รายงานผลการดาเนินงานในภาพรวมของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 สานักการวางผังและพัฒนาเมือง
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖1 – 6 กันยายน ๒๕๖2
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ของสานักการวางผังและพัฒนาเมือง
มีจานวนทั้งสิ้น 19 โครงการ/กิจกรรม โดยแบ่งออกเป็น
1) โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ จานวน 17 โครงการ/กิจกรรม
2) โครงการ/กิจกรรมประจา จานวน 2 โครงการ/กิจกรรม

ร้อยละ 76

ร้อยละ 100

ซึง่ สรุปผลการดาเนินงาน ได้ดังนี้
ลำดับที่
1

งบประมำณ (บำท)
ตัวชี้วัด
ทีไ่ ด้รับ ทีเ่ บิกจ่ำย
โครงการวางและจัดทาผังเมือง 27,396,500
ร้อยละความสาเร็จของการ
(งบประมาณ
รวมกรุงเทพมหานคร
ดาเนินโครงการวางและจัดทา
3 ปี พ.ศ.
(ปรับปรุงครั้งที่ 4)
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
2560-2562
(ปรับปรุงครั้งที่ 4)
124,941,
0
00)
(- โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
(ผลผลิต)
- มาตรการ 4.1.1.1.2)
ชื่อโครงกำร/กิจกรรม

ค่ำเป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินงำน

รัอยละ 79
(ผลการ
ดาเนินงาน
ตั้งแต่เริ่ม
ดาเนิน
โครงการ
ปี 2560)

 เป็นไปตามเป้าหมาย
ดาเนินการได้ร้อยละ 78.91
1. ที่ปรึกษาส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ เมื่อวันที่
28 กันยายน 2561
2. รายงานผลการตรวจรับงาน (ร่างรายงานการศึกษา
ฉบับสมบูรณ์) ให้ผู้สั่งจ้างทราบ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน
2561

ลำดับที่

2

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม

กิจกรรมการสารวจและ
ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
มาตรการทางผังเมือง
(- โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
- มาตรการ 4.1.1.1.3)

งบประมำณ (บำท)
ทีไ่ ด้รับ ทีเ่ บิกจ่ำย

-

-

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินงำน

3. ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
4. จัดประชุมประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
จานวน 15 ครั้ง ระหว่างวันที่ 1 - 24 พฤษภาคม 2562
ประกอบด้ ว ย การประชุ ม ประชาชนสั ญ จรกลุ่ ม เขต
จานวน 6 ครั้ง การประชุมกลุ่มผู้ ประกอบการรายสาขา
จานวน 8 ครั้ง และการประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของ
ประชาชนต่อร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุง
ครั้งที่ 4) จานวน 1 ครั้ง
5. ที่ปรึกษาส่งงาน (รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์)
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562
6. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการฯ มีมติรับงาน
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562
7. ปรับแก้ไขร่างผั งเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
(ปรับปรุงครั้งที่ 4) หลังจากประชุมประชาชน เพื่อใช้ใน
ขั้นตอนปิดประกาศ 90 วัน ต่อไป
8. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ 3
จานวนครั้งในการออกสารวจ 15 ครั้งต่อปี  เป็นไปตามเป้าหมาย
และตรวจสอบการใช้ประโยชน์
ดาเนินการได้ 15 ครั้ง โดยออกสารวจพื้นที่ ดังนี้
ที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมายและ
1. เขตลาดพร้าว เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562
มาตรการทางผังเมือง
2. เขตหลักสี่
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
(ผลผลิต)
3. เขตจอมทอง เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
4. เขตตลิ่งชัน
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
5. เขตบางขุนเทียน เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562
6.เขตวังทองหลาง เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562
7. เขตหนองแขม เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562

ลำดับที่

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม

งบประมำณ (บำท)
ทีไ่ ด้รับ ทีเ่ บิกจ่ำย

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินงำน
8. เขตปทุมวัน

3

กิจกรรมการดาเนินการตรวจสอบ
อาคารผิ ด กฎหมายและการใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น ที่ ไม่ เป็ นไปตาม
กฎหมายผังเมืองและมาตรการ
ทางผังเมือง

-

-

ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินการตรวจสอบอาคาร
ผิดกฎหมายและการใช้
ประโยชน์ที่ดินที่ไม่เป็นไปตาม
กฎหมายผังเมืองและมาตรการ
ทางผังเมือง
(ผลผลิต)

-

-

ร้ อ ยละความส าเร็ จ ของการ
ด าเนิ น การพิ จ ารณาการขอ
อนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้าลาน้า
ในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร
(ผลผลิต)

(- โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
- มาตรการ 4.1.1.1.3)
4

กิจกรรมการพิจารณาผลกระทบ
ของการขออนุญาตทาสิ่งล่วงล้า
ลาน้าในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร
(- โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
- มาตรการ 4.1.1.1.๑)

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562
และวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
9. เขตบางแค
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562
10. เขตยานนาวา เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
11. เขตราชเทวี เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
12. เขตพญาไท เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562
13. เขตธนบุรี
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
14. เขตคลองสาน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
15. เขตบางซื่อ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
ร้อยละ 100  เป็นไปตามเป้าหมาย
ดาเนินการได้ร้อยละ 100.00
1. ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการและแจ้งสานักงานเขต
เรียบร้อยแล้ว 14 เขต ได้แก่ เขตลาดพร้าว เขตหลักสี่
เขตบางขุนเทียน เขตจอมทอง เขตตลิ่งชัน เขตหนองแขม
เขตวังทองหลาง เขตบางแค เขตราชเทวี เขตธนบุรี เขต
ยานนาวา เขตพญาไท เขตคลองสาน และเขตบางซื่อ
2. ตรวจสอบการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น และอาคาร
เรียบร้อยแล้ว ไม่พบอาคารที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย 1 เขต
คือ เขตปทุมวัน
ร้อยละ 80  เป็นไปตามเป้าหมาย
ดาเนินการได้ร้อยละ 88.57
- พิจารณาการขออนุญาตแล้วเสร็จภายใน 24.5
วันทาการ จานวน 31 เรื่อง จากทั้งหมด 35 เรื่อง
(อยู่ระหว่างการดาเนินการ 4 เรื่อง)

ลำดับที่
5

6

งบประมำณ (บำท)
ตัวชี้วัด
ค่ำเป้ำหมำย
ผลกำรดำเนินงำน
ทีไ่ ด้รับ ทีเ่ บิกจ่ำย
ค่าใช้จ่ายในการจัดรูปที่ดินเพื่อ 400,000
จ านวนพื้ น ที่ ที่ จ ะพั ฒ นาด้ ว ย 1 พื้นที่  เป็นไปตามเป้าหมาย
พัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานคร
วิธีการจัดรูปที่ดิน
ดาเนินการได้ 1 พื้นที่ รายละเอียด ดังนี้
(- โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
(ผลผลิต)
ดาเนินการศึกษา สารวจและประเมินพื้นที่ที่จะพัฒนา
- มาตรการ 4.1.1.1.6)
ด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน จานวน 4 บริเวณ โดย
1. ศึกษาภาพถ่ายทางอากาศ สารวจพื้นที่ปิดล้อม
ที่โล่ง ที่ว่าง และระบบโครงข่ายคมนาคมของพื้นที่ศึกษา
2. สร้างความเข้าใจและเจรจากับเจ้าของที่ดินใน
พื้นที่ฯ อย่างต่อเนื่อง
3. ประเมินความเป็นไปได้ในการดาเนินการพัฒนา
ด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน
4. หารือและประชุ มเจ้าของที่ดินเพื่อระดมความ
คิดเห็นในการดาเนินการ
5. คัดเลือกพื้นที่ที่มีความเป็นไปได้สูงสุด 1 บริเวณ
เพื่อจัดทาร่างผังทางเลือกจานวน 2 ผังทางเลือก
6. ประสานเพื่อเจรจาทาความเข้าใจและเชิญชวน
เจ้าของที่แปลงปากทาง ให้เข้าใจถึงหลักการดาเนินการ
และประโยชน์ที่จะได้รับของทุกฝ่าย
7. คัดเลือกพื้นที่ที่จะดาเนินการพัฒนาด้วยวิธีการ
จัดรูปที่ดิน โดยในเบื้องต้นคือโครงการจัดรูปที่ดินบริเวณ
หลังซอยบรมราชชนนี 77 - 81
ค่า ใช้ จ่ ายในการปรั บ ปรุ ง แผน 1,067,500
ร้ อ ยละความส าเร็ จ ของการ ร้อยละ 80  เป็นไปตามเป้าหมาย
แม่ บ ทและพื้น ที่ เ ป้ า หมายการ
ปรั บ ปรุ ง แผนแม่ บ ทและพื้ น ที่
ดาเนินการได้ร้อยละ 85.00
จั ด รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ พั ฒ นาพื้ น ที่
เป้ า หมายการจั ด รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ
1. ประเมินแผนแม่บทและพื้นที่เป้าหมายการจัดรูป
กรุงเทพมหานคร
พัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้ประกาศใช้
(ผลผลิต)
เมื่อปี พ.ศ. 2557 ภายใต้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
(- โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
(ปรับปรุงครั้งที่ 2) พ.ศ. 2549 ที่เป็นกรอบแนวทาง
ชื่อโครงกำร/กิจกรรม

