ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ สํานั กการวางผังและพัฒนาเมือง

มิติที่ 1

ผลการดําเนิ น
งาน

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

(รอยละ)

(1) คาใชจายในการเชื่อมโยงขอมูลที่ดิน
ระหวางกรุงเทพมหานครกับกรมที่ดิน
(งบประมาณ 4,500,000 บาท)

-

รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
งานศึกษาและจัดทําแผนพัฒนาศูนย
ขอมูลเมืองกรุงเทพมหานคร

(รอยละ)

(1) คาใชจายในการศึกษาและจัดทําแผน
พัฒนาศูนยขอมูลเมืองกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 6,202,600 บาท)

-

ห

(สํานักงานภูมิสารสนเทศ)

าน

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

ม

มิติที่ 1

รอยละความสําเร็จของผลการ
ดําเนินงานเชื่อมโยงขอมูลที่ดิน
ระหวางกรุงเทพมหานครกับกรมที่
ดิน

เป าหมาย

(สํานักงานภูมิสารสนเทศ)

รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
งานพัฒนาระบบบูรณาการภูมิสารสน
เทศ (GI Platform) เพื่อการบริหาร
จัดการเมืองกรุงเทพมหานคร

พ

มิติที่ 1

ระดับความ
สําเร็จ

(สํานักงานภูมิสารสนเทศ)

ท

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละความสําเร็จของผลการ
ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
ดําเนินงานสํารวจจัดเก็บขอมูลที่ดิน
และสิ่งปลูกสรางในกรุงเทพมหานคร

กร
ุงเ

มิติท่ี

คร

ปี งบประมาณ พ.ศ.2564

(รอยละ)

(1) คาใชจายในการพัฒนาระบบบูรณาการ ภูมิสารสนเทศ (GI Platform) เพื่อการ
บริหารจัดการเมืองกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 26,712,700 บาท)

(รอยละ)

(1) โครงการสํารวจจัดเก็บขอมูลที่ดินและ สิ่งปลูกสรางในกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 563,800,000 บาท)

(สํานักงานภูมิสารสนเทศ)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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มิติที่ 1

รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการศึกษาและวางแผนพัฒนา
พื้นที่ที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานี
ขนสงมวลชน (TOD)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(สํานักงานวางผังเมือง)

ผังแมบทการพัฒนาพ้ น
ื ที่ศูนยชุมชน ผลผลิต (Output) 1.00 (ผังแมบท)
ชานเมืองมีนบุรีและพ้ น
ื ที่ตอเนื่อง
(สํานักงานวางผังเมือง)

ระดับความสําเร็จในการกําหนดการ ผลผลิต (Output)
พัฒนาศูนยชุมชนชานเมืองมีนบุรี
และพ้ น
ื ที่ตอเนื่อง เพื่อผลักดันผล
การศึกษาฯ การพัฒนาในพ้ น
ื ที่
ศูนยชุมชนยอยสูการปฏิบัติ

5.00 (ระดับ)

กร
ุงเ

มิติที่ 1

(สํานักงานวางผังเมือง)

ระดับความสําเร็จของกิจกรรมการ
พัฒนาจากการศึกษารอบบริเวณ
สถานีขนสงมวลชน (TOD) ไดรับ
การผลักดันสูการปฏิบัติ

ผลผลิต (Output)

5.00 (ระดับ)

ผูรับผิดชอบ

(1) คาใชจายในการปรับปรุงขอมูลแผนที่ เชิงเลขมาตราสวน ๑:๔,๐๐๐ และจัด
ทําขอมูลภูมิประเทศและระดับชน
ั ้ ความสูง
เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อ
การผังเมือง
(งบประมาณ 0 บาท)

คร

(สํานักงานภูมิสารสนเทศ)

(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

าน

รอยละความสําเร็จของผลการ
ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
ดําเนินงานปรับปรุงขอมูลแผนที่เชิง
เลขมาตราสวน ๑:๔,๐๐๐ และจัด
ทําขอมูลภูมิประเทศและระดับชน
ั้
ความสูง

ผลการดําเนิ น
งาน

(รอยละ)

(ผังแมบท)

(ระดับ)

ท

มิติที่ 1

เป าหมาย

ห

มิติที่ 1

ระดับความ
สําเร็จ

ม

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

พ

มิติท่ี

(ระดับ)

(1) คาใชจายตามโครงการศึกษาและ
วางแผนพัฒนาพ้ น
ื ที่ที่มีศักยภาพรอบ
บริเวณสถานีขนสงมวลชน (TOD)
(งบประมาณ 15,275,000 บาท)

-

(1) คาใชจายตามโครงการพัฒนา
ศูนยชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพ้ น
ื ที่ตอ
เนื่อง
(งบประมาณ 13,715,000 บาท)

