** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 40 และซอยเชื่อมระหว่างซอยงามวงศ์วาน ๔๗ แยก ๓๘ ถึงซอยงามวงศ์วาน ๔๗ แยก ๔๒
รหัสโครงการ... : 50410000-3363
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ : 7,877,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตหลักสี่ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวยุวดี ทิพย์ปัญญา โทร.7438
ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวุฒิ เที่ยงธรรม
1.3 หลักการและเหตุผล
-เนื่องจากผิวทางแอสฟัลต์เดิมมีระดับต่ำกว่า
ซอยข้างเคียงที่ปรับปรุงแล้วและท่อระบายน้ำเดิมมีขนาดเล็ก
ทำให้น้ำระบายไม่ทัน
-เพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำและใช้เป็นแก้มลิงรองรับน้ำ
บริเวณใกล้เคียงเนื่องจากต้องระบายน้ำลงคลอง
ลาดโตนดซึ่งมีระยะทางไกล
และมีบ้านเรือนประชาชนหนาแน่น
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. รื้อถอนบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล.เดิม พร้อมขนทิ้ง จำนวน 45 บ่อ
2. เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03
พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 45 บ่อ
3. สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 452 ม.
4. สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี
ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 45 บ่อ
5. สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอักแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 2,285 ตร.ม.
6. สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 4.50 ม.หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 2,285 ตร.ม.
7. สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกรางวี หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 เนื้อที่ประมาณ 445 ตร.ม.
8. สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุก ถค.10/29 เนื้อที่ประมาณ 648 ตร.ม.
9. สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 891 ม.
1.5 เป้าหมายของโครงการ..
- เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง
- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานครั้งที่ 1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำราคากลางในระบบ egp
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2 :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติราคากลาง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3 :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขายเอกสารประกวดราคา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย

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