สรุปผลการดําเนินงานภาพรวมของแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สํานักผังเมือง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 15 กันยายน 2560
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสํานักผังเมือง
มีจํานวนทัง้ สิน้ 19 โครงการ/กิจกรรม โดยแบ่งออกเป็น
1) โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ จํานวน 9 โครงการ/กิจกรรม
2) โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน จํานวน 9 โครงการ/กิจกรรม
3) โครงการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จํานวน 1 โครงการ

ร้อยละ 69.23

ร้อยละ 100

ซึ่งสรุปผลการดําเนินงาน ได้ดังนี้
ลําดับที่
1

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา สํารวจ
กําหนดแนวเขต
กรุงเทพมหานคร ระยะที่ 7
(- โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
- มาตรการ 4.1.1.3)

งบประมาณ (บาท)
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
ที่ได้รบั
ที่เบิกจ่าย
5 ล้าน 4,498,200 ร้อยละความสําเร็จของ
ร้อยละ 100  เป็นไปตามเป้าหมาย
การศึกษา สํารวจ กําหนดแนว
ดําเนินการได้ร้อยละ 100.00
เขตกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 7
- ดําเนินการจ้างที่ปรึกษา (บริษัท มหานคร คอนซัล
(ผลผลิต)
แตนท์ จํากัด) โดยวิธีคัดเลือก เพื่อสํารวจรังวัด กําหนด
แนวเขตกรุ งเทพมหานคร ระยะทางโดยประมาณ ๒๓
กิโลเมตร พร้อมทั้งโยงยึดเชื่อมต่อเป็นระบบเดียวกัน โดย

ลําดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)
ที่ได้รบั
ที่เบิกจ่าย

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน
เริ่มต้นโครงการจากบริเวณคลองบางไผ่ ไปตามแนวแบ่ง
เขตการปกครองระหว่ า งเขตทวี วั ฒ นา เขตตลิ่ ง ชั น
กรุงเทพมหานคร กับอําเภอสามพราน อําเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม และอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ไปตามแนวระวางโฉนดที่ดิน และแนวคลองสาธารณประโยชน์ สิ้นสุดโครงการบริเวณคลองมหาสวัสดิ์บรรจบ
คลองบางกอกน้ อ ย เขตตลิ่ ง ชั น แบ่ ง การดํ า เนิ น การ
ออกเป็น 4 งวด ซึ่งได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2

ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ฐาน
เชิงเลข (Digital Map)
กรุงเทพมหานคร มาตราส่วน
1:4,000 ให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบนั จํานวน
50 เขต

-

-

(- โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน
- มาตรการ 4.1.1.2)

3

ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจ้ า งที่ ป รึ ก ษา ๑๐ ล้าน 3 ล้าน
กําหนดแนวทางปรับปรุงข้อบัญญัติ (งบประมาณ (เบิกจ่าย
กรุ ง เทพมหานครว่ า ด้ ว ยการ ปี พ.ศ. แล้วในปี
กํ า หนดบริ เ วณห้ า มก่ อ สร้ า ง ๒๕๕๙) พ.ศ. ๒๕๕๙
7 ล้าน)
ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้

 เป็นไปตามเป้าหมาย
ดําเนินการได้ร้อยละ 82.19
- ดําเนินการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ฐานเชิงเลข
(Digital Map) กรุงเทพมหานคร มาตราส่วน 1:4,000
ให้มีความถูกต้องทันสมัยและเป็นปัจจุบัน โดยใช้ภาพถ่าย
ดาวเทียมที่จัดซื้อจากสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)

- ร้อยละความก้าวหน้าของการ
ดําเนินงาน (ผลผลิต)

ร้อยละ 80
(คิดเป็น
จํานวน 175
ระวาง จาก
ทั้งหมด
219 ระวาง)

- ร้อยละของผูม้ าขอรับบริการ
แผนที่เชิงเลข (Digital Map) มี
ความพึงพอใจต่อการนําข้อมูล
แผนที่ไปใช้ (ผลลัพธ์)

ไม่น้อยกว่า
ความพึงพอใจของผู้รับบริการเฉลี่ย เท่ากับ ร้อยละ
ร้อยละ 80 97.76
- ดําเนินการเก็บข้อมูลความพึงพอใจ จากการแจก
แบบสอบถามความพึงพอใจแก่ผู้มาขอรับบริการแผนที่
เชิงเลข (Digital Map) ทุกครั้ง

