** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการมีนบุรีรวมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม
รหัสโครงการ... : 50130000-3578
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. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอมรรัตน์ บุญท้วม
ผู้ประสานงาน สยป : นายพีระพัฒน์ ทับบำรุง
1.3 หลักการและเหตุผล
เขตมีนบุรีเป็นเขตหนึ่งของกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากการเจริญเติบโตของเมือง วิถีชีวิตของชุมชนเปลี่ยนเป็นชุมชนเมือง
พื้นที่ทางการเกษตรเปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัยเป็นหมู่บ้านจัดสรร
อาคารชุด สถานประกอบการเป็นจำนวนมาก
ทำให้เกิดปัญหาการตั้งวางของหาบเร่แผงลอย จอดรถ
บนทางเท้า ลุกล้ำ ผิวการจราจร ซึ่งบางครั้งผู้ประกอบการค้า
ได้นำเศษอาหารกากไขมันทิ้งลงท่อระบายน้ำ
การตั้งป้ายโฆษณากีดขวางทางเดินบนทางเท้า ทำให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมไม่สวยงาม
โดยเฉพาะถนน
สุดเขตที่เป็นเส้นทางเข้าออกเมือง เช่น ถนนเสรีไทย ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ ตั้งอยู่หลายแห่ง
สำนักงานเขตมีนบุรีตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงจัดทำโครงการมีนบุรีรวมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในด้านต่างๆ ของถนนเสรีไทย เช่น
การจัดระเบียบทางเท้า ป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ การทิ้งขยะในที่สาธารณะ ตลอดจนการปรับปรุง
ผิวจราจร และภูมิทัศน์บริเวณข้างเคียง
โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้ถนนเสรีไทยมีทัศนียภาพสวยงาม
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อพัฒนาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ถนนเสรีไทย ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม
เป็นที่ประทับใจแก่ประชาชนผู้สัญจรไป - มา
2.2 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน สถานประกอบการในพื้นที่มีส่วนร่วมคิด
ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหา
2.3 เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา ได้เดินทางด้วยความสะดวกและปลอดภัย
1.5 เป้าหมายของโครงการ..
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในด้านต่างๆ ของถนนเสรีไทย เช่น การจัดระเบียบทางเท้า ป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ การทิ้งขยะในที่สาธารณะ
ตลอดจนการปรับปรุง
ผิวจราจร และภูมิทัศน์บริเวณข้างเคียง โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้ถนนเสรีไทยมีทัศนียภาพสวยงาม
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best service)
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานครั้งที่ 1 :: 31/10/2562 : ขออนุมัติโครงการและประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการกิจกรรมที่รับผิดชอบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2 :: 26/11/2562 : ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน ภาครัฐ และ เอกชน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3 :: 20/12/2562 : ทำกิจกรรม Bing cleaning day ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ปรับปรุงภูมิทัศด้วยการปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อสร้างความสวยงาม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4 :: 27/1/2563 : จัดกิจกรรมล้างทำความสะอาดทางเท้าผิวการจราจร สะพานลอยคนข้าม ป้ายรถโดยสารประจำทางในวันที่ 21 - 22 มกราคม
2563
- ปรับกรุงภูมิทัศน์ใหล่ทางบริเวณสี่แยกมีนพัฒนาถึงสุดเขตมีนบุรี ในวันที่ 19 มกราคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย

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