-

(1) โครงสงเสริมการปฏิบัติใหเป็ นไปตาม
แผนงานพัฒนาพ้ น
ื ที่รอบบริเวณสถานี
ขนสงมวลชน (TOD)
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(1) โครงสงเสริมการปฏิบัติใหเป็ นไปตาม แผนงานพัฒนาศูนยชุมชนชานเมืองมีนบุรี
และพ้ น
ื ที่ตอเนื่อง
(งบประมาณ 0 บาท)

(สํานักงานวางผังเมือง)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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มิติที่ 1

รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
โครงการทบทวนขอกําหนดผังเมือง
และศึกษามาตรการทางผังเมืองที่
ชวยลดผลกระทบจากมลพิษทาง
อากาศในเขตกรุงเทพมหานคร
(สํานักงานวางผังเมือง)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
ผลผลิต (Output) 92.70 (รอยละ)
โครงการวางและจัดทําผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครัง้ ที่ 4)
(สํานักงานวางผังเมือง)

รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
โครงการจางที่ปรึกษาโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตาม
ผังเมืองรวมดวยมาตรการกลไกที่
เหมาะสม กรณีมาตรการการควบคุม
เขตพ้ น
ื ที่ซอนทับ (Overlay
Zoning)

มิติที่ 1

(รอยละ)

(รอยละ)

พ

ท

ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงภูมิ ผลผลิต (Output)
ทัศนทางเดินริมน้ํ ายานกะดีจีนตาม
ผลการศึกษาการอนุรักษฟ้ ื นฟูเมือง
นํ ารองยานกะดีจีน-คลองสาน

5.00 (ระดับ)

กร
ุงเ

มิติที่ 1

(สํานักงานวางผังเมือง)

(สํานักงานพัฒนาและฟ้ ื นฟูเมือง)

โครงการ/กิจกรรม
(1) โครงการทบทวนขอกําหนดผังเมือง
และศึกษามาตรการทางผังเมืองที่ชวยลด
ผลกระทบจากมลพิษทางอากาศในเขต
กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)

รอยละการดําเนินการทบทวนบท
เรียนผลการศึกษาการจัดรูปที่ดินที่
ผ่านมาของกรุงเทพมหานคร

ผลผลิต (Output) 60.00 (รอยละ)

ผูรับผิดชอบ
-

คร

เป าหมาย

ม

มิติที่ 1

ระดับความ
สําเร็จ

าน

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ห

มิติท่ี

(1) โครงการวางและจัดทําผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครัง้ ที่ 4)
(งบประมาณ 16,680,500 บาท)

-

(1) คาใชจายตามโครงการจางที่ปรึกษา
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ตามผังเมืองรวมดวยมาตรการกลไกที่
เหมาะสม กรณีมาตรการควบคุมเขตพ้ น
ื ที่
ซอนทับ (Overlay Zoning)
(งบประมาณ 9,678,500 บาท)

(ระดับ)

(1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศนยานกะดีจีน (งบประมาณ 49,574,800 บาท)

(รอยละ)

(1) โครงการถอดบทเรียนการจัดรูปที่ดิน
กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(สํานักงานพัฒนาและฟ้ ื นฟูเมือง)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.

3/6

ขอมูล ณ วันท่ี 28-11-2021

มิติที่ 1

(สํานักงานพัฒนาและฟ้ ื นฟูเมือง)

รอยละของถนน ตรอก ซอย เป า
หมาย ซึ่งดําเนินการตรวจสอบการ
ใชประโยชนที่ดินใหเป็ นไปตาม
กฎหมายและมาตรการทางผังเมือง
(กองควบคุมผังเมือง)

ระดับความสําเร็จของการควบคุม
การละเมิดกฎหมายและมาตรการ
ทางผังเมืองในพ้ น
ื ที่อนุรักษชนบท
และเกษตรกรรม

(รอยละ)

ผลผลิต (Output)

(ระดับ)

5.00 (ระดับ)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

ผลผลิต (Output)

5.00 (ระดับ)

กร
ุงเ

มิติที่ 1

ผูรับผิดชอบ

(1) โครงการจัดทํามาตรการสงเสริมการจัด รูปที่ดิน
(งบประมาณ 0 บาท)

คร

ระดับความสําเร็จในการบูรณาการ
(Integration) และการทํางานรวม
กัน (collaboration) ในการอนุรักษ
ฟื้ นฟูตามผังแมบทการฟ้ ื นฟูยาน
เมืองเกา

ผลผลิต (Output) 60.00 (รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

(1) กิจกรรมจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ระหวางหนวยงานของกรุงเทพมหา
นคร ในการอนุรักษฟ้ ื นฟูยานตลาดนอย
และพ้ น
ื ที่ตอเนื่อง
(งบประมาณ 0 บาท)

าน

(สํานักงานพัฒนาและฟ้ ื นฟูเมือง)

ผลการดําเนิ น
งาน

(รอยละ)

(ระดับ)