ลำดับที่

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม

งบประมำณ (บำท)
ทีไ่ ด้รับ ทีเ่ บิกจ่ำย

- มาตรการ 4.1.1.1.6)

7

กิจกรรมการจัดทาผังทางเลือก
(ผั ง ทางเข้ า -ออก) เพื่ อ พั ฒ นา
พื้นที่ปิดล้อม
(- โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์

-

-

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินงำน

พัฒนาพื้นที่ด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินแก่หน่วยงานที่จะเป็น
ผู้ดาเนินโครงการ ตามมาตรา 35 (2)
2. ประสานกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อตรวจสอบ
ขั้นตอนในการดาเนินการปรับปรุงแผนแม่บทและพื้นที่
เป้าหมายการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานคร
3. ศึกษาร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุง
ครั้งที่ 4) เพื่อพิจารณาปรับปรุงแผนแม่บทและพื้นที่
เป้าหมายการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานคร
4. สารวจสภาพทางกายภาพ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงที่อาจกระทบต่อการกาหนด
พื้นที่ส่งเสริมและพื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดิน
5. เตรียมและจัดประชุมระดมความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับแผนแม่บทและพื้นที่เป้าหมาย
การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร
6. สรุปเกณฑ์และการขยายพื้นที่เขตส่งเสริมการจัดรูป
ที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร เพื่อนาเสนอ
คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
7. จัดทารายงานผลการประชุมฯ และจัดทาเอกสาร
เพื่อนาเสนอสรุปผลการประชุมฯ ต่อคณะกรรมการจัด
รูปที่ดินของกรุงเทพมหานคร
จานวนผังทางเลือก (ผังทางเข้า- 2 ผังทางเลือก  เป็นไปตามเป้าหมาย
ออก) เพื่อพั ฒ นาพื้น ที่ปิด ล้ อ ม
ดาเนินการได้ 2 ผังทางเลือก โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(ผลผลิต)
1. คัดเลือกพื้นที่ที่มีความเป็นไปได้สูงสุด 1 บริเวณ
เพื่อจัดทาร่างผังทางเลือกจานวน 2 ผังทางเลือก
2. ประสานเพื่อเจรจาทาความเข้าใจและเชิญชวน

ลำดับที่

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม

งบประมำณ (บำท)
ทีไ่ ด้รับ ทีเ่ บิกจ่ำย

ตัวชี้วัด

- มาตรการ 4.1.1.1.6)

8

ค่าใช้จ่ ายในการศึก ษา ส ารวจ 40 ล้าน
กาหนดแนวเขตกรุงเทพมหานคร
ระยะที่ 8

ร้ อ ยละความส าเร็ จ ของการ
ศึกษา สารวจ กาหนดแนวเขต
กรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๘
(ผลผลิต)

(- โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
- มาตรการ 4.1.1.1.8)

9

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงข้อมูล
แผนที่เชิงเลขมาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐
และจั ด ท าข้ อ มู ล ภู มิ ป ระเทศ
และระดับชั้นความสูง เพื่อพัฒนา

70 ล้าน
(เงินกันไว้
เหลื่อมปี
จากปี พ.ศ.

ร้อยละความสาเร็จของผลการ
ดาเนินงานปรับปรุงข้อมูลแผนที่
เชิงเลข มาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐
และจั ด ท าข้ อ มู ล ภู มิ ป ระเทศ

