** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
1. ชื่อตัวชี้วัด

: ระดับความสำเร็จของการควบคุมการละเมิดกฎหมายและมาตรการทางผังเมืองในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม

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 : ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
เป้าประสงค์ที่ : ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
3. คำนิยาม :
:: 1. พื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมหมายถึง
พื้นที่เพื่อการสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติของพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรว
มกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556
2. กฎหมายและมาตรการทางผังเมืองที่เกี่ยวข้องในการควบคุมพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมคือ
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556
3. จำนวนการละเมิดกฎหมายและมาตรการทางผังเมืองในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมเปรียบเทียบปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2563) (ราย)
4. ขั้นตอนการดำเนินการ
1) จัดแบ่งเขตพื้นที่และจำนวนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
2) เตรียมการตรวจสอบ
3) ตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย บันทึกข้อมูล จัดทำแผนที่ตั้งสังเขปถ่ายภาพ
4) รายงานผลตรวจสอบอาจเข้าข่ายกระทำผิดหนังสือแจ้งสำนักงานเขต
- จัดทำหนังสือรายงานผลการตรวจสอบ (รายงานผลการตรวจสอบมีรายละเอียดของข้อเท็จจริงข้อกฎหมาย สามารถสรุปได้ว่าอาจเข้าข่าย
การกระทำผิด)
- หนังสือแจ้งสำนักงานเขตเพื่อประสานดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
5) ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองพิจารณาลงนามหนังสือ
- ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองพิจารณาลงนามในหนังสือแจ้งสำนักงานเขตเพื่อประสานให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
(หนังสือแจ้งประสานสำนักงานเขตมีรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อกฎหมายที่สรุปได้ว่าอาจเข้าข่ายกระทำผิด)
6) ส่งหนังสือแจ้งสำนักงานเขตดำเนินการ (หนังสือส่งสำนักงานเขต
ได้แนบผลการตรวจสอบเบื้องต้นไว้ครบถ้วนเพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ว่ามีการกระทำผิดหรือไม่)
4. วิธีการคำนวณ :
:: วัดจากความสำเร็จในการควบคุมการละเมิดกฎหมายและมาตรการทางผังเมืองในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
และเปรียบเทียบฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมในส่วนของการละเมิดกฎหมายและมาตรการทางผังเมื
องในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
ปีที่ผ่านมา
5. เป้าหมาย : 5 (ระดับ)
: ผลงานที่ทำได้ = 5.00 (ระดับ)
6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :
(6.1) ไตรมาสที่ 1 : จัดเตรียมข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายทางถนน และเส้นทางการออกสำรวจ จากโปรแกรมgoogle Eart
เรียบร้อยแล้ว เตรียมการออกสำรวจในเดือนมกราคม
(6.2) ไตรมาสที่ 2 : 1.ออกสำรวจพื้นที่เขตบางแค เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ
2. ออกสำรวจพื้นที่เขตคลองสามวา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ
3. ออกสำรวจพื้นที่เขตมีนบุรี เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ
4.ออกสำรวจพื้นที่เขตบางขุนเทียน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ
5.ออกสำรวจพื้นที่เขตตลิ่งชัน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ
6.ออกสำรวจพื้นที่เขตลาดกระบัง เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจ
(6.3) ไตรมาสที่ 3 : 1. ออกสำรวจพื้นที่เขตบางแค เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564
จัดทำหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อสั่งการและแจ้งสำนักงานเขตบางแคแล้ว เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564
2. ออกสำรวจพื้นที่เขตคลองสามวา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564
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** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
จัดทำหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อสั่งการและแจ้งสำนักงานเขตคลองสามวาแล้ว เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564
3. ออกสำรวจพื้นที่เขตมีนบุรี เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564
จัดทำหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อสั่งการและแจ้งสำนักงานเขตมีนบุรีแล้ว เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564
4. ออกสำรวจพื้นที่เขตบางขุนเทียน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
จัดทำหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อสั่งการและแจ้งสำนักงานเขตบางขุนเทียนแล้ว เมื่อวันที่ 2เมษายน 2564
5. ออกสำรวจพื้นที่เขตตลิ่งชัน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร
6. ออกสำรวจพื้นที่เขตลาดกระบัง เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร
(6.4) ไตรมาสที่ 4 : - ออกสำรวจพื้นที่เขตลาดกระบัง เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 และวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 พบ 3 แห่ง
จัดทำหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครและแจ้งสำนักงานเขตลาดกระบังแล้ว เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2564
- จำนวนการละเมิดปี 64 รวม 6 เขต พบ 25 ราย
(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :
:: จำนวนการละเมิดปี 64 รวม 6 เขต พบ 25 ราย
7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :
::
8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :
::
9. หลักฐานอ้างอิง :
::

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง .............................................................
.............................................................
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