** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสำรวจติดตามตรวจสอบการละเมิดผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครบริเวณที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
รหัสโครงการ... : 18000000-2499
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง / กองควบคุมผังเมือง / กองควบคุมผังเมือง
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิลาส ทิพย์อำพร (3045)
ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพนิดา เพชรศร (1549)
1.3 หลักการและเหตุผล
สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองมีหน้าที่รับผิดชอบในการวางและจัดทำผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ
รวมทั้งการกำหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติให้เป็นไปตามผังเมือง
โดยการควบคุมทางผังเมืองเป็นส่วนหนึ่งของเนื้องานที่ต้องดำเนินการเพื่อติดตามตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
ควบคุมการขยายตัว ของเมืองให้เป็นไปตามกฎหมายผังเมือง ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารในบริเวณที่มีกฎหมายควบคุม
รวมถึงการติดตามประเมินผลการใช้มาตรการและกฎหมายผังเมือง
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครได้มีการวางและจัดทำเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางชี้นำการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เติบโตอย่างมีทิศทาง
เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยสภาพการณ์ในปัจจุบัน
การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากทำให้การใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เป็นไปตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
เพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินและการขยายตัวของเมืองในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวางผังเมือง
จึงเกิดโครงการสำรวจติดตามตรวจสอบการละเมิดผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
บริเวณที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม เพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อให้มีกระบวนการที่เป็นระบบในการติดตามตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
กรณีการตรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารที่เข้าข่ายไม่เป็นไปตามข้อกำหนดหรือได้รับการร้องเรียนในพื้นที่เกษตรกรรมของกรุงเทพมหานคร
1.5 เป้าหมายของโครงการ..
ดำเนินการสำรวจและตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม จำนวน 4 ครั้ง/ปี (เฉลี่ย 3 เดือน/ 1 ครั้ง)
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๔ ? มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 จำนวนการละเมิดกฎหมายและมาตรการทางผังเมืองในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมไม่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา (ราย)
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานครั้งที่ 1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
รายละเอียดผลการดำเนินงาน
1. จัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว
2. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการการติดตามตรวจสอบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2 :: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
รายละเอียดผลการดำเนินงาน
1. จัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว
2. จัดทำแผนปฏิบัติการการติดตามตรวจสอบ เรียบร้อยแล้ว
3. เตรียมการออกตรวจสอบ (เตรียมข้อมูลการลงพื้นที่)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3 :: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
รายละเอียดผลการดำเนินงาน
1. จัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว
2. จัดทำแผนปฏิบัติการการติดตามตรวจสอบ เรียบร้อยแล้ว
3. เตรียมการออกตรวจสอบ (เตรียมข้อมูลการลงพื้นที่) เรียบร้อยแล้ว
4. ออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย พื้นที่เขตบางแค และบันทึกข้อมูล ชื่อสถานที่ รูปภาพอาคารหรือสถานที่ ครั้งที่ 1 วันที่ 24 ธันวาคม 2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.50 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4 :: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
รายละเอียดผลการดำเนินงาน
- ออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย พื้นที่เขตบางแค และบันทึกข้อมูล ชื่อสถานที่ รูปภาพอาคารหรือสถานที่ ครั้งที่ 1 วันที่ 24 ธันวาคม 2562
- เตรียมการออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย พื้นที่เขตบางแค และบันทึกข้อมูล ชื่อสถานที่ รูปภาพอาคารหรือสถานที่ ครั้งที่ 2 วันที่ 13
กุมภาพันธ์ 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.10 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ
ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง .............................................................
.............................................................
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