** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
1. ชื่อตัวชี้วัด

: ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรมที่ดิน

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 :
:: กรุงเทพมหานครมีระบบบริการข้อมูลที่ดินในรูปแบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ผ่านระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงข้อมูลที่ดินของกรมที่ดินกับระบบเครือข่ายของกรุงเทพมหานคร
เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
4. วิธีการคำนวณ :
:: ความสำเร็จของการดำเนินการหารด้วยเป้าหมายในการดำเนินการคูณด้วยร้อย
5. เป้าหมาย : 100 (ร้อยละ)
: ผลงานที่ทำได้ = 85.00 (ร้อยละ)
6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :
(6.1) ไตรมาสที่ 1 : 1. แต่งตั้งคระกรรมการกำหนดร่าง
ขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง
ตามหนังสือที่ กท 1703/226 ลงวันที่
27 ตุลาคม 2563
2. เห็นชอบขยายระยะเวลากำหนดร่างขอบเขต
ของงานฯ ตามหนังสือคณะกรรมการที่ 1/2563
ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
3. เห็นชอบขยายเวลากำหนดร่างขอบเขตของงานฯ ครั้งที่ 2 ตามหนังสือ คกก. ที่ กท 2/2563 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563
- อยู่ระหว่างกำหนดร่างขอบเขตของงานฯ
(6.2) ไตรมาสที่ 2 : 1. รายงานผลการกำหนดร่างขอบเขตของงานฯ ตามหนังสือที่ คกก 1/2564 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564
2. รายงานขอความเห็นชอบจ้างเหมาเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรมที่ดิน ตามหนังสือที่ กท 1703/40 ลงวันที่ 15
กุมภาพันธ์ 2564 และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างฯ ตามคำสั่งสำนักงานภูมิสารสนเทศ ที่ 4/2564 ลงวันที่ 15
กุมภาพันธ์ 2564
3. ดำเนินการประกาศประกวดราคาจ้างฯ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โดยกำหนดยื่นข้อเสนอและราคา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
4. อนุมัติจ้างเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 1703/58 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2564
5. ลงนามในสัญญาแล้ว ตามส้ญญาเลขที่ 9/2564 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564
(6.3) ไตรมาสที่ 3 : 1. ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 9
พฤษภาคม 2564 และคณะกรรมการฯ ตรวจรับงาน
เรียบร้อยแล้ว
2. อยู่ระหว่างการดำเนินงานงวดที่ 2
(6.4) ไตรมาสที่ 4 : 1. ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว
ตามหนังสือที่ LO2107065 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564
2. คณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว
ตามหนังสือที่ คกก 2/2564 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564
3. ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 3 ตามหนังสือที่
LO2108072 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
4. ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 3 (หนังสือที่
LO2108072 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 และ
คณะกรรมการฯ ตรวจรับงาน เรียบร้อยแล้ว
ตามหนังสือ คกก. 4/2564 ลงวันที่ 17 กันยายน 2564
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** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
5. ผู้รับจ้างขอเปลี่ยนการฝึกอบรมที่อยู่ในเนื้องาน
งวดสุดท้าย (กำหนดส่งมอบงาน 11 ตุลาคม 2564)
เป็นการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหนังสือ
ที่ LO2108071 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
โดยอนุมัติแก้ไขสัญญาแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง
จัดทำร่างสัญญาฯ แก้ไขเพิ่มเติม
- อยู่ระหว่างการดำเนินงานงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย)
(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :
:: 1. แต่งตั้งคระกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง ตามหนังสือที่ กท 1703/226 ลงวันที่
27 ตุลาคม 2563
2. เห็นชอบขยายระยะเวลากำหนดร่างขอบเขตของงานฯ ตามหนังสือคณะกรรมการที่ 1/2563 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
3. เห็นชอบขยายเวลากำหนดร่างขอบเขตของงานฯ ครั้งที่ 2 ตามหนังสือ คกก. ที่ กท 2/2563 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563
4. รายงานผลการกำหนดร่างขอบเขตของงานฯ ตามหนังสือที่ คกก 1/2564 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564
5. รายงานขอความเห็นชอบจ้างเหมาเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรมที่ดิน ตามหนังสือที่ กท 1703/40 ลงวันที่ 15
กุมภาพันธ์ 2564 และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างฯ ตามคำสั่งสำนักงานภูมิสารสนเทศ ที่ 4/2564 ลงวันที่ 15
กุมภาพันธ์ 2564
6. ดำเนินการประกาศประกวดราคาจ้างฯ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โดยกำหนดยื่นข้อเสนอและราคา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
7. อนุมัติจ้างเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 1703/58 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2564
8. ลงนามในสัญญาแล้ว ตามส้ญญาเลขที่ 9/2564 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564
9. ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 และคณะกรรมการฯ ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
10. ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ LO2107065 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564
11. คณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ คกก 2/2564 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564
12. ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 3 ตามหนังสือที่ LO2108072 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
13. ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 3 (หนังสือที่ LO2108072 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 และคณะกรรมการฯ ตรวจรับงาน เรียบร้อยแล้ว
ตามหนังสือ คกก. 4/2564 ลงวันที่ 17 กันยายน 2564
14. ผู้รับจ้างขอเปลี่ยนการฝึกอบรมที่อยู่ในเนื้องานงวดสุดท้าย (กำหนดส่งมอบงาน 11 ตุลาคม 2564)
เป็นการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหนังสือที่ LO2108071 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
15. อยู่ระหว่างการดำเนินงานงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย)
7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :
::
8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :
:: 1. เป็นโครงการที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร
และต้องขอความอนุเคราะห์การร่วมดำเนินการจากหน่วยงานภายนอกกรุงเทพ-มหานคร (กรมที่ดิน) จึงอาจมีความล่าช้าในการดำเนินการ
2. การกำหนด TOR มีรายละเอียดทางเทคนิคมาก จึงมีความจำเป็นต้องใช้เวลาในการกำหนดร่างขอบเขตของงานฯ
เพื่อความถูกต้องครบถ้วน และเกิดประโยชน์กับกรุงเทพมหานครสูงสุด
9. หลักฐานอ้างอิง :
::

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