** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
รหัสโครงการ... : 50250000-3481
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ : 900,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตดอนเมือง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางพัทยา ไล่ชะพิษ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน (5329) ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวุฒิ เที่ยงธรรม (1519)
1.3 หลักการและเหตุผล
พื้นที่เขตดอนเมือง เป็นพื้นที่ขยาย มีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นมากมาย
เพื่อสนองนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้านสิ่งแวดล้อมและให้เป็นมหานครน่าอยู่ เป็นปอดให้กับคนกรุง
สำนักงานเขตดอนเมือง ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา
โดยการจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่สวนสาธารณะ สวนหย่อม โดยสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ทั้งด้วยการให้สิทธิกรุงเทพมหานครเข้าดำเนินการ หรือเจ้าของที่ดินดำเนินการเอง
โดยการปลูกไม้ยืนต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตอบสนองนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ในการคืนสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน
เพื่อช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน เป็นปอดให้ชาวกรุงเทพมหานคร ซึ่งต้นไม้ยืนต้นยังเป็นตัวดูดจับควันพิษและฝุ่นละออง เพื่อลดมลภาวะทางอากาศ
เพิ่มร่มเงา ให้ความร่มรื่น และเป็นการเพิ่มประโยชน์การใช้สอยพื้นที่ให้มากที่สุด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม อย่างยั่งยืนตลอดไป
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
2. เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน
3. เพื่อเพิ่มสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ให้ความร่มรื่น ให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง
4. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐกับประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. เพื่อเป็นการเสริมสร้างทัศนียภาพในอาคารบ้านเรือน และกรุงเทพมหานคร
6. เพื่อช่วยลดปัญหา และพัฒนาสภาวะแวดล้อม ให้อยู่สภาพที่ดีตลอดไป
1.5 เป้าหมายของโครงการ..
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณถนนพหลโยธิน ขนาดพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร ดำเนินการปลูก
ไม้ประดับ ไม้ดอก ไม้คลุมดิน เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่มากที่สุด ให้มีความร่มรื่นสวยงาม
เป็นระเบียบเรียบร้อย อย่างยั่งยืนตลอดไป
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 (13) พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานครั้งที่ 1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
- ดำเนินการเขียนโครงการ
- เสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2 :: 25/11/2562 : ข้อมูลเดือน ต.ค. 62
- โครงการได้รับอนุมัติแล้ว
- สำรวจพื้นที่เพื่อวางแผนการดำเนินการ
- หาตัวผู้รับจ้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3 :: 17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานฝ่ายโยธา ฝ่ายเทศกิจ ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับผู้ค้าและวินมอเตอร์ไซด์
บริเวณที่จะดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ออกจากพื้นที่ เพื่อสำนักงานเขตดอนเมืองจะได้เข้าเตรียมพื้นที่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4 :: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามในสัญญา
เตรียมพื้นที่ และเตรียมดินปลูกต้นไม้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ
ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง .............................................................
.............................................................
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