ค่ำเป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินงำน

เจ้าของที่แปลงปากทาง ให้เข้าใจถึงหลักการดาเนินการ
และประโยชน์ที่จะได้รับของทุกฝ่าย
3. คัดเลือกพื้นที่ที่จะดาเนินการพัฒนาด้วยวิธีการ
จัดรูปที่ดิน โดยในเบื้องต้นคือโครงการจัดรูปที่ดินบริเวณ
หลังซอยบรมราชชนนี 77 – 81
4. ประชุมเจ้าของที่ดินในโครงการเพื่อร่วมจัดทาผัง
ทางเลือก
5. ร่างผังทางเลือกของพื้นที่ปิดล้อมที่มีความเป็นไป
ได้สูงสุด (ผังทางเข้า - ออก) โครงการจัดรูปที่ดินบริเวณ
หลังซอยบรมราชชนนี 77 - 81 จานวน 2 ผัง พร้อม
ประชุม รับฟัง ความคิ ดเห็ น ของเจ้ าของที่ดิน เมื่อวัน ที่
31 พฤษภาคม 2562
ร้อยละ ๑๐๐  เป็นไปตามเป้าหมาย
ดาเนินการได้ร้อยละ 100.00
1. สารวจรังวัด กาหนดจุด และปักหลักอ้างอิงแนวเขต
และหมุดเครื่องหมายอ้างอิงแนวเขต ระหว่างกรุงเทพมหานคร กับ จังหวัดนนทบุ รี จังหวัดปทุ มธานีจังหวั ด
ฉะเชิงเทรา และจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งบริษัทที่ปรึกษา
จัดทาผลงานถูกต้องและส่งงานได้ทันตามสัญญาจ้าง
2. ที่ปรึกษาส่งงานงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) รายงาน
ฉบับสมบูรณ์ (Final Report) เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ
ที่ 027/620382562 ลงวันที่ 6 กันยายน 2562
ร้อยละ 100  เป็นไปตามเป้าหมาย  ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ดาเนินการได้ร้อยละ 54.00 เนื่องจาก
1. ยังไม่ได้รับอนุญาตขยายระยะเวลาในการบิน
ส ารวจฯ จากรั ฐ มนตรี ว่าการกระทรวงกลาโหม ตาม

ลำดับที่

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อ
การผังเมือง

งบประมำณ (บำท)
ทีไ่ ด้รับ ทีเ่ บิกจ่ำย
2561)

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย

และระดับชั้นความสูง
(ผลผลิต)

(- โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
- มาตรการ 4.1.1.1.8)
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ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการข้อมูล 8,487,454
แผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (เงินกันไว้
(GIS) กับข้อมูลทะเบียนราษฎร เหลื่อมปี
จากปี พ.ศ.
ของกรมการปกครอง
2561
(- โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ จากยอด
ทั้งสิ้น 10
- มาตรการ 4.1.1.1.8)
ล้าน)

ร้อยละของข้อมูลทะเบียนราษฎร
เชื่อมโยงข้อมูลในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร
(ผลผลิต)

ร้อยละ 25
(ดาเนินการ
แล้วเสร็จในปี
พ.ศ. 2561
ร้อยละ 75)

ผลกำรดำเนินงำน
ระเบีย บส านั กนายกรัฐ มนตรี ว่า ด้ว ยการรั กษาความ
ปลอดภัยในการจ้างเอกชนทาการสารวจและทาแผนที่
พ.ศ. 2544
2. เนื่องจากการบินสารวจฯ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ซึ่งมีสนามบิน 2 แห่ง มีการจราจรทางอากาศที่หนาแน่น
ตลอดเวลา ประกอบกับบางพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร
เป็นพื้นที่ห้ามบินผ่าน ห้ามบินในระดับความสูงที่กาหนดไว้
(กาหนดบินสารวจในระดับความสูง 1,200 - 2,400 ฟุต)
และพื้นที่ด้านความมั่นคง ดังนั้น การขึ้นบินส ารวจใน
โครงการนี้ จ าเป็ น ต้ อ งได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากบริ ษั ท
วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด และสานักงานการ
บิ น พลเรื อ นแห่ ง ประเทศไทย ในการบริ ห ารจั ด การ
การจราจรทางอากาศอย่างเข้มงวด เพื่อความปลอดภัย
ซึ่งมีผลต่อการประสานงาน การวางแผนในเชิงพื้นที่ซึ่ง
ต้องใช้เวลา เนื่องจากต้องมีความรอบคอบอย่างสูง
 เป็นไปตามเป้าหมาย
ดาเนินการได้ร้อยละ 25.00 (รวมกับผลการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ร้อยละ 100.00) โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1. เชื่อมโยงข้อมูลแผนที่ GIS กับข้อมูลทะเบียน
ราษฎรสาหรับจัดทาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของกรุงเทพมหานคร (Big Data)
2. ศึกษาลักษณะประชากรทั้งหมดทุกช่วงวัยประชากร
ที่กาลังเข้าสู่วัยสูงอายุ และผู้สูงอายุ
3. ออกแบบแนวคิดผังบริเวณและตัวอย่างสถานที่
การบริ ก ารด้ า นบริ ก ารสาธารณะที่ จ าเป็ น ส าหรั บ

ลำดับที่

11

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม

กิจกรรมการปรับปรุงแผนที่การ
ใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น และอาคาร
ตามข้อมูลการให้อนุญาตก่อสร้าง
อาคารและการออกเลขรหั ส
ประจาบ้านของสานักการโยธา
และสานักงานเขต

