** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการถนน อากาศ สะอาด ประจำปีงบประมาณ 2563
รหัสโครงการ... : 50450000-3213
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป : 17,000 บาท
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพรฤดี ป้านภูมิ โทร.6969
ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง ( โทร 1515 )
1.3 หลักการและเหตุผล
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ เป้าหมายที่ 1.1.3
กรุงเทพมหานครมีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน กำหนดให้สำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขต ดำเนินโครงการถนนอากาศสะอาด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อขยายผลการดำเนินกิจกรรมถนนอากาศสะอาดของกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. สร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขต
1.5 เป้าหมายของโครงการ..
1. มีถนนอากาศสะอาดต้นแบบอย่างน้อย 1 ถนน
2. การจัดการปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นไปอย่างต่อเนื่องต่อไป
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานครั้งที่ 1 :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แบ่งการดำเนินการเป็น 2 แนวทาง
1. แนวทางการดำเนินโครงการถนนอากาศสะอาดของสำนักงานเขต ดังนี้
1.1 จัดทำโครงการเสนอขอนุมัติ
1.2 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินโครงการถนนอากาศสะอาดของสำนักงานเขต
1.3 จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ
1.4 ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการถนนอากาศสะอาด (6 มาตรการ 12 กิจกรรม) อย่างต่อเนื่อง
โดยเน้นการดำเนินงานในช่วงที่มีวิกฤตฝุ่นละออง ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2562 ? เมษายน 2563
1.5 จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อลดมลพิษทางอากาศตามแนวทางที่กำหนด
1.6 รายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบ Google Drive
1.7 ส่งข้อมูลผลการดำเนินงานของถนนที่ส่งประกวดถนนอากาศสะอาดต้นแบบระดับกลุ่มเขต
1.8 รวบรวมและสรุปผลการดำเนินโครงการ
1.9 นำเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการของสำนักงานเขตให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ
2. แนวทางการประกวดถนนอากาศสะอาดต้นแบบระดับกลุ่มเขต ดังนี้
2.1 สำนักงานเขตส่งใบสมัครประกวดถนนอากาศสะอาดต้นแบบระดับกลุ่มเขต ประจำปี 2563 ภายในเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2562
2.2 สำนักงานเขตดำเนินกิจกรรมอย่างเข้มข้นช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 ? เมษายน
2563 หรือช่วงที่มีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน
2.3 สำนักสิ่งแวดล้อมแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดถนนอากาศสะอาดต้นแบบระดับกลุ่มเขตของกรุงเทพมหานคร ภายในเดือนมกราคม
2563
2.4 สำนักงานเขตส่งคลิปวิดีโอการดำเนินโครงการให้คณะกรรมการประกวดฯ ความยาวประมาณ 5 นาที
โดยแสดงรายละเอียดสภาพพื้นที่โดยรอบถนนและการดำเนินกิจกรรม พร้อมเปรียบเทียบสภาพก่อนและหลังการดำเนินกิจกรรม
ภายในเดือนพฤษภาคม 2563
2.5 ประกาศรายชื่อสำนักงานเขตที่ชนะการประกวด ภายในเดือนกรกฎาคม 2563
2.6 จัดกิจกรรมแถลงข่าวและพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวด ภายในเดือนกรกฎาคม ? สิงหาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2 :: 30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แบ่งการดำเนินการเป็น 2 แนวทาง
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1. แนวทางการดำเนินโครงการถนนอากาศสะอาดของสำนักงานเขต ดังนี้
1.1 จัดทำโครงการเสนอขอนุมัติ
1.2 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินโครงการถนนอากาศสะอาดของสำนักงานเขต
1.3 จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ
1.4 ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการถนนอากาศสะอาด (6 มาตรการ 12 กิจกรรม) อย่างต่อเนื่อง
โดยเน้นการดำเนินงานในช่วงที่มีวิกฤตฝุ่นละออง ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2562 ? เมษายน 2563
1.5 จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อลดมลพิษทางอากาศตามแนวทางที่กำหนด
1.6 รายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบ Google Drive
1.7 ส่งข้อมูลผลการดำเนินงานของถนนที่ส่งประกวดถนนอากาศสะอาดต้นแบบระดับกลุ่มเขต
1.8 รวบรวมและสรุปผลการดำเนินโครงการ
1.9 นำเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการของสำนักงานเขตให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ
2. แนวทางการประกวดถนนอากาศสะอาดต้นแบบระดับกลุ่มเขต ดังนี้
2.1 สำนักงานเขตส่งใบสมัครประกวดถนนอากาศสะอาดต้นแบบระดับกลุ่มเขต ประจำปี 2563 ภายในเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2562
2.2 สำนักงานเขตดำเนินกิจกรรมอย่างเข้มข้นช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 ? เมษายน
2563 หรือช่วงที่มีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน
2.3 สำนักสิ่งแวดล้อมแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดถนนอากาศสะอาดต้นแบบระดับกลุ่มเขตของกรุงเทพมหานคร ภายในเดือนมกราคม
2563
2.4 สำนักงานเขตส่งคลิปวิดีโอการดำเนินโครงการให้คณะกรรมการประกวดฯ ความยาวประมาณ 5 นาที
โดยแสดงรายละเอียดสภาพพื้นที่โดยรอบถนนและการดำเนินกิจกรรม พร้อมเปรียบเทียบสภาพก่อนและหลังการดำเนินกิจกรรม
ภายในเดือนพฤษภาคม 2563
2.5 ประกาศรายชื่อสำนักงานเขตที่ชนะการประกวด ภายในเดือนกรกฎาคม 2563
2.6 จัดกิจกรรมแถลงข่าวและพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวด ภายในเดือนกรกฎาคม ? สิงหาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
3 :: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
4 :: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมข้อมูลในการดำเนินงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
5 :: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อลดมลพิษทางอากาศ
2.ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และวัสดุที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
6 :: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....1. ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อลดมลพิษทางอากาศ
2.ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และวัสดุที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 17,000 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
7 :: 31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ดำเนินการรณรงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การลดมลพิษทางอากาศ 2. ดำเนินการจัดทำสื่อประชานัมพันธ์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
8 :: 25/6/2563 : ...1. ดำเนินการรณรงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การลดมลพิษทางอากาศ 2. ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
9 :: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
/ 31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ดำเนินการรณรงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การลดมลพิษทางอากาศ 2. ดำเนินการจัดทำสื่อประชานัมพันธ์ /
25/6/2563 : ...1. ดำเนินการรณรงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การลดมลพิษทางอากาศ 2. ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
10:: : อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ-เบิกจ่าย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
11:: 17/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 :%งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย

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