** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง
รหัสโครงการ... : 18000000-2507
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ : 21,900,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง / สำนักงานวางผังเมือง / สำนักงานวางผังเมือง
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : เจ้าหน้าที่สำนักงานวางผังเมือง
ผู้ประสานงาน สยป : เจ้าหน้าที่ สยป.
1.3 หลักการและเหตุผล
เพื่อส่งเสริมให้ศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีมีการพัฒนาตามบทบาทและศักยภาพของพื้นที่
ซึ่งเป็นทั้งศูนย์บริการชุมชนและพื้นที่โดยรอบ
และศูนย์เปลี่ยนถ่ายระบบคมนาคมฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครตามนโยบายการพัฒนาด้วยการใช้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
และเพื่อเป็นกรอบชี้นำ
การพัฒนาเมืองอย่างเหมาะสม ด้วยการแบ่งพื้นที่เป็นบริเวณหรือย่านต่างๆ พร้อมกำหนดบทบาทบริเวณและย่านต่างๆ อย่างชัดเจน
เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสมดุลระหว่างแหล่งงานกับที่อยู่อาศัย ลดความจำเป็น
ในการเดินทาง ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อให้มีระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนสอดคล้องกับโครงการระบบขนส่งมวลชน จึงจำเป็นต้องมีการวางผังเพื่อออกแบบและพัฒนา
ศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่องที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ
และสามารถนำไปพัฒนาให้เป็นพื้นที่นำร่องอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑.เพื่อวางผังแม่บทและผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่องให้มีบทบาทหน้าที่เป็นศูนย์พาณิชยกรรมชุมชนชานเมืองตามที่กำ
หนดในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
๒.เพื่อกำหนดมาตรการทางกฎหมายและเครื่องมือทางผังเมือง ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรี
ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน
๒.๓ เพื่อส่งเสริมและประสานความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาพื้นที่และตอบสนองความต้องการอย่างเหมาะสม
1.5 เป้าหมายของโครงการ..
๑.จัดทำผังแม่บทการพัฒนาและผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง
๒.กำหนดมาตรการและเครื่องมือทางผังเมืองเพื่อนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
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 ๔.๑.๒ ศูนย์ชุมชนย่อยในเมืองชั้นนอกเติบโตตามผังเมืองรวมอย่างเต็มศักยภาพ
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานครั้งที่ 1 :: 28/10/2562 : -แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาและกำหนดราคากลาง เมื่อ 25 ก.ค.2562
-เห็นชอบร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาและราคากลางเมื่อ 9 ก.ย.2562
-เห็นชอบดำเนินการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือกและอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาฯ แล้ว เมื่อ 11 ก.ย.2562
-ส่งหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาให้ยื่นข้อเสนอฯ ตามรายชื่อที่ได้รับจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักบริหารหนี้สาธารณะ เมื่อ 2 ต.ค
2562
-ที่ปรึกษายื่นข้อเสนอฯ จำนวน 5 ราย เมื่อ 24 ต.ค. 2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2 :: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1.คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาฯ
พิจารณาข้อเสนอฯของที่ปรึกษาและคัดเลือกที่ปรึกษาที่มีคะแนนตามเกณฑ์ด้านคุณภาพและด้านราคารวมมากที่สุด ได้แก่ บริษัทพีเอสเค
คอนซัลแทนส์ จำกัด และบริษัทชาญคอนซัลแตนท์ จำกัด เมื่อวันที่ 1 พย. 2562
2.คณะกรรมการฯ เจรจาต่อรองราคากับที่ปรึกษา เมื่อวันที 7 พย.2562
3.คณะกรรมมการฯ รายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงาน เมื่อวันที่ 12 พย.2562
4.คณะกรรมการฯ ขออนุมัติสั่งจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ต่อหัวหน้าหน่วยงาน เมื่อวันที่ 14 พย.2562
5.คณะกรรมการฯ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและแจ้งผลการพิจารณาแก่ที่ปรึกษาทุกราย เมื่อวันที่ 14 พย.2562
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
6.ส่งร่างสัญญาฯให้นิติกรตรวจ เมื่อวันที่ 19 พย.2562
7.เตรียมการลงนามสัญญาในวันที่ 28 พย.2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 39.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
รายงานครั้งที่ 3 :: 25/12/2562 : ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 และอยู่ระหว่างที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
รายงานครั้งที่ 4 :: 29/1/2563 : -ลงนามสัญญาวันที่28พฤศจิกายน2562
-ที่ปรึกษาส่งงานงวดที่1 รายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report)วันที่27ธันวาคม2562
-ที่ปรึกษานำเสนอรายงานการศึกษาขั้นต้น(Inception Report)วันที่7มกราคม2563
-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯประชุมเพื่อพิจารณาการตรวจรับรายงานการศึกษาขั้นต้น วันที่7มกราคม2563
-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ รายงานผลการตรวจรับพัสดุฯวันที่20มกราคม2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย
: เป็นไปตามเป้าหมาย

: เป็นไปตามเป้าหมาย

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