** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
1. ชื่อตัวชี้วัด

:
ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินริมน้ำย่านกะดีจีนตามผลการศึกษาการอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองนำร่องย่านกะดีจีน
-คลองสาน

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 : ๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก
เป้าประสงค์ที่ : ๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก
3. คำนิยาม :
:: ผลการศึกษาของสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองได้จัดทำผังแม่บทการฟื้นฟูย่านเมืองเก่า
ซึ่งเป็นผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่เฉพาะในพื้นที่เขตชั้นในและพื้นที่เขตชั้นกลาง ครอบคลุม 17 เขตพื้นที่
โดยมีแผนการอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองย่านกะดีจีน ? คลองสานเป็นแผนนำร่อง ในปี 2564
ได้คัดเลือกพื้นที่เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนจากโครงการ/กิจกรรมตามแผนการอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองย่านกะดีจีน ?
คลองสานซึ่งได้กำหนดไว้หลายโครงการ
4. วิธีการคำนวณ :
:: พิจารณาจากความสำเร็จตามขั้นตอนที่กำหนดให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2564 ตามที่แผนการก่อสร้างของโครงการ
5. เป้าหมาย : 5 (ระดับ)
: ผลงานที่ทำได้ = 0.00 (ระดับ)
6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :
(6.1) ไตรมาสที่ 1 : - ประสานรายละเอียดและส่งข้อมูล เพิ่มเติมเพื่อเข้าประชุมการพิจารณาของ คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
(เนื่องจากเป็นโครงการ ที่มีมูลค่าเกิน 100 ล้านบาท)
- สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง ได้ประสาน ไปยังกรมบัญชีกลางแล้วพบว่าอยู่ระหว่าง การจัดทำรายงานสรุปการประชุมการพิจารณาของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
(6.2) ไตรมาสที่ 2 : สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
ขอเห็นชอบยกเลิกการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประกวด
ราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ย่านกะดีจีนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ครั้งที่ 1 รายละเอียด
ตามหนังสือที่ กท 1705/182
ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
และประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคาลงวันที่ 9 มีนาคม 2564
และประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ย่านกะดีจีนด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564
(6.3) ไตรมาสที่ 3 : 1.อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการ
และราคากลางงานก่อสร้าง
รายละเอียดตามหนังสือที่ สอฟ.190/64
ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 และ
ให้ความเห็นชอบรูปแบบรายการและราคากลาง
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งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน
รายละเอียดตามหนังสือที่ สอฟ.201
ลงวันที่ 2 เมษายน 2564
2. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่ากรุงเทพมหานคร)
ได้ให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีนด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตามหนังสือที่
กท 1705/698 ลว 11 พฤษภาคม 2564
3.ดำเนินการประกาศร่างประกาศและร่างเอกสาร
ประกวดราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อรับฟังคำวิจารณ์วันที่ 19 - 24 พฤษภาคม 2564
4.ดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ 4/2564 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
กำหนดดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 กำหนดยื่นข้อเสนอ
และเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564
(6.4) ไตรมาสที่ 4 : 1. สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง
ดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีนด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 4/2564
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 กำหนดดาวน์โหลด
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างวันที่
31 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564
2. สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูมือง รายงานผล
การพิจารณาและอนุมัติสั่งจ้างก่อสร้างโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีนด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามหนังสือที่
กท 1705/1197 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564
3.ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นางวัลยา วัฒนรัตน์
รองปลัดกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ได้อนุมัติจ้าง
บริษัท ทริโอ ไบร์ท จำกัด เป็นเงิน 112,200,000.00
รายละเอียดตามหนังสือ กท 1305/3721
ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564
4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯรายละเอียด
ตามประกาศกรุงเทพมหานครฯ ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564
และแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ กท 1705/935
ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 และแบบแจ้งผล
การจัดซื้อจัดจ้างที่ กท 1705/936
ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564
5. สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน
ลงนามในสัญญาวันที่ 6 กันยายน 2564
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สิ้นสุดสัญญา 1 กันยายน 2565
ายละเอียดตามสัญญาเลขที่ สวพ.15/2564
(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :
:: 1. สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองขอเห็นชอบยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประกวด
ราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 1
2. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการและราคากลางงานก่อสร้าง 30 มีนาคม 2564 และ
ให้ความเห็นชอบรูปแบบรายการและราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน 2 เมษายน2564
3. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทนผู้ว่ากรุงเทพมหานคร)
ได้ให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4. ดำเนินการประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับฟังคำวิจารณ์วันที่ 19 - 24 พฤษภาคม 2564
4.ดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
กำหนดดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 5 กรกฎาคม
2564
5. รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติสั่งจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 20 กรกฎาคม 2564
6. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นางวัลยา วัฒนรัตน์รองปลัดกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ได้อนุมัติจ้างบริษัท ทริโอ ไบร์ท จำกัด เป็นเงิน 112,200,000.00
7. สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีนลงนามในสัญญาวันที่ 6 กันยายน 2564 สิ้นสุดสัญญา 1 กันยายน 2565
7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :
::
8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :
:: เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอบริษัท วรวัฒน์ ดีไซน์ จำกัด ได้อุทธรณ์ผลการประกวดราคาฯ โดยคณะกรรมการพิจารณาผลฯ
ได้ประชุมหารือและวินิจฉัยอุทธรณ์ในประด็นต่างๆ ซึ่งไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ดังกล่าว
และรายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์ฯไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมบัญชีกลาง ใช้ระนะเวลาพิจารณาประมาณ 30-60 วัน
จึงไม่สามารถดำเนินการในขั้นตอนการลงนามในสัญญาได้ / ไม่มี / เนื่องจากผู้ยื่นข้อเสนอบริษัท วรวัฒน์ ดีไซน์ จำกัด
ได้อุทรณ์ผลการประกวดราคาฯ โดยคณะกรรมการพิจารณาผลฯ
ได้ประชุมหารือและวินิจฉัยอุทธรณ์ในประเด็นต่างฯซึ่งไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ดังกล่าว
และรายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์ฯไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมบัญชีกลาง ใช้ระยะเวลาพิจารณาประมาณ 30-60 วัน
จึงไม่สามารถดำเนินการในขั้นตอนการลงนามในสัญญาได้
9. หลักฐานอ้างอิง :
::

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง .............................................................
.............................................................
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