ร้ อ ยละความสํ า เร็ จ ของการ ร้อยละ ๒๘  เป็นไปตามเป้าหมาย
จ้ า งที่ ป รึ ก ษากํ า หนดแนวทาง
ดําเนินการได้ร้อยละ 28.00
(ดําเนินการใน
ปรับปรุงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ผลงานร้อยละ 72)
ว่าด้วยการกําหนดบริเวณห้าม
- บริษัทที่ปรึกษาฯ ดําเนินการครบ ดังนี้
1. ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
ก่ อ สร้ า ง ดั ด แปลง ใช้ ห รื อ

ลําดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)
ที่ได้รบั
ที่เบิกจ่าย

อาคารบางชนิดหรือบางประเภท
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

เปลี่ ย นการใช้ อ าคารบางชนิ ด
ห รื อ บ า ง ป ร ะ เ ภ ท ใ น พื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร (ผลผลิต)

2. จัดสัมมนาให้ความรู้กับหน่วยงานระดับสํานัก
สํา นั ก งานเขต และหน่ว ยงานที่เ กี่ยวข้อ ง เมื่ อวัน ที่ ๗
ตุลาคม ๒๕๕๙

(- โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
- มาตรการ 4.1.4.1)
4

การปรับปรุงแผนที่การใช้
ประโยชน์ที่ดินและอาคารให้
เป็นปัจจุบนั ตามข้อมูลการ
รายงานการอนุญาตก่อสร้าง
อาคารและการออกเลขรหัส
ประจําบ้าน

-

-

ร้อยละความสําเร็จในการ
ปรับปรุงแผนทีก่ ารใช้ประโยชน์
ที่ดินและอาคารให้เป็นปัจจุบนั
ตามข้อมูลการรายงานการ
อนุญาตก่อสร้างอาคารและการ
ออกเลขรหัสประจําบ้าน
(ผลผลิต)

ร้อยละ 50  เป็นไปตามเป้าหมาย
ดําเนินการได้ร้อยละ 60.74
- ดําเนินการปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและ
อาคารให้เป็นปัจจุบัน ตามข้อมูลการรายงานการอนุญาต
ก่อสร้างอาคารและการออกเลขรหัสประจําบ้าน โดย
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สํานักการโยธา
และสํานักงานเขตทั้ง 50 เขต) ให้ลงข้อมูลดังกล่าวให้
เป็นปัจจุบัน

-

-

ร้ อ ยละความสํ า เร็ จ ของการ
ดําเนินการให้บริการตรวจสอบ
การใช้ประโยชน์ที่ดินฯ กรณีการใช้
มาตรการส่ ง เสริ ม การพั ฒ นา
เพื่ อ ให้ ไ ด้ พื้ น ที่ อ าคารเพิ่ ม ขึ้ น
ด้วยระบบโบนัส (FAR Bonus)
(ผลผลิต)

ร้อยละ ๘๐
ของจํานวน
เรื่องที่สง่ เข้า
มาทั้งหมดที่
สามารถ
ดําเนินการ
แล้วเสร็จ
ภายใน ๑๐
วันทําการ

(- โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน
- มาตรการ 4.1.4.1)
5

การให้บริการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อควบคุมการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กรณีการใช้มาตรการ
ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาเพื่ อ ให้ ไ ด้
พื้ น ที่ อ าคารเพิ่ มขึ้ น ด้ ว ยระบบ
โบนัส (FAR Bonus)
(- โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน
- มาตรการ 4.1.4.1)

 เป็นไปตามเป้าหมาย
ดําเนินการได้ร้อยละ 95.60
- ดําเนินการจัดทําหนังสือตอบการขอตรวจสอบการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.
2556 และขอหารือวิธีการคิดอัตราส่ วนพื้นที่ อาคาร
รวมต่อพื้นที่อาคารที่เพิ่มขึ้นด้วยระบบโบนัส กรณีพื้นที่
รับน้ํา จํานวน 25 ราย

ลําดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

6

การดําเนินงานการพิจารณาการ
ขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ําลําน้ํา
ในเขตพืน้ ทีข่ องกรุงเทพมหานคร
(- โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน
- มาตรการ 4.1.4.1)