ท

มิติที่ 1

รอยละการดําเนินการจัด
ทํามาตรการและแนวการสงเสริม
การจัดรูปที่ดินที่มีประสิทธิภาพ

เป าหมาย

ห

มิติที่ 1

ระดับความ
สําเร็จ

ม

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

พ

มิติท่ี

(กองควบคุมผังเมือง)

จํานวนการละเมิดกฎหมายและ
ผลผลิต (Output) 45.00 (ราย (ไม (ราย (ไมเพิ่มจาก
มาตรการทางผังเมืองในพ้ น
ื ที่ชนบท
เพิม
่ จากปี 2
ปี  2563))
และเกษตรกรรมไมเพิ่มข้ น
ึ จากปีที่
563))
ผานมา

(1) โครงการติดตามตรวจสอบการใช
ประโยชนที่ดินใหเป็ นไปตามผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร บริเวณริมถนนเป าหมาย
(งบประมาณ 0 บาท)
(1) โครงการสํารวจติดตามตรวจสอบการ
ใชประโยชนที่ดินในพ้ น
ื ที่อนุรักษชนบท
และเกษตรกรรม
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(1) โครงการสํารวจติดตามตรวจสอบการ ใชประโยชนที่ดินในพ้ น
ื ที่ชนบทและเกษตร
กรรม
(งบประมาณ 0 บาท)

(กองควบคุมผังเมือง)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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มิติที่ 1

ระดับความ
สําเร็จ

รอยละความสําเร็จของการฝึกอบรม ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
หลักสูตรการประยุกตใชเทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
กรุงเทพมหานคร
(สํานักงานภูมิสารสนเทศ)

รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
การพิจารณาตอบขอหารือจากประชา
ขน

มิติที่ 1

มิติที่ 2

(รอยละ)

(รอยละ)

(รอยละ)

ม

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(สํานักงานพัฒนาและฟ้ ื นฟูเมือง)

ท

รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
ผลผลิต (Output) 90.00 (รอยละ)
โครงการปรับปรุงปอมมหากาฬและ
กําแพงเมืองเกา
(สํานักงานพัฒนาและฟ้ ื นฟูเมือง)

(รอยละ)

พ

จํานวนพ้ น
ื ที่ที่เป็ นไปไดในการ
ดําเนินการจัดรูปที่ดิน

กร
ุงเ

มิติที่ 1

ผลการดําเนิ น
งาน

ห

(สํานักงานวางผังเมือง)

มิติที่ 1

เป าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

(1) คาใชจายในการฝึกอบรมหลักสูตรการ ประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อ
การพัฒนากรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 110,700 บาท)

คร

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

(1) กิจกรรมการตอบขอหารือในขอบขาย ของการวางผังเมืองและแผนผังการใช
ประโยชนที่ดิน แผนผังแสดงโครงการการ
คมนาคมและขนสง แผนผังแสดงที่โลง
แผนผังแสดงโครงการกิจการ
สาธารณูปโภคและขอกําหนดผังเมืองรวมฯ
ในเขตพ้ น
ื ที่ของกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)

าน

มิติท่ี

รอยละของผูเขารับการฝึกอบรมมี
ความรูความเขาใจภาษาอังกฤษเพื่อ
การผังเมืองเพิ่มข้ น
ึ

ผลลัพธ
(Outcome)

(1) โครงการการพัฒนาเมืองเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชประโยชนที่ดินของ
กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(1) โครงการปรับปรุงปอมมหากาฬและ
กําแพงเมืองเกา
(งบประมาณ 0 บาท)

-

80.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) คาใชจายการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ
เพื่อการผังเมือง
(งบประมาณ 236,300 บาท)

-

รอยละของความสําเร็จของการเบิก ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
จายงบประมาณในภาพรวม

(รอยละ)

(1) การเบิกจายงบประมาณในภาพรวม
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(กองนโยบายและแผนงาน)

(สํานักงานเลขานุการ)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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มิติที่ 3

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

รอยละความสาเร็จในการพัฒนาและ ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
จัดเก็บฐานขอมูลที่มีความสาคัญตอ
การปฏิบัติงานหรือการใหบริการ
(สํานักงานภูมิสารสนเทศ)

ความสําเร็จในการเสนอนวัตกรรม ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน

(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

(กองนโยบายและแผนงาน)

(รอยละ)

** หมายเหตุ เจาหน าที่หนวยงานบันทึก ชองที่ (1) - (5)

(1) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการ ใชพ้ น
ื ที่การทางพิเศษแหงประเทศไทยของ
กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)
-

(ดู..รายงานลาสุด)

กร
ุงเ

ท

พ

เจาหน าที่สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลบันทึกชองที่ (6) - (8)

-

ม

ห

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

ผูรับผิดชอบ

(1) กิจกรรมการพัฒนาฐานขอมูลของ
สํานักการวางผังและพัฒนาเมือง
(งบประมาณ 0 บาท)

าน

มิติที่ 4

ผลการดําเนิ น
งาน

คร

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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