งบประมำณ (บำท)
ทีไ่ ด้รับ ทีเ่ บิกจ่ำย

-

-

(- โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
- มาตรการ 4.1.1.1.8)
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1) กิจกรรมการสารวจและ
จัดเก็บข้อมูล สาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ เพื่อการวาง
ผังเมือง
2) กิจกรรมการจัดเก็บข้อมูล
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ เพื่อการวางผัง
เมือง ลงในระบบ GIS

-

-

ตัวชี้วัด

ร้ อ ยละความส าเร็ จ ในกา ร
ปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์
ที่ ดิ น และอาคารของกรุ ง เทพมหานคร ตามข้ อ มู ล การให้
อนุญาตก่อสร้างอาคาร และการ
ออกเลขรหั ส ประจ าบ้ า นของ
สานักการโยธา และสานักงานเขต
(ผลผลิต)

ค่ำเป้ำหมำย

ร้อยละ 100
(ตามข้อมูลการ
รายงานที่ได้จาก
สานักการโยธา
และสานักงาน
เขต)

ร้ อ ยละความส าเร็ จ ของการ ร้อยละ 100
ด าเนิ น การส ารวจและจั ด เก็ บ
ข้อมูลสาธารณูปโภคพื้นฐานลง
ในระบบ GIS
(ผลผลิต)

ผลกำรดำเนินงำน
ผู้สูงอายุ พื้นที่เขตป้อมปราบศัตรู พ่าย เขตดินแดง และ
เขตบางเขน เพื่อเป็นแนวทางจัดทาแผนงานโครงการ
ด้านบริการสาธารณะที่จาเป็นสาหรับผู้สูงอายุ ในพื้นที่
อื่น ๆ ต่อไป
 เป็นไปตามเป้าหมาย  ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ดาเนินการได้ร้อยละ 80.17 เนื่องจาก
1. ข้อมูลที่ใช้ประกอบการปฏิบัติงานไม่ทันสมัย
2. ปริมาณข้อมูลที่ต้องดาเนินการมีจานวนมากแต่
บุคลากรไม่ครบตามโครงสร้าง
3. เป็นงานที่ต้องใช้ขบวนการเทคนิควิธีการทาง
สารสนเทศภูมิศาสตร์
4. มี ภ ารกิ จ งานส าคั ญ ที่ ต้ อ งด าเนิ น การ หากไม่
ด าเนิ น การจะเกิ ด ผลกระทบต่ อ ผู้ รั บ บริ ก าร และ
กรุงเทพมหานคร
5. ระบบรายงานผลซึ่งเป็น Web Application
ต้องใช้งานผ่านระบบเครือข่ายของกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
อาจขัดข้อง
 เป็นไปตามเป้าหมาย
ดาเนินการได้ร้อยละ 95.00 รายละเอียดดังนี้
กิจกรรมที่ 1)
1. ส ารวจและจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล จากเอกสารต่ า ง ๆ
เว็บไซต์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ประมวลผลข้อมูล รวมทั้งตรวจสอบความครบถ้วน
ความถูกต้อง
3. ส่ งข้อมูล สาธารณูปโภคและสาธารณู ปการใน
รู ป ของตารางสถิ ติ แ ละตารางข้ อ มู ล ให้ ส านั ก งานภู มิ

ลำดับที่

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม
(- โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
- มาตรการ 4.1.1.1.8)

งบประมำณ (บำท)
ทีไ่ ด้รับ ทีเ่ บิกจ่ำย

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินงำน
สารสนเทศ ดังนี้
ข้อมูลสาธารณูปโภค
- พื้นที่การให้บริการไฟฟ้าและน้าประปา
- ถนน
- ด้านรถไฟ / รถไฟฟ้า
ข้อมูลสาธารณูปการ
- การบริ ก าร ได้ แ ก่ ศาล ส านั ก งานหน่ ว ยงาน
ราชการ ที่ทาการไปรษณีย์ และสานักงานประกัน สังคม
- วั ฒ นธรรม ได้ แ ก่ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ห้ อ งสมุ ด ศู น ย์
ศิลปวัฒนธรรม โรงละคร และท้องฟ้าจาลอง
- การศึกษา ได้แก่ สถานศึกษาทุกสังกัด
- การอนามัย ได้แก่ โรงพยาบาล และศูนย์บริการ
สาธารณสุข
- เคหะการ ได้ แ ก่ โครงการจั ด สรรที่ ดิ น และ
โครงการอาคารชุด
- สันทนาการ ได้แก่ สวนสาธารณะ สนามกีฬา และ
ลานกีฬา
กิจกรรมที่ 2)
นาเข้าและจัดเก็บข้อมูลสาธารณปโภค สาธารณูปการ
เพื่อการวางผังเมือง ลงในระบบ GIS จานวน 9 เรื่อง
ได้แก่
1. การบริ ก าร ได้ แ ก่ ศาล ศาลากลาง เทศบาล
สถานที่ราชการต่าง ๆ
2. วัฒนธรรม ได้แก่ ศูนย์ศิลป-วัฒนธรรม ห้องสมุด
พิพิธภัณฑ์ โรงละคร ท้องฟ้าจาลอง
3. การศึ ก ษา ได้ แ ก่ โรงเรี ย น วิ ท ยาลั ย และ

