** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
1. ชื่อตัวชี้วัด

:
ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

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. ตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร หมายถึง ตำแหน่งผู้ยื่นคำร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามแบบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารระบุไว้ในคำร้องขอ และได้รับการอนุญาตให้มีการก่อสร้างตามคำร้องขอ 2.
การลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง หมายถึง
การลงจุดแสดงตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามระบบการรายงานผลการอนุญาตก่อสร้างอาคารของสำ
นักผังเมือง ทั้งปี 2562 และปีย้อนหลังจนข้อมูลเป็นปัจจุบัน 3. ตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน หมายถึง
ตำแหน่งผู้ยื่นคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน และได้รับการกำหนดเลขหมายประจำบ้าน/เลขรหัสประจำบ้านตามคำร้อง 4.
การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน หมายถึง
จุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านตามระบบการรายงานผลการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักผังเมือง (ตามแบบ
ทร. 900) ทั้งปี 2562 และปีย้อนหลังจนข้อมูลเป็นปัจจุบัน 5. ระบบการรายงานผล หมายถึง
ระบบการรายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งการแสดงอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
ซึ่งพัฒนาโดยสำนักผังเมืองและสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
4. วิธีการคำนวณ :
:: ผลรวมของจุดที่ลงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคารกับ
จุดที่ลงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
คูณด้วย 100 หารด้วยผลรวมของจำนวนการอนุญาตก่อสร้างอาคาร
กับจำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน
- ร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
- ร้อยละ ๙๐?๙๙ เท่ากับ ๔ คะแนน
- ร้อยละ ๘๐-๘๙ เท่ากับ ๓ คะแนน
- ร้อยละ ๗๐-๗๙ เท่ากับ ๒ คะแนน
- ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ เท่ากับ ๑ คะแนน
5. เป้าหมาย : 100 (ร้อยละ)
: ผลงานที่ทำได้ = 100 (ร้อยละ)
6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :
(6.1) ไตรมาสที่ 1 : 1.การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในโปรแกรมสำนักผังเมือง ประจำเดือนตุลาคม 2561
จำนวน 45หลัง
2.การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในโปรแกรมสำนักผังเมือง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน 25หลัง
3.การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในโปรแกรมสำนักผังเมือง ประจำเดือนธันวาคม 2561 จำนวน 66หลัง
4.การลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561 จำนวน 81 ราย
(6.2) ไตรมาสที่ 2 : 1.การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในโปรแกรมสำนักผังเมือง ประจำเดือนมกราคม 2562
จำนวน 827 หลัง
2.การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในโปรแกรมสำนักผังเมือง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 39 หลัง
3.การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในโปรแกรมสำนักผังเมือง ประจำเดือนมีนาคม 2562 จำนวน 25 หลัง
4.ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่มีการอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารประจำเดือนตุลาคม 2561-มีนาคม 2562 จำนวน 147 ราย
(6.3) ไตรมาสที่ 3 : 1.การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในโปรแกรมสำนักผังเมือง ประจำเดือนเมษายน 2562
จำนวน 9 หลัง 2.การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในโปรแกรมสำนักผังเมือง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
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** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
จำนวน 21 หลัง 3.การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในโปรแกรมสำนักผังเมือง ประจำเดือนมิถุนายน 2562
จำนวน 51 หลัง 4.ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่มีการอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารประจำเดือนตุลาคม 2561-มิถุนายน 2562 จำนวน 206
ราย
(6.4) ไตรมาสที่ 4 : 1.การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในโปรแกรมสำนักผังเมือง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
จำนวน 214 หลัง 2.การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในโปรแกรมสำนักผังเมือง ประจำเดือนสิงหาคม 2562
จำนวน 15 หลัง
3.ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่มีการอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารครบถ้วนถูกต้องครบทุกราย ประจำเดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562
จำนวน 258 ราย
4.การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในโปรแกรมสำนักผังเมือง ประจำเดือนกันยายน 2562 จำนวน 8 หลัง
(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :
:: 1. ดำเนินลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่มีการอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารครบถ้วนถูกต้องครบทุกราย ประจำเดือนตุลาคม 2561-กันยายน
2562 จำนวน 258 ราย
2. ฝ่ายทะเบียนดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในโปรแกรมสำนักผังเมือง ประจำเดือนตุลาคม 2561
-กันยายน 2562 ครบถ้วนถูกต้องทุกหลัง จำนวน 1,345 หลัง
7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :
:: เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาและฝ่ายทะเบียนให้ความร่วมมือดำเนินการลงจุดครบถ้วนถูกต้องทุกราย
พร้อมทั้งมีการรายงานหัวหน้าฝ่ายและผู้บังคับบัญชาตรวจสอบดูแลอย่างต่อเนื่อง
8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :
:: ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี
9. หลักฐานอ้างอิง :
:: 1. รายงานการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นส่งถึงผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
2. รายละเอียดการลงข้อมูลในเว็บไซต์ระบบงานผังเมือง(ดูในระบบ)
ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ
ลงชื่อ.............................................................(ผู้รายงานข้อมูล)
(...........................................................)
ตำแหน่ง .............................................................
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