** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
1. ชื่อตัวชี้วัด

: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินริมน้ำย่านกะดีจีน

2. ระดับความสำเร็จ :
ผลผลิต (Output)
ผลลัพธ์ (Outcome)
** สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธฯ : ด้านที่ ๖ ? มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
-------- ย่อย : มิติที่ ๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก
เป้าประสงค์ที่ : เป้าหมายที่ ๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก
3. คำนิยาม :
:: การดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินริมน้ำและลานริมน้ำ ตั้งแต่บริเวณหน้าศาลเจ้าเกียนอันเกง ถึงใต้สะพานพระปกเกล้า
4. วิธีการคำนวณ :
:: ร้อยละของความสำเร็จที่ดำเนินการได้ในปี 2563 คูณด้วย 100 หารด้วยร้อยละของความสำเร็จที่กำหนดไว้ในปี 2563
5. เป้าหมาย : 65 (ร้อยละ)
: ผลงานที่ทำได้ = 20 (ร้อยละ)
6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :
(6.1) ไตรมาสที่ 1 : 1.อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบ
รูปรายงานการก่อสร้างโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน
รายละเอียดตามหนังสือ สอฟ. ที่ 105/62
ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2562 โดยให้คณะกรรมการฯ
ดำเนินการให้แล้วเสร็จและรายงานผลให้ทราบ
ภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันรับทราบคำสั่ง
และได้อนุมัติขยายระยะเวลาการกำหนด
แบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว
ออกไปอีก 30 วันทำการ รายละเอียดตามหนังสือ
สอฟ. ที่ 150/62 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562
2.อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง
งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน
รายละเอียดตามหนังสือ สอฟ. ที่ 106/62 ลงวันที่
14 สิงหาคม 2562 โดยให้คณะกรรมการฯ
ดำเนินการให้แล้วเสร็จและรายงานผลให้ทราบ
ภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันรับทราบคำสั่ง
และได้อนุมัติขยายระยะเวลาประมาณราคากลาง
งานก่อสร้างโครงการฯ ดังกล่าว ออกไปอีก 30 วันทำการ
รายละเอียดตามหนังสือ สอฟ. ที่ 151/62
ลงวันที่ 30 กันยายน 2562
3.รายงานผลการกำหนดแบบรูปรายงานก่อสร้าง
รายละเอียดตามหนังสือที่ สอฟ. 231/62
ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
4..รายงานผลราคากลางก่อสร้างโครงการฯ
รายละเอียดตามหนังสือที่ สอฟ.232/62
ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
5.ตรวจสอบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(6.2) ไตรมาสที่ 2 : 1.ขอเห็นชอบทบทวนราคากลางโครงการฯ รายละเอียดตามหนังสือ
ที่ กท 1705/28 ลงวันที่ 17 มกราคม 2563
2.ขอเห็นชอบกำหนดค่าปรับสำหรับการจ้าง
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** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
โดยฝ่าฝืนข้อตกลงในสัญญาฯ รายละเอียดตามหนังสือที่
กท 1705/213 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
3.ลงนามในสัญญา สพฟ.9/ 2563
ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
กับบริษัท ทริโอ ไบรท์ จำกัด
4.ผู้รับจ้างเริ่มขุดค้นทางโบราณคดี
เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2563
5. ผู้รับจ้างนำเสนอสรุปรายงานแนวทาง
การซ่อมแซมฯ ในวันที่ 28 ก.พ. 2563
6.รายงานผลการทบทวนราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน
รายละเอียดตามหนังสือ ที่ สอฟ.109/63
ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563
7.ขอความเห็นชอบร่างประกาศและร่างเอกสาร
จ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน
รายละเอียดตามหนังสือ ที่ สอฟ. 110/63
ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563
8.รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ย่านกะดีจีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 1705/573
ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563
(6.3) ไตรมาสที่ 3 : (6.4) ไตรมาสที่ 4 : (6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :
::
7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :
::
8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :
:: ---9. หลักฐานอ้างอิง :
::
ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ
ลงชื่อ.............................................................(ผู้รายงานข้อมูล)
(...........................................................)
ตำแหน่ง .............................................................
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