ลำดับที่

13

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม

งบประมำณ (บำท)
ทีไ่ ด้รับ ทีเ่ บิกจ่ำย

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินงำน

มหาวิทยาลัย
4. การอนามัย ได้แก่ โรงพยาบาล สถานีอนามัย
ศูนย์สาธารณสุข
5. เคหะการ ได้แก่ โครงการ การเคหะการ
6. สันทนาการ ได้แก่ สวนสาธารณะ สนามกีฬา
7. พื้นที่ให้บริการไฟฟ้า และน้าประปา
8. พื้นที่ให้บริการรถไฟและรถไฟฟ้า
9. ถนน
ค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษา
17 ล้าน 1,610,000 มีรายงานผลการศึกษาแนวทาง
 เป็นไปตามเป้าหมาย
แนวทางการพัฒนาศูนย์
การพัฒนาศูนย์ชุมชนย่อย
(เป้าหมาย
ด าเนิ น การได้ - ฉบั บ (ผลการด าเนิ น งานตาม
พาณิชยกรรมเมืองย่านสะพาน
(ผลผลิต)
ตามแผน แผนปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ 62.00)
ใหม่
ปฏิบัติงาน
1. จัดทาและขอเห็นชอบขอบเขตของงานและราคา
ร้อยละ 65) กลาง
(- โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
2. ดาเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงลง
- มาตรการ 4.1.2.1.2)
นามในสัญญาจ้าง
3. ที่ปรึกษาส่งรายงานการศึกษาขั้นต้น เมื่อวันที่ 3
พฤษภาคม 2562
4. ตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว
5. จัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ หน่ว ยงาน ประชาชน ภาคเอกชนที่ เกี่ยวข้อ ง
โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาศูนย์พาณิชยกรรมเมือง
ย่านสะพานใหม่ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562
6. ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานของ
รายงานการศึกษาขั้นกลาง เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562
7. กลุ่ ม ที่ ป รึ ก ษาส่ ง รายงานการศึ ก ษาขั้ น กลาง
(Interim Report) แล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562

ลำดับที่

14

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม

งบประมำณ (บำท)
ทีไ่ ด้รับ ทีเ่ บิกจ่ำย

โครงการปรับปรุงป้อมมหากาฬ 13,800,000
(เงินกันไว้
และกาแพงเมืองเก่า
เหลื่อมปี
(โครงการต่อเนื่อง ปี พ.ศ.
จากปี พ.ศ.
2561 - 2563)
2561)

15

(- โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
- มาตรการ 6.2.1.4.1)
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทาง 51,844,000
สัญจรบนโครงสร้างสะพานข้าม (เงินกันไว้
เหลื่อมปี
แม่น้าเจ้าพระยา บริเวณช่อง
จากปี พ.ศ.
กลางสะพานพระปกเกล้า
2561)
(โครงการต่อเนื่อง ปี พ.ศ.
2561 - 2563)
(- โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
- มาตรการ 6.2.1.4.1)

-

ตัวชี้วัด

ร้ อ ยละความส าเร็ จ ของการ
ดาเนิ น โครงการปรั บ ปรุ ง ป้ อ ม
มหากาฬและกาแพงเมืองเก่า
(ผลผลิต)

ร้ อ ยละความส าเร็ จ ของการ
ด าเนิ น โครงการปรั บ ปรุ ง ภู มิ
ทัศ น์ ทางสั ญจรบนโครงสร้ า ง
สะพานข้ า มแม่ น้ าเจ้ า พระยา
บ ริ เ ว ณ ช่ อ ง ก ล า ง ส ะ พ า น
พระปกเกล้า
(ผลผลิต)

