฒนาเมือง
ความกาวหน าของงาน :97%

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานักงานภูมิสารสน
เทศ

(27.1). โครงการพัฒนาระบบบริหาร กองนโยบายและแผน
จัดการการใชพ้ น
ื ที่การทางพิเศษแหง งาน
ประเทศไทยของกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :92%
-

ม

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

(ไตรมาส 3) รวบรวมขอมูลสัญญา และ
นํ าเขาสูระบบสารสนเทศ (MIS) เรียบรอย
แลว อยูระหวางดําเนินการจัดทําโปรแกรม
ประยุกตและขอมูลการรายงานผลการ
กํากับดูแล

ห

ความสําเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวยงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

าน

(สํานักงานภูมิสารสนเทศ)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

27

ผลการดําเนิ นงาน

คร

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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