** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
1. ชื่อตัวชี้วัด

: ร้อยละความสำเร็จในการปรับภูมิทัศน์พัฒนาคูคลอง
และถนนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

2. ระดับความสำเร็จ :
ผลผลิต (Output)
ผลลัพธ์ (Outcome)
** สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธฯ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
-------- ย่อย : มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
เป้าประสงค์ที่ : เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
3. คำนิยาม :
:: 1. ถนนเฉลิมพระเกียรติฯ หมายถึง ถนน ที่สำนักงานเขตในกลุ่มเขตกรุงเทพใต้คัดเลือกมาดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์
ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาถนน 50 เขต เฉลิมพระเกียรติ จำนวนเขตละ 2 สาย
2. คลองเฉลิมพระเกียรติฯ หมายถึง คลองเป้าหมายในการดำเนินการของกลุ่มกรุงเทพใต้ ประกอบด้วย
2.1 คลองริมถนนสุขุมวิทซอย 40
2.2 คลองสวนหลวง 1
2.3 คลองเคล็ด
2.4 คลองหัวลำโพงเก่า
2.5