** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านตลาดน้อยและพื้นที่ต่อเนื่อง
รหัสโครงการ... : 18000000-2528
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง / สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง / สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.ชัญญาภรณ์ ลาดเสนา (3038)
ผู้ประสานงาน สยป : นายกังวาน จันทร์ประเสริฐ 1549
1.3 หลักการและเหตุผล
ย่านตลาดน้อยเป็นย่านเก่าริมแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครมีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน
ย่อมมีความเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลาสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ได้ดำเนินโครงการกิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
ระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานครในการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านตลาดน้อยและพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อบูรณาการ (Integration) และการทำงานร่วมกัน
(collaboration) ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรุงเทพมหานครโดยหน่วยงานดำเนินการตามภารกิจของของตนเองภายในพื้นที่เป้าหมายเดียวกัน
เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของสถานที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสต์ให้เป็นที่จดจำไปสู่ชนรุ่นหลังต่อไป
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อจัดทำกิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานครในการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านตลาดน้อยและพื้นที่ต่อเนื่อง
1.5 เป้าหมายของโครงการ..
ระดับความสำเร็จในการบูรณาการ (Integration) และการทำงานร่วมกัน (collaboration) ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูตามผังแม่บทการฟื้นฟูย่านเมืองเก่า
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๔ ? มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
เป้าหมายที่ : ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ระดับความสำเร็จในการบูรณาการ (Integration) และการทำงานร่วมกัน (collaboration)
ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูตามผังแม่บทการฟื้นฟูย่านเมืองเก่า
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานครั้งที่ 1 :: 30/10/2563 : 1. แต่งตั้งคณะทำงานฟื้นฟูสภาพแวดล้อมย่านคลองโอ่งอ่าง เยาวราช และตลาดน้อย คำสั่งสำนักการวางผังและพัฒนา ที่
53/2563 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 2. เข้าร่วมประชุมร่วมกับสำนักการโยธา เมื่อวันที่ 30 กันยาายน 2563 3.
ร่วมสำรวจพื้นที่ย่านตลาดน้อยร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานบูรณะ สำนักการโยธา เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 4. จัดทำแผนการดำเนินงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2 :: 26/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1. จัดทำแผนการดำเนินงาน 2. นัดหารือร่วมกับสำนักการโยธา วันที่ 25 พ.ย. 63
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3 :: 12/28/2020 : 1. จัดทำแผนการดำเนินงาน
2. แต่งตั้งคณะกรรมการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมย่านคลองโอ่งอ่าง เยาวราช และตลาดน้อย
3. แต่งตั้งคณะทำงานฟื้นฟูสภาพแวดล้อมย่านคลองโอ่งอ่าง เยาวราช และตลาดน้อย
4. ทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
5. สำรวจ ทบทวนผังแม่บทเดิม
6. อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะอำนวยการและคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4 :: 1/27/2021 : 1. จัดทำร่างผังแม่บทย่านตลาดน้อยและพื้นที่ต่อเนื่อง
2. อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะอำนวยการ และคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการฯ
3. จัดทำร่างแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
4. จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลเพื่อการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5 :: 25/02/2564 : 1. จัดทำร่างผังแม่บทย่านตลาดน้อยและพื้นที่ต่อเนื่อง
2. อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะอำนวยการ และคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการฯ
3. รวบรวมข้อมูล แผนงาน โครงการศึกษาที่ดำเนินการมาแล้ว
4. จัดทำร่างแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ด้านโครงข่ายการสัญจรด้านมรดกวัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม
5. จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลเพื่อการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท
: ไม่เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย

หน้าที่ 1/3 (พิมพ์เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 08:35:20 น.)
18000000-2528-14-42564

** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
รายงานครั้งที่ 6
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
:: 29/03/2564 :
1.แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานฯ และเชิญประชุม (คำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 456/2564 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์
2564)
2.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำข้อมูลโครงการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ย่านตลาดน้อยและพื้นที่ต่อเนื่อง
3.จัดทำร่างแผนแม่บทตลาดน้อยและพื้นที่ต่อเนื่อง
4.จัดทำร่างแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ด้านโครงข่ายการสัญจร ด้านมรดกวัฒนธรรมและด้านสิ่งแวดล้อม
5.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำร่างแผนผังแม่บทการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านตลาดน้อยและพื้นที่ต่อเนื่องเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย

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