** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำฝนและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
รหัสโครงการ... : 50250000-3317
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562
เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ : 1,681,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป : 652,290 บาท
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตดอนเมือง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเอกชัย ขันการไร่ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 5318
ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวุฒิ เที่ยงธรรม นักวิเคราะห์ เบอร์โทร. 1551
1.3 หลักการและเหตุผล
สำนักงานเขตดอนเมือง มีพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมหลายจุดในพื้นที่ ทำให้ประชาชนเดือดร้อนต่อทรัพย์สิน และการสัญจรไปมา
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และเพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปด้วยความสะดวก มีประสิทธิภาพสูงสุดในช่วงฤดูฝน
และมรสุมเขต้อนพัดผ่านเข้ามาและเป็นไปตามที่ได้รับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง กทม. ก้าวสู่ปีที่ 45
"ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที" ตามนโยบายที่ 2 สะดวก (CONVENIENT) เดินทางสะดวก ใช้ชีวิตสะดวก ข้อมูลสะดวก ภารกิจที่ 2
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เร่งระบายน้ำ ลดการท่วมขัง
ด้วยการสั่งการระยะไกลแบบรวมศูนย์ควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำอย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อเร่งการระบายน้ำลงสู่คู
คลองและลำรางสาธารณะ ลดการท่วมขังและสามารถระบายน้ำในพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมให้พ้นจุดวิกฤตได้ในเวลาอันสั้น
สำนักงานเขตดอนเมืองได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 แผนงานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม หมวดรายจ่ายตามงบประมาณ
ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้สอย) จำนวนเงิน 1,681,000.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
2. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และน้ำท่วมขัง
3. เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี
1.5 เป้าหมายของโครงการ..
จำนวน 20 ซอย ร้อยละ 100 1.ซอยโกสุมรวมใจ 32 2.ซอยโกสุมรวมใจ 33 3.ซอยโกสุมรวมใจ 34 4.ซอยโกสุมรวมใจ 35 5.ซอยโกสุมรวมใจ 40
และซอยแยก 5 6.ซอยโกสุมรวมใจ 42 7.ซอยโกสุมรวมใจ 45 8.ซอยวัดเวฬุวนาราม 3 9.ซอยวัดเวฬุวนาราม 12 10.ซอยวัดเวฬุวนาราม 21
11.ซอยสรณคมน์ 25 แยก 2-9 12.ซอยสรณคมน์ 37 13.ซอยสรณคมน์ 39 14.ซอยสรณคมน์ 41 15.ถนนเชิดวุฒากาศ 16.เทิดราชัน 1
17.ถนนประชาอุทิศ 18.ถนนนาวงประชาพัฒนาตั้งแต่คลองบ้านใหม่ถึงแยกวัดสันติบุญมาราม 19.ซอยช่างอากาศอุทิศ 12 20.ซอยหมู่บ้านณัฐนันท์
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานครั้งที่ 1 :: 11/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนส่งสำนักการระบายน้ำ และประกาศแผนขึ้นเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2 :: 7/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศขายแบบ เพื่อหาตัวผู้รับจ้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3 :: 12/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศผู้ได้รับงานจ้าง และให้ผู้ได้รับงานจ้างวางหลักค้ำประกันสัญญา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4 :: 7/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ตัวผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างเริ่มดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 652,290 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5 :: 12/2/2562 : อยู่ระหว่างส่งมอบงาน และตรวจรับงานจ้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6 :: 11/3/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 :%งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ
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ตำแหน่ง .............................................................
.............................................................

หน้าที่ 2/2 (พิมพ์เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 14:50:39 น.)
0250000-3317-13-112562