7

ตอบข้อหารือในขอบข่ายของ
การวางผังเมืองและแผนผังการ
ใช้ประโยชน์ทดี่ ิน แผนผังแสดง
โครงการการคมนาคมและ
ขนส่ง แผนผังแสดงที่โล่ง
แผนผังแสดงโครงการกิจการ
สาธารณูปโภค และข้อกําหนด
ผังเมืองรวมฯ ในเขตพื้นทีข่ อง
กรุงเทพมหานคร

งบประมาณ (บาท)
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
ที่ได้รบั
ที่เบิกจ่าย
ร้อยละความสําเร็จของการ
ร้อยละ 100  เป็นไปตามเป้าหมาย
ดําเนินการได้ร้อยละ ๑๐๐.๐๐
ดําเนินงานการพิจารณาการขอ
- ดําเนินการตอบข้อหารือฯ ที่มีผู้ยื่นเรื่องทั้งหมด
อนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ําลําน้าํ
จํานวน 16 ราย
(ผลผลิต)

ร้อยละ 100  เป็นไปตามเป้าหมาย
ดําเนินการได้ร้อยละ ๑๐๐.๐๐
- ดําเนินการตอบข้อหารือฯ ที่มีผู้ยื่นเรื่องทั้งหมด
จํานวน 22 ราย

-

-

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการตอบข้อหารือใน
ขอบข่ายของการวางผังเมืองฯ
(ผลผลิต)

-

-

- จํานวนรายงานสถิติการ
 เป็นไปตามเป้าหมาย
๑ เล่ม
อนุญาตปลูกสร้างอาคารในเขต (ภายในไตรมาส
ดําเนินการได้ร้อยละ 100.00
ที่ ๓)
กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.๒๕๕๙
- ดําเนินการรวบรวม และประมวลผลข้อมูลการอนุญาต
ที่แล้วเสร็จ (ผลผลิต)
ปลูกสร้างอาคารของสํานักการโยธาและสํานักงานเขต
ทั้ง 50 เขต ของกรุงเทพมหานคร และจัดทําเป็นรูปเล่ม
รายงานการอนุญ าตปลู ก สร้างอาคารในเขตกรุ ง เทพมหานคร ปี พ.ศ.๒๕๕๙ จํานวน 1 เล่ม เพื่อเป็นฐานข้อมูล

(- โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน
- มาตรการ 4.1.4.1)
8

การจัดทํารายงานสถิติการ
อนุญาตปลูกสร้างอาคารในเขต
กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.๒๕๕๙
(- โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน
- มาตรการ 4.1.4.1)

ลําดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)
ที่ได้รบั
ที่เบิกจ่าย

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน
ทางผังเมืองใช้แสดงแนวโน้มการพัฒนาของเมือง และใช้
ประกอบการวางผังเมืองกรุงเทพมหานคร (ดําเนินการ
เป็นประจําทุกปี)

- ร้อยละของผูม้ าขอรับบริการ
รายงานสถิติการขออนุญาต
ปลูกสร้างอาคารในเขต
กรุงเทพมหานครมีความ
พึงพอใจต่อการนําข้อมูลสถิติ
การขออนุญาตปลูกสร้าง
อาคารฯ ไปใช้ (ผลลัพธ์)
9

โครงการวางและจัดทําผังเมือง 23,901,00012,248,500 ร้อยละความสําเร็จของการ
รวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุง (งบประมาณ
ดําเนินโครงการวางและจัดทํา
3
ปี
พ.ศ.
ครั้งที่ ๔)
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
2560-2562
(ผลผลิต)
124,941,
(- โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
000
- มาตรการ 4.1.5.1)
ก่อหนี้ 4
กิจกรรม
รวม
98,700,
000)

ร้อยละ ๘๐

ความพึงพอใจของผู้รับบริการเฉลี่ย เท่ากับ ร้อยละ
93.33
- ดําเนินการเก็บข้อมูลความพึงพอใจ จากการแจก
แบบสอบถามความพึงพอใจแก่ผู้มาขอรับบริการรายงาน
สถิติการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารในเขตกรุงเทพมหานคร
ทุกครั้ง

