** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
1. ชื่อตัวชี้วัด

: ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐
และจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง

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 : มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
เป้าประสงค์ที่ : เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
3. คำนิยาม :
:: 1. แผนที่เชิงเลขมาตราส่วน 1:4,000 หมายถึง แผนที่ที่มีอัตราส่วนระยะทางระหว่างระยะบนแผนที่
สัมพันธ์กับระยะในภูมิประเทศจริงในอัตราส่วน 1:4,000
2. ข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง หมายถึง
2.1 ข้อมูลภูมิประเทศ หมายถึง แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศ (Topography) ทั้งขนาด รูปร่าง ความสูงต่ำ
และการวางตัวของลักษณะภูมิประเทศ ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น
2.2 ระดับชั้นความสูง หมายถึง แผนที่แสดงความสูงของภูมิประเทศ โดยแสดงในรูปของจุด (จุดความสูง) และแสดงในรูปของเส้น
(เส้นชั้นความสูง) ซึ่งจะมีค่าความสูงที่อ้างอิงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการผังเมือง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558
มาตรา 17 (2) และแผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวม โดยแสดงข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง
เพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร และให้บริการแก่หน่วยงานภายนอก
4. วิธีการคำนวณ :
:: ความสำเร็จของการดำเนินการหารด้วยเป้าหมายในการดำเนินการคูณด้วยร้อย
5. เป้าหมาย : 100 (ร้อยละ)
: ผลงานที่ทำได้ = 61 (ร้อยละ)
6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :
(6.1) ไตรมาสที่ 1 : 1.ผู้รับจ้างเสนอรายละเอียดข้อมูลภาพถ่าย
ทางอากาศทดแทนในเขตพื้นที่ห้ามบินต่อ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
2. วางแผนการบินเรียบร้อยแล้ว
3. อยู่ระหว่างรอผลการอนุญาตบินสำรวจ (ครั้งที่ 2)
จากกระทรวงกลาโหม ตามที่ได้มีหนังสือ
กรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ กท 1703/4566
ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เรียน เจ้ากรมแผนที่ทหาร
ขออนุญาตดำเนินการจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและ
ระดับชั้นความสูง บริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ครั้งที่ 2)&#8203;
(6.2) ไตรมาสที่ 2 : (6.3) ไตรมาสที่ 3 : (6.4) ไตรมาสที่ 4 : (6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :
::
7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :
::
8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :
:: ----
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** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
9. หลักฐานอ้างอิง :
::
1. ชื่อตัวชี้วัด

: ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐
และจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง

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 : มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
เป้าประสงค์ที่ : เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
3. คำนิยาม :
:: 1. แผนที่เชิงเลขมาตราส่วน 1:4,000 หมายถึง แผนที่ที่มีอัตราส่วนระยะทางระหว่างระยะบนแผนที่
สัมพันธ์กับระยะในภูมิประเทศจริงในอัตราส่วน 1:4,000
2. ข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง หมายถึง
2.1 ข้อมูลภูมิประเทศ หมายถึง แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศ (Topography) ทั้งขนาด รูปร่าง ความสูงต่ำ
และการวางตัวของลักษณะภูมิประเทศ ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น
2.2 ระดับชั้นความสูง หมายถึง แผนที่แสดงความสูงของภูมิประเทศ โดยแสดงในรูปของจุด (จุดความสูง) และแสดงในรูปของเส้น
(เส้นชั้นความสูง) ซึ่งจะมีค่าความสูงที่อ้างอิงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการผังเมือง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558
มาตรา 17 (2) และแผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวม โดยแสดงข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง
เพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร และให้บริการแก่หน่วยงานภายนอก
4. วิธีการคำนวณ :
:: ความสำเร็จของการดำเนินการหารด้วยเป้าหมายในการดำเนินการคูณด้วยร้อย
5. เป้าหมาย : 100 (ร้อยละ)
: ผลงานที่ทำได้ = 61 (ร้อยละ)
6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :
(6.1) ไตรมาสที่ 1 : 1. ผู้รับจ้างเสนอรายละเอียดข้อมูล
ภาพถ่ายทางอากาศทดแทนในเขตพื้นที่ห้ามบิน
ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
2. วางแผนการบินเรียบร้อยแล้ว
3. อยู่ระหว่างรอผลการอนุญาตบินสำรวจ (ครั้งที่ 2) จากกระทรวงกลาโหม ตามที่ได้มีหนังสือ
กรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ กท 1703/4566
ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เรียน เจ้ากรมแผนที่ทหาร
ขออนุญาตดำเนินการจัดทำข้อมูลภูมิประเทศ
และระดับชั้นความสูง บริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร
(ครั้งที่ 2)
(6.2) ไตรมาสที่ 2 : 1. กรุงเทพมหานคร มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 1703/4566 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เรียน
เจ้ากรมแผนที่ทหาร ขออนุญาตดำเนินการจัดทำ
ข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง บริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ครั้งที่ 2)
2. จากการประสานติดตามขอทราบความก้าวหน้า
จากกรมแผนที่ทหาร แจ้งว่า ได้ส่งหนังสือขออนุญาต
ดำเนินการจัดทำข้อมูล ภูมิประเทศและระดับชั้น
ความสูง บริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ครั้งที่ 2)
ไปยังผู้บัญชาการทหารสูงสุดเพื่อพิจารณา
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563
3. จากการประสานติดตามอีกครั้ง ทราบว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงาน
ข่าวกรองทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(6.3) ไตรมาสที่ 3 : 1. กรมแผนที่ทหารมีหนังสือที่ กห
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** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
0314/2563 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 แจ้งให้
กรุงเทพมหานครหารือกับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
เพื่อจัดทำมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของ
โครงการฯ
2. ผู้รับจ้างได้นำเสนอรายละเอียดข้อมูล
สถานที่สำคัญ (Point of Interest : POI)
การจัดทำคำอธิบายชั้นข้อมูลที่ได้จากโครงการฯ
และวิธีการจัดทำองค์ประกอบระวางแผนที่
ของโครงการฯ
3. ขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำมาตรการ
รักษาความปลอดภัยตามขั้นตอนของระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
(6.4) ไตรมาสที่ 4 :
(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :
::
7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :
:: 8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :
:: ผลการอนุญาตบินสำรวจ (ครั้งที่ 2) จากกระทรวงกลาโหม เป็นปัจจัยภายนอก ไม่สามารถควบคุมได้
9. หลักฐานอ้างอิง :
:: 1. กรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ กท 1703/4566 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เรียน เจ้ากรมแผนที่ทหาร
ขออนุญาตดำเนินการจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง บริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ครั้งที่ 2)
2. หนังสือกรมแผนที่ทหารที่ กห 0314/2563 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 แจ้งให้กรุงเทพมหานครหารือกับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
เพื่อจัดทำมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของโครงการฯ
ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ
ลงชื่อ.............................................................(ผู้รายงานข้อมูล)
(...........................................................)
ตำแหน่ง .............................................................
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