ค่ำเป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินงำน

8. กาหนดให้ที่ปรึกษานาเสนอรายงานการศึกษา
ขั้นกลาง (Interim Report) ต่อสานักงานวางผังเมือง
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ในวันที่ 12 กันยายน
2562
ร้อยละ 50  เป็นไปตามเป้าหมาย  ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ดาเนินการได้ร้อยละ 34.00 เนื่องจาก
1. การดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับโบราณสถาน ต้อง
ได้รับอนุญาตจากกรมศิลปากรก่อน
2. การดาเนินการขุดสารวจโครงสร้างป้อมมหากาฬ
เริ่มดาเนินการได้ภายหลั งจากเสร็จสิ้ นงานพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก
ร้อยละ 7๐  เป็นไปตามเป้าหมาย  ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
(ปี 2562)
ดาเนินการได้ร้อยละ 61.07 เนื่องจาก
1. ในช่ว งเริ่ ม ต้น ของสั ญ ญาพบว่า ส านั กงานเขต
พระนคร และสานักงานเขตคลองสานยังคงใช้พื้นที่บางส่วน
ในบริเวณจุดก่อสร้างบันไดทางขึ้น - ลง ทั้งในฝั่งพระนคร
และฝั่งธนบุรี รวมทั้งมีเสาไฟฟ้า ต้นไม้และตู้คอนเทนเนอร์
สาหรับเก็บเอกสารอยู่ในสวนฝั่งธนบุรี
2. เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างอยู่บนช่องกลางสะพาน
พระปกเกล้า ทาให้เกิดปัญหาในการขนถ่าย และลาเลียง
วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรที่ใช้การก่อสร้าง เป็นไปได้ยาก
จาเป็ นต้องดาเนิ นการในเวลากลางคื น เพื่ อไม่ใ ห้ เกิ ด
ผลกระทบต่อการจราจรในบริเวณดังกล่าว
3. พบโครงสร้ า งคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก และระบบ
สาธารณูปโภคใต้ดิน เช่น ท่อระบายน้าคอนกรีต ท่อน้า
ระบบรดน้ าต้ น ไม้ และท่ อ ร้ อ ยสายไฟฟ้ า แสงสว่ า ง

ลำดับที่
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17

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม

งบประมำณ (บำท)
ทีไ่ ด้รับ ทีเ่ บิกจ่ำย

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินงำน

ภายในพื้นที่ส วนสาธารณะ ตามแนวตาแหน่งงานเข็ม
เจาะบริเวณจุดก่อสร้างทางขึ้น - ลง ฝั่งธนบุรี
โครงการแต้มสีกรุงเทพฯ
จานวนพื้นที่ที่มีการดาเนินการ
อย่างน้อย  เป็นไปตามเป้าหมาย
ตามโครงการแต้มสีกรุงเทพฯ
๑ บริเวณ
ดาเนินการได้ 5 บริเวณ รายละเอียดดังนี้
(- โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
(นโยบายผู้ว่าราชการ
1. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดงานโครงการ
- มาตรการ 6.2.1.4.1)
กรุงเทพมหานคร) แล้วเสร็จ
แต้มสีกรุงเทพ อย่างเป็นทางการที่ถนนประชานฤมิตร
(ผลผลิต)
(ถนนสายไม้) ของกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ เมื่อวันที่ 19
ตุลาคม 2561
2. รองปลัดกรุงเทพมหานคร (นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์)
เป็นประธานเปิดงานโครงการแต้มสีกรุงเทพฯ คลองโอ่งอ่าง
ระหว่างสะพานดารงสถิตถึงสะพานภาณุพันธุ์ ฝั่งสัมพันธวงศ์
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561
3. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดงานโครงการ
แต้ มสี ก รุง เทพฯ ณ คลองโอ่ งอ่ า ง บริ เ วณสะพานหั น
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
4. ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดงานโครงการแต้มสี
กรุงเทพฯ ณ ประปาแม้นศรี เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562
5. ปลั ดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานรับมอบสี
โครงการแต้มสีกรุงเทพฯ บริเวณถนนพระสุเมรุ ถนนเฟื่องนคร
และถนนเจริญกรุง เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562
6. สานักการวางผังและพัฒนาเมือง ดาเนินโครงการ
แต้มสีกรุงเทพฯ บริเวณถนนพระสุเมรุ จานวน 80 ห้อง
ถนนเฟื่องนครและถนนเจริญกรุง จานวน 33 ห้อง
โครงการฝึกอบรมและดูงาน
437,600 437,600 - ร้อยละของข้าราชการที่เข้ารับ ร้อยละ 80  เป็นไปตามเป้าหมาย
การศึกษาแนวทาง การจัดการ
การฝึ กอบรมและดู งานมี
ดาเนินการได้ร้อยละ 100.00 รายละเอียดดังนี้
มรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัด
ความรู้ ความเข้ าใจในเนื้ อหา
- ดาเนินการจัดการอบรมให้แก่ข้าราชการกรุงเทพ-