ร้อยละ 60  เป็นไปตามเป้าหมาย
ดําเนินการได้ร้อยละ 57.56
- เนื่ อ งจากการนํ า เสนอผลการประเมิ น การใช้
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่ อ คณะกรรมการผั ง เมื อ ง เพื่ อ ให้ มี ม ติ
เห็นชอบให้ปรับปรุงผังเมืองรวม ไม่เป็นไปตามระยะเวลา
ที่คาดไว้ โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้แจ้งหลักเกณฑ์
ในการจัดทําเอกสารการประเมินผลใหม่ ประมาณเดือน
พฤษภาคม ๖๐ เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การผังเมือง
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ สําหรับใช้ประกอบ การพิจารณา
ของคณะกรรมการผังเมือง ก่อนส่งให้คณะกรรมการผังเมือง
พิจารณาต่อไป สํานักผังเมืองจึงต้องปรับแก้ไขเอกสาร
การประเมิ น ผลฯ ใหม่ ทั้ง หมด เพราะเอกสารเดิมนั้ น
สํานักผังเมืองได้จัดทําแล้วเสร็จตั้งแต่ปลายปี ๒๕๕๘ จึง
ส่งผลให้ขั้นตอนที่ ๗ การจัดงานเปิดตัวโครงการวางและ

ลําดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)
ที่ได้รบั
ที่เบิกจ่าย

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน
จัดทําผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๔)
ล่าช้ากว่าแผนที่กําหนดโดยรวม และมีกําหนดจัดงานใน
วันที่ 26 กันยายน 2560
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ค่าใช้จ่ายในการจ้างทีป่ รึกษา
ศึกษาและวิเคราะห์ความ
เหมาะสมของมาตรการตามผัง
เมืองรวมเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ในพืน้ ที่เขตกรุงเทพฯ ชั้นใน
และเขตกรุงเทพฯ ชั้นกลาง

15 ล้าน 4,494,000
(เบิกจ่าย
แล้วในปี
พ.ศ. ๒๕๕๙
10,486,
000)

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงานโครงการการจ้าง
ที่ปรึกษาศึกษาและวิเคราะห์
ความเหมาะสมฯ (ผลผลิต)

(- โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
- มาตรการ 4.1.5.1)

11

ค่าใช้จ่ายในการจัดรูปที่ดนิ เพือ่ 525,000 365,546 - จํานวนครั้งในการจัดประชุม/
(คืนเงิน สัมมนา (ผลผลิต)
พัฒนาพืน้ ที่กรุงเทพมหานคร
159,545)
(- โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
- มาตรการ 4.1.6.1)

ร้อยละ 15  เป็นไปตามเป้าหมาย
ดํ า เนิ น การได้ ร้ อ ยละ ๑๕.๐๐ (เป็ น โครงการ
ต่อเนื่อง 2 ปี (พ.ศ. 2559 - 2560) ดําเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ผลงานร้อยละ 85.00)
- บริษัทที่ปรึกษาฯ ดําเนินการครบ ดังนี้
1. ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
2. ส่งคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการทางผังเมืองใน
พื้นที่เขตกรุงเทพฯ ชั้นใน และเขตกรุงเทพฯ ชั้นกลาง
3. จั ด อบรมเพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู้ ทั ก ษะ และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการกําหนดมาตรการทางผังเมือง
ที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐานเดียวกันในพื้นที่กรุงเทพฯ
ชั้นในและเขตกรุงเทพฯ ชั้นกลาง เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559
3 ครั้ง/ปี

 เป็นไปตามเป้าหมาย
ดําเนินการได้ร้อยละ 100.00
- ดํ า เนิ น การจั ด การประชุ ม คณะกรรมการจั ด รู ป
ที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานคร จํานวน 3 ครั้ง
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560

- ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมสัมมนามี ไม่น้อยกว่า
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ร้อยละ จัดรูปที่ดินเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80.11
จัดรูปที่ดินเพิ่มขึ้น (ผลลัพธ์)
80

