** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
รหัสโครงการ... : 50430000-3193
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. : สำนักงานเขตคันนายาว / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายทองมี อนันต์
ผู้ประสานงาน สยป : นางดวงพร เจริญศรีวัฒนกุล
1.3 หลักการและเหตุผล
นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นโยบายที่ 3 มหานครสีเขียวและสะอาด โดยจะผลักดันให้มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
เพื่อเป็นปอดของคนกรุงเทพมหานคร และเปลี่ยนพื้นที่สาธารณะ ที่รกร้าง ที่ว่างต่าง ๆ เกาะกลางถนนและริมทางเท้า
ให้เป็นสวนหย่อมหรือสวนสาธารณะ และปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้สวยงาม สะอาด เขียวสด น่าอยู่
สำนักงานเขตคันนายาว มีพื้นที่ทั้งหมด 28.70 ตารางกิโลเมตร โดยมีพื้นที่สีเขียวรวม 270 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 21 ตารางเมตร
อัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนประชากร 23.05 ตารางเมตร/คน จึงได้จัดทำโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่ สีเขียว
โดยการจัดหาพื้นที่เพื่อทำพื้นที่สีเขียวเพิ่ม
เพื่อทำให้อัตราสัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนประชากรในภาพรวมของกรุงเทพมหานครเป็นไปตามมาตรฐานสากล ลดมลพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
และทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และร่มรื่น
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตคันนายาว
2. เพื่อสร้างความร่มรื่น สะอาด สวยงามเป็นระเบียบให้กับกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อลดมลภาวะทางอากาศ และเสริมสร้างสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ดี
4. เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าอยู่
1.5 เป้าหมายของโครงการ..
1. ปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณสวนคันนายาวภิรมย์ ซอยเสรีไทย 38/1 ถนนเสรีไทย จากปากซอยเสรีไทย 38/1 ถึงสะพานข้ามบึงลำบึงกุ่ม
หน้าหมู่บ้านมณเฑียรทิพย์ ขนาดพื้นที่ 3,933 ตารางเมตร
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณสวนริมคลองหลอแหล ซอยเสรีไทย 83 ถนนเสรีไทย จากปากซอยเสรีไทย 83
ถึงประตูระบายน้ำหน้าชุมชนเกาะจวน ขนาดพื้นที่ 3,360 ตารางเมตร
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนคันนายาวรมณีย์ ถนนสวนสยาม ขนาดพื้นที่ 6,497 ตารางเมตร
4. ปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณเกาะกลางถนนนวมินทร์ ขนาดพื้นที่ 442 ตารางเมตร
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 5. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานครั้งที่ 1 :: 22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจพื้นที่ว่างและจัดทำแผน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2 :: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดรายการต้นไม้ วัสดุปลูก ออกแบบแปลน และขออนุญาตใช้พื้นที่จากสำนักการโยธา
เพื่อขอใช้พื้นที่ในการปรับปรุงภูมิทัศน์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3 :: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอหนังสืออนุญาตให้ใช้พื้นที่ในการปรับปรุงภูมิทัศน์จากสำนัการโยธา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4 :: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเงินประจำงวด เพื่อดำเนินการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุสำหรับดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย

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