ลำดับที่

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม
สงขลา
(- โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
- มาตรการ 7.3.1.1.1)

งบประมำณ (บำท)
ทีไ่ ด้รับ ทีเ่ บิกจ่ำย

ตัวชี้วัด
การฝึกอบรมเพิ่มขึ้น
(ผลผลิต)

ค่ำเป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินงำน
มหานครสามัญ สังกัดสานักการวางผังและพัฒนาเมือง
จานวน 22 คน และสังกัดสานักงานเขตในพื้นที่ที่มีที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
(สีน้าตาลอ่อน) ตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.
2556 ได้แก่ เขตพระนคร เขตบางพลัด เขตบางกอก
น้อย เขตบางกอกใหญ่ และเขตธนบุรี จานวน 10 คน
รวมจานวน 32 คน ดังนี้
1) การฝึกอบรมเรื่อง “แนวทางการจัดการมรดก
ทางวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครและจังหวัดสงขลา”
แบบไป - กลับ จานวน 3 วัน เมื่อวันที่ 6 7 และ 19
มีน าคม 2562 ณ ห้ องประชุ ม ส านั กการวางผั ง และ
พัฒนาเมือง ชั้น 4 เขตดินแดง
2) การดูงานเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบแนวทาง
การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร
และจังหวัดสงขลา” แบบพักค้างในประเทศ จานวน 4
วัน 3 คืน ระหว่างวันที่ 12 - 15 มีนาคม 2562 ณ
สถาบันทักษิณคดีศึกษา พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา ชุมชน
เกาะยอ สานักงานภาคีคนรักสงขลา และย่านเมืองเก่า
สงขลา

- ร้อยละของข้าราชการที่เข้ารับ ร้อยละ 80  เป็นไปตามเป้าหมาย
การฝึ ก อบรมและดู ง านน า
ดาเนินการได้ร้อยละ 96.67 รายละเอียดดังนี้
องค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์
- ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมและดูงาน จานวน 32 คน มีการ
ใช้ในการปฏิบัติงาน
นาองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
(ผลลัพธ์)
คิดเป็นร้อยละ 96.67

ลำดับที่

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม

18

กิ จ กรรมการพิ จ ารณาตอบข้ อ
หารือจากประชาชน

19

(- โครงการ/กิจกรรมประจา
- มาตรการ 4.1.1.1.3)
กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลบน
เว็บไซต์ของสานักผังเมือง
(- โครงการ/กิจกรรมประจา
- มาตรการ ๗.๕.๑.๒.๒)

งบประมำณ (บำท)
ตัวชี้วัด
ค่ำเป้ำหมำย
ผลกำรดำเนินงำน
ทีไ่ ด้รับ ทีเ่ บิกจ่ำย
ร้อยละความสาเร็จของการ
ร้อยละ 80  เป็นไปตามเป้าหมาย
ดาเนินการพิจารณาตอบข้อหารือ
ดาเนินการได้ร้อยละ 87.80 รายละเอียดดังนี้
จากประชาชน
- ตอบข้อหารือแล้วเสร็จภายใน 19.5 วันทาการ
(ผลผลิต)
จานวน 36 เรือ่ ง จากทั้งหมด 41 เรื่อง
(อยู่ระหว่างการดาเนินการ 5 เรื่อง)
ร้อยละความสาเร็จของการ
ร้อยละ 100  เป็นไปตามเป้าหมาย
ดาเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของ
ดาเนินการได้ร้อยละ 93.33 โดยปรับปรุงข้อมูลใน
สานักผังเมือง
เว็บไซต์สานักการวางผังและพัฒนาเมือง ดังนี้
(ผลผลิต)
1) ประกาศขายทอดตลาด/ประกาศ จานวน 45 เรื่อง
2) ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป จานวน 22 เรื่อง
3) ข่าวและภาพกิจกรรม จานวน 82 เรื่อง
4) ปฏิทินกิจกรรม จานวน 17 เรื่อง
5) รายงานสถิติ จานวน 20 เรื่อง
6) ปรับปรุงข้อมูล Best Service จานวน 6 เรื่อง
7) รายงานการศึกษา จานวน 4 เรื่อง
8) ปรับปรุงเว็บเพจหน้าหลัก จานวน 2 เรื่อง
9) ปรับปรุงเว็บเพจหน้าผู้บริหาร จานวน 2 เรื่อง
10) ประกาศผลการพิจารณาประเมิน (ว) จานวน
1 เรื่อง
11) Banner นักสืบตาสับปะรด จานวน 1 เรื่อง