ลําดับที่
12
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งบประมาณ (บาท)
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
ที่ได้รบั
ที่เบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงฟื้นฟู 550,000 457,220 ร้อยละความสําเร็จในการจัดทํา
ร้อยละ  เป็นไปตามเป้าหมาย
(คืนเงิน ผังแม่บทการปรับปรุงฟื้นฟูย่าน
เมืองโดยกระบวนการมีส่วนร่วม
100
ดําเนินการได้ร้อยละ 96.๐๐
- รวบรวมข้ อ มู ล ด้ า นกายภาพ เศรษฐกิ จ สั ง คม
92,780) เมืองเก่า (ผลผลิต)
ของประชาชนในเขต
และวัฒนธรรม
กรุงเทพมหานคร
- จั ด การสั ม มนาระดมความคิ ด เห็ น เพื่ อ กํ า หนด
วิสัยทัศน์ (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560
(- โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
- มาตรการ 4.2.1.2)
- จัดการสัมมนาระดมความคิดเห็นจัดทําผังแม่บท
และโครงการนําร่อง (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์
2560
- จัดการสัมมนาระดมความคิดเห็นจัดทําผังแม่บทและ
โครงการนําร่อง (ครั้งที่ 3) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560
- ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงผังแม่บทที่ได้จาก
การประชุมประชาชนและเสนอมาตรการและแนวทาง
การปรับปรุงพื้นที่เมือง เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560
- จั ด ทํ า แผนบริ ห ารการจั ด การโครงการ เล่ ม
รายงานผลโครงการ (ชุมชนริมคลองรอบกรุง 2575)
เล่มรายงานการออกแบบรายละเอียดแบบก่อสร้างและ
ประมาณราคา
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
โบราณสถานในเขต
กรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)
(- โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
- มาตรการ 4.2.1.1)

2.662
ล้าน

-

ร้อยละความสําเร็จในการ
ซ่อมแซมเสาชิงช้า (ผลผลิต)

ร้อยละ
100

 เป็นไปตามเป้าหมาย  ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ดําเนินการได้ร้อยละ 70.00 เนื่องจาก
- ต้องรอการตอบกลับจากสํานักราชเลขาธิการฯ
นําความกราบบังคมทูลฯ (หนังสือที่ กท 1705/462
ลงวันที่ 16 ก.พ. 2560)
- ประสานสํานักราชเลขาธิการฯ ติดตามหนังสือการ
บูรณะเสาชิงช้า (หนังสือที่ กท705/462 ลงวันที่ 16
กุ ม ภาพั น ธ์ 2560) พบว่ า สํ า นั ก ราชเลขาธิ ก ารฯ

ลําดับที่
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)
ที่ได้รบั
ที่เบิกจ่าย

โครงการปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ 28 ล้าน
ทางเดินริมน้ําย่านกะดีจีน
(- โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
- มาตรการ 4.2.2.2)

-

ตัวชี้วัด

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ทางเดินริมน้ํา
ย่านกะดีจนี (ผลผลิต)

ค่าเป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

มี ก ารเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งภายในองค์ ก รจึ ง แจ้ ง
สํานักผังเมืองให้ทําหนังสือมาใหม่อีกครั้ง ทําให้ บริษัท
สยามไพศาลกิจ (1995) จํากัด ยังไม่สามารถดําเนินการ
ตามสั ญ ญาจ้ า งเลขที่ สผม. 10/2560 ลงวั น ที่ 30
ธันวาคม 2559 ได้
ไม่น้อยกว่า  เป็นไปตามเป้าหมาย  ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ดําเนินการได้ร้อยละ 3.00 เนื่องจาก
ร้อยละ 57
- สํานักผังเมืองได้ขอความเห็นชอบดําเนินการจ้าง
(โครงการ 3 ปี
2559 – โครงการฯ โดยวิ ธี ป ระมู ล ด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
2561) (e - Auction) และขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดํ า เนิ น การประมู ล ด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ ง ปลั ด
กรุงเทพมหานคร (นายเกรียงพล พัฒนรัฐ รองปลัด
กรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทน) ได้โปรดสั่งการให้
สํานักการคลังพิจารณาเสนอและสํานักการคลังพิจารณา
ตรวจสอบแล้วเห็นควรให้สํานักผังเมืองพิจารณาดําเนินการ
ตามที่ได้มีข้อสังเกตและพิจารณาทบทวนราคากลางให้
เป็นปัจจุบัน
- ผู้อํานวยการสํานักผังเมืองได้อนุมัติแต่งตั้งคณะ
กรรมการราคากลางโครงการฯ ซึ่งได้เห็นชอบราคากลาง
ตามที่คณะกรรมการราคากลางฯ เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น
70,000,000.- บาท (เจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) เมื่อวันที่
7 สิงหาคม 2560 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสาร
ตามขั้นตอนดําเนินการจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- กรุงเทพมหานคร มีหนังสือขออนุญาตจากกรมเจ้าท่า
ก่อนการดําเนินการ จํานวน 3 ครั้ง

ลําดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)
ที่ได้รบั
ที่เบิกจ่าย

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน
ครั้งที่ 1 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
ครั้งที่ 2 วันที่ 30 ธันวาคม 2559
ครั้งที่ 3 วันที่ 12 กันยายน 2560
ซึ่งยังไม่ได้รับการตอบกลับ และได้ประสานขอพบ
เจ้าหน้าที่เพื่อติดตามความคืบหน้า วันที่ 3 พฤษภาคม
2560 ซึ่งทราบว่า กรมเจ้าท่ายังไม่สามารถให้คําตอบได้
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โครงการก่ อ สร้ า งศู น ย์ ข้ อ มู ล 40 ล้าน
ท่ อ งเที่ ย วทางน้ํ า – จั ก รยาน
บริเวณใต้สะพานปฐมบรมราชา
นุสรณ์
(- โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
- มาตรการ 4.2.2.2)

-

ร้อยละความสําเร็จของการ
ไม่น้อยกว่า  เป็นไปตามเป้าหมาย  ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ดําเนินโครงการก่อสร้างศูนย์
ร้อยละ 53
ดําเนินการได้ร้อยละ 2.55 เนื่องจาก
ข้อมูลท่องเที่ยวทางน้ํา –
(โครงการ
- สํานักผังเมืองได้ขอความเห็นชอบดําเนินการจ้าง
จักรยาน บริเวณใต้สะพานปฐม 3 ปี 2559 โครงการฯ โดยวิ ธี ป ระมู ล ด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
บรมราชานุสรณ์ (ผลผลิต)
– 2561) (e - Auction) และขออนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ดํ า เนิ น การประมู ล ด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ ง ปลั ด
กรุงเทพมหานคร (นายเกรียงพล พัฒนรัฐ รองปลัด
กรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทน) ได้โปรดสั่งการให้
สํานักการคลังพิจารณาเสนอและสํานักการคลังพิจารณา
ตรวจสอบแล้วเห็นควรให้สํานักผังเมืองพิจารณาดําเนินการ
ตามที่ได้มีข้อสังเกตและพิจารณาทบทวนราคากลางให้
เป็นปัจจุบัน
ผู้อํานวยการสํานักผังเมืองได้อนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการราคากลางโครงการฯ ซึ่งได้เห็นชอบราคา
กลางตามที่คณะกรรมการราคากลางฯ เป็นจํานวนเงิน
ทั้ ง สิ้ น 92,400,000.- บาท (เก้ า สิ บ สองล้ า นสี่ แ สน
บาทถ้ วน) เมื่ อวั นที่ 7 สิ งหาคม 2560 ซึ่งขณะนี้อ ยู่
ระหว่างจั ดเตรียมเอกสารตามขั้น ตอนดํ าเนิ นการจ้าง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- กรุงเทพมหานคร มีหนังสือขออนุญาตจากกรมเจ้าท่า

ลําดับที่

16

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทาง
สัญจรบนโครงสร้างสะพานข้าม
แม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณช่อง
กลางสะพานพระปกเกล้า
(- โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
- มาตรการ 4.2.2.2
- โครงการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)
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งบประมาณ (บาท)
ที่ได้รบั
ที่เบิกจ่าย

22 ล้าน

-

ตัวชี้วัด

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้าง
สะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยา
บริเวณช่องกลางสะพาน
พระปกเกล้า (ผลผลิต)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการ 117,000 106,000 - จํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
บริหารจัดการโครงสร้างพืน้ ฐาน
ตามกลุ่มเป้าหมาย (ผลผลิต)
เมืองเพื่อการพัฒนาเมืองอย่าง
ยั่งยืน
(- โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน
- มาตรการ 9.2.1.1)

ค่าเป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

ก่อนการดําเนินการ จํานวน 3 ครั้ง
ครั้งที่ 1 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
ครั้งที่ 2 วันที่ 30 ธันวาคม 2559
ครั้งที่ 3 วันที่ 12 กันยายน 2560
ซึ่งยังไม่ได้รับการตอบกลับ และได้ประสานขอพบ
เจ้าหน้าที่เพื่อติดตามความคืบหน้า วันที่ 3 พฤษภาคม
2560 ซึ่งทราบว่า กรมเจ้าท่ายังไม่สามารถให้คําตอบได้
ไม่น้อยกว่า  เป็นไปตามเป้าหมาย  ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ร้อยละ 45
ดําเนินการได้ร้อยละ 1.11 เนื่องจาก
(โครงการ
- กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของหน่วยงานภายนอกกรุงเทพ3 ปี พ.ศ. มหานคร ได้แก่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และต้อง
2559 – ได้รับการอนุญาตจากกรมทางหลวงชนบทและกรมเจ้าท่า
2561) ก่อนจึงจะดําเนินการได้
- สํานักผังเมืองได้ขออนุมัติขยายระยะเวลา ขออนุมัติ
เปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดเนื้ อ งานและขอเพิ่ ม วงเงิ น
งบประมาณโครงการฯ ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
- ประชุมหารือการจัดทํา MOU กับการทางพิเศษ
แห่งประเทศไทยครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560
ไม่น้อยกว่า  เป็นไปตามเป้าหมาย
ร้อยละ 80
มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ
ของผู้เข้ารับ 96.66
การฝึกอบรม
- ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรมฯ เมื่อวันที่ 15 - 16
กุมภาพันธ์ และ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2560
- จั ด ทํ า รู ป เล่ ม รายงานและสรุ ป ผลการดํ า เนิ น
โครงการส่งผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว

ลําดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)
ที่ได้รบั
ที่เบิกจ่าย

ตัวชี้วัด
- ร้อยละผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
(ผลลัพธ์)
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ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อ
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแนว
เขตการปกครองและปักหลัก
อ้างอิงแนวเขตรอบ
กรุงเทพมหานคร

113,200 113,200 จํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ตามกลุ่มเป้าหมาย (ผลผลิต)

(- โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน
- มาตรการ 9.2.1.1)

ค่าเป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

ไม่น้อยกว่า
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบ ร้อยละ
ร้อยละ 80 100.00
ของผู้เข้ารับ
- จั ด ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมทํ า แบบทดสอบความรู้
การฝึกอบรม หลังจากดําเนินการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว
ไม่น้อยกว่า  เป็นไปตามเป้าหมาย
ร้อยละ 80
ดําเนินการได้ร้อยละ 100.00
ดํ าเนิ น การจัด การอบรมให้แ ก่ข้ าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญ ประเภทวิชาการระดับชํานาญ
การพิ เ ศษลงมา ตํ า แหน่ ง วิ ศ วกรโยธา สถาปนิ ก
นั ก วิช าการแผนที่ นั ก วิ เคราะห์ ผัง เมื อง เจ้ า พนั กงาน
ปกครอง และประเภททั่วไประดับอาวุโสลงมา ตําแหน่ง
นายช่างสํารวจ นายช่างโยธาจากสํานักงานเขต 50 เขต
จากสํานักงานปกครองและทะเบียน และจากสํานักผัง
เมือง จํานวน 147 คน จํานวน 1 วัน เมื่อวันที่ 9
กุมภาพันธ์ 2560 เรียบร้อยแล้ว

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบ ร้อยละ
ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า
ที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ (ผลลัพธ์) ร้อยละ 80 89.54
- จั ด ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมทํ า แบบทดสอบความรู้
หลังจากดําเนินการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว
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ปรับปรุงสํานักผังเมือง
(- โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน
- มาตรการ 9.2.4.2)

15.740 4,291,24 ร้อยละความสําเร็จในการ
ล้าน
5.66 ปรับปรุงสํานักผังเมือง
(วงเงินตาม
(ผลผลิต)
สัญญา
15,672,
000)

ร้อยละ ๑๐๐  เป็นไปตามเป้าหมาย
ดําเนินการได้ร้อยละ ๑๐๐.00
- ดําเนินการโดยวิธีการประมูลด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
เป็นการปรับปรุงสํานักผังเมืองด้านอาคารสถานทีท่ ชี่ าํ รุด
ทรุ ด โทรมให้ มี ส ภาพแวดล้ อ มในการทํ า งานที่ ดี ขึ้ น
โครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้

