** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
รหัสโครงการ... : 50200000-3470
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ : 2,100,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางพิสชา วรอาจ โทร. 5474
ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรรษมล สุนทรวิเศษ/1517
1.3 หลักการและเหตุผล
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เฉลี่ยในปี 2561 จำนวน 6.58 ตร.ม. ต่อประชากร 1 คน
ซึ่งเมื่อเทียบกับเป้าหมายตามมาตรฐานที่กรุงเทพมหานคร ตั้งเป้าหมายไว้ในปี 2575 ที่จำนวน 9 ตร.ม. ต่อประชากร 1 คน
ซึ่งจำเป็นต้องหาเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น โดยกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ที่ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการ
สำนักงานเขตตลิ่งชัน เป็นพื้นที่รอบนอกของกรุงเทพมหานคร เดิมพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ต่อมาเมื่อมีการขยายตัวของเมือง
มีถนนสายหลักเกิดใหม่ ตัดผ่านพื้นที่เขตหลายสาย และมีการปรับปรุงก่อสร้างพร้อมขยายขนาดของถนนสายรองอีก ทำให้พื้นที่สีเขียวเดิมลดลง
พื้นที่เกษตรกรรมเดิมแปรสภาพเป็นที่อยู่อาศัย สถานประกอบการประเภทร้านค้า ร้านอาหาร ฯลฯ ตามการขยายตัวของเมือง
และอัตราเพิ่มขึ้นของประชากรที่เข้ามาอาศัยในพื้นที่เขตตลิ่งชันที่สูงขึ้น ซึ่งในอนาคตจะทำให้มีพื้นที่สีเขียวลดน้อยลง
พื้นที่เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจสำหรับให้ประชาชนลดน้อยลง และไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ตามมาตรฐานที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้
สำนักงานเขตตลิ่งชันได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการจัดหาพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น
ในขณะเดียวกันจำเป็นต้องรักษาสภาพสวนสาธารณะ สวนหย่อม และพื้นที่สีเขียวตามสภาพที่ต่างที่มีอยู่เดิม ให้คงสภาพที่สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย
และเพียงพอต่อความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชน จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว อย่างต่อเนื่องทุกปี
เพื่อมุ่งหวังให้เขตตลิ่งชันเป็นเมืองสีเขียวของกรุงเทพมหานคร สนองตอบการเป็นมหานครสีเขียว ตามยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร
ได้อย่างยั่งยืนต่อไป
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้คงสภาพที่สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
2. เพื่อให้พื้นที่ที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ประชาชนทั่วไปสามารถให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้จริง
1.5 เป้าหมายของโครงการ..
ดำเนินการปรับปรุง บำรุงรักษา และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตตลิ่งชัน ดังนี้
1. ปรับปรุงพื้นที่ใต้สะพานข้ามคลองบางขุนศรี ในขนาดพื้นที่ 4,560 ตร.ม.
2. ปรับภูมิทัศน์ถนนฉิมพลี (ถนนบรมราชชนนี ถึงถนนทางรถไฟสายใต้) ระยะทาง 1,350 เมตร
3. ปลูกซ่อมต้นเสลา และต้นเฟื่องฟ้าแทนต้นที่ตาย บริเวณถนนพรานนก ? พุทธมณฑล
4. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนบรมราชชนนี เกาะกลาง/ทางเท้า ขาเข้า ? ขาออก ที่ชำรุดทรุดโทรม พื้นที่รวม 2,524 ตร.ม.
5. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ช่วงข้ามถนนบรมราชชนนี ทั้งสองฝั่ง พื้นที่รวม 3,575 ตร.ม.
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 7. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานครั้งที่ 1 :: 27/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจพื้นที่ จัดทำรูปแบบการปลูกต้นไม้ ประมาณราคาของต้นไม้ วัสดุอุปกรณ์ทีจะใช้ตามโครงการ
เพื่อจัดทำโครงการฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2 :: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ออกแบบ และทำหนังสือถึงสำนัักการโยธาเพื่อขอใช้พื้นที่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3 :: 18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอหนังสือยืนยันพื้นที่ และหนังสืออนุญาตจากสำนักการโยธา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4 :: 23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สภาพพื้นที่ที่จะดำเนินการตามเป้าหมายเดิมมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้
อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ใหม่ที่มีความเหมาะสม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5 :: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับรูปแบบรายการที่จะดำเนินการตามโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะงาน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
: เป็นไปตามแผน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
รายงานครั้งที่
รายงานครั้งที่

รายงานครั้งที่

รายงานครั้งที่

รายงานครั้งที่

รายงานครั้งที่

: เป็นไปตามเป้าหมาย
6 :: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอความเห็นชอบคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกตามโครงการฯ แล้ว
อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำราคากลาง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
7 :: 23/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร มีหนังสือที่ กท 1905/00269
แจ้งให้สำนักงานเขตถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มี.ค. 63 เรื่อง
แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร
โดยให้ชะลอการดำเนินการงบประมาณหมวดรายจ่ายอื่นที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
8 :: 29/05/2563 : สำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร มีหนังสือที่ กท 1905/00269 แจ้งให้สำนักงานเขตถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท
1902/00555 ลงวันที่ 23 มี.ค. 63 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร
โดยให้ชะลอการดำเนินการงบประมาณหมวดรายจ่ายอื่นที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
9 :: 29/06/2563 : สำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร มีหนังสือที่ กท 1905/00269 แจ้งให้สำนักงานเขตถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท
1902/00555 ลงวันที่ 23 มี.ค. 63 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร
โดยให้ชะลอการดำเนินการงบประมาณหมวดรายจ่ายอื่นที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท
: ไม่เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
10:: 23/07/2563 : สำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร มีหนังสือที่ กท 1905/00269 แจ้งให้สำนักงานเขตถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท
1902/00555 ลงวันที่ 23 มี.ค. 63 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร
โดยให้ชะลอการดำเนินการงบประมาณหมวดรายจ่ายอื่นที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
11:: 24/08/2563 : ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการดังกล่าวได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เนื่องจากปฏิบัติตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง
แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร เพื่อรักษาวินัยทางการเงินและงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย

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