** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
1. ชื่อตัวชี้วัด

: ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร
และตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

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 :
:: ๑. ตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร
หมายถึง ตำแหน่งผู้ยื่นคำร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามแบบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร
หรือรื้อถอนอาคารระบุไว้ในคำร้องขอ และได้รับการอนุญาตให้มีการก่อสร้างตามคำร้องขอ
๒. การลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง หมายถึง
การลงจุดแสดงตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามระบบการรายงานผลการอนุญาตก่อสร้างอาคารของสำ
นักผังเมือง ทั้งปี ๒๕๖๒ และปีย้อนหลังจนข้อมูลเป็นปัจจุบัน
๓. ตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน หมายถึง ตำแหน่งผู้ยื่นคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน
และได้รับการกำหนดเลขหมายประจำบ้าน/เลขรหัสประจำบ้านตามคำร้อง
๔. การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน หมายถึงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
ตามระบบการรายงานผลการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักผังเมือง (ตามแบบ ทร. ๙๐๐) ทั้งปี ๒๕๖๒
และปีย้อนหลังจนข้อมูลเป็นปัจจุบัน
๕. ระบบการรายงานผล หมายถึง ระบบการรายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร
และตำแหน่งการแสดงอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ซึ่งพัฒนาโดยสำนักผังเมืองและสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
4. วิธีการคำนวณ :
:: ผลรวมของจุดที่ลงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคารกับจุดที่ลงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน คูณด้วย ๑๐๐
หารด้วยผลรวมของจำนวนการอนุญาตก่อสร้างอาคารกับจำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านทั้งหมด
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 : ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน
และลงจุดที่มีการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเป็นประจำทุกเดือน
(6.2) ไตรมาสที่ 2 : ดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและกำหนดเลขหมายประจำบ้าน/เลขรหัสประจำบ้านตามคำร้องขอ
พร้อมลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคาร
ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562 สรุปได้ดังนี้
1.จำนวนการรายงานออกเลขรหัสประจำบ้าน มีดังนี้ ต.ค.61 จำนวน 14 ราย 37 หลัง, พ.ย.61 จำนวน 16 ราย 17 หลัง, ธ.ค.61 จำนวน 12
ราย 21 หลัง, ม.ค.62 จำนวน 14 ราย 24 หลัง, ก.พ.62 จำนวน 15 ราย 16 หลัง และ มี.ค.62 จำนวน 30 หลัง
2. จำนวนการรายงานการให้อนุญาตก่อสร้าง มีดังนี้ ต.ค.61 จำนวน 39 ราย, พ.ย.61 จำนวน 27 ราย, ธ.ค.61 จำนวน 23 ราย, ม.ค.62
จำนวน 32 ราย, ก.พ.62 จำนวน 39 ราย และ มี.ค.62 จำนวน 39 ราย
(6.3) ไตรมาสที่ 3 : ดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและกำหนดเลขหมายประจำบ้าน/เลขรหัสประจำบ้านตามคำร้องขอ
พร้อมลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคาร ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมิถุนายน 2562 สรุปได้ดังนี้
1.จำนวนการรายงานออกเลขรหัสประจำบ้าน มีดังนี้ ต.ค.61 จำนวน 14 ราย 37 หลัง, พ.ย.61 จำนวน 16 ราย 17 หลัง, ธ.ค.61 จำนวน 12
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** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
ราย 21 หลัง, ม.ค.62 จำนวน 14 ราย 24 หลัง, ก.พ.62 จำนวน 15 ราย 16 หลัง มี.ค.62 จำนวน 30 หลัง เม.ย.62 จำนวน 20 ราย/30 หลัง
พ.ค.62 จำนวน 13 ราย 26 หลัง และเดือนมิ.ย.62 จำนวน 20 ราย 61 หลัง 2. จำนวนการรายงานการให้อนุญาตก่อสร้าง มีดังนี้ ต.ค.61
จำนวน 39 ราย, พ.ย.61 จำนวน 27 ราย, ธ.ค.61 จำนวน 23 ราย, ม.ค.62 จำนวน 32 ราย, ก.พ.62 จำนวน 39 ราย มี.ค.62 จำนวน 39
ราย เม.ย.62 จำนวน 20 ราย พ.ค.62 จำนวน 13 ราย และเดือนมิ.ย.62 จำนวน 20 ราย
(6.4) ไตรมาสที่ 4 : -ดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและกำหนดเลขหมายประจำบ้าน/เลขรหัสประจำบ้านตามคำร้องขอ
พร้อมลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคาร ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 สรุปได้ดังนี้
1.จำนวนการรายงานออกเลขรหัสประจำบ้าน มีดังนี้ ต.ค.61 จำนวน 14 ราย 37 หลัง, พ.ย.61 จำนวน 16 ราย 17 หลัง, ธ.ค.61 จำนวน 12
ราย 21 หลัง, ม.ค.62 จำนวน 14 ราย 24 หลัง, ก.พ.62 จำนวน 15 ราย 16 หลัง มี.ค.62 จำนวน 30 หลัง เม.ย.62 จำนวน 20 ราย/30 หลัง
พ.ค.62 จำนวน 13 ราย 26 หลัง มิ.ย.62 จำนวน 20 ราย 61 หลัง ก.ค. จำนวน 19 ราย 24 หลัง ส.ค.62 จำนวน 17 ราย 602 หลัง
และก.ย.62 จำนวน 25 ราย 37 หลัง รวม 211 ราย 1,784 หลัง
2. จำนวนการรายงานการให้อนุญาตก่อสร้าง มีดังนี้ ต.ค.61 จำนวน 31 ราย, พ.ย.61 จำนวน 26 ราย, ธ.ค.61 จำนวน 21 ราย, ม.ค.62
จำนวน 29 ราย, ก.พ.62 จำนวน 39 ราย มี.ค.62 จำนวน 26 ราย เม.ย.62 จำนวน 29 ราย พ.ค.62 จำนวน 40 ราย เดือนมิ.ย.62 จำนวน
29 ราย เดือน ก.ค.62 จำนวน 17 ราย เดือน ส.ค.62 จำนวน 15 ราย และเดือน ก.ย. 21 ราย รวม 323 คิดเป็นร้อยละ 100
(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :
:: ดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและกำหนดเลขหมายประจำบ้าน/เลขรหัสประจำบ้านตามคำร้องขอ
พร้อมลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคาร ผ่ายทะเบียนลงจุดแสดงตำแหน่งอาคาร รหัสประจำบ้าน จำนวน 211 ราย 1,784 หลัง ฝ่ายโยธา
ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 323 ราย ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งเรียบร้อยแล้วตามที่ขออนุญาต คิดเป็นร้อยละ
100
7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :
:: ผู้บริการเขตสวนหลวง เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ให้การสนับสนุน
8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :
:: ---9. หลักฐานอ้างอิง :
:: รายงานการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน
และลงจุดที่มีการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเป็นประจำทุกเดือน
ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ
ลงชื่อ.............................................................(ผู้รายงานข้อมูล)
(...........................................................)
ตำแหน่ง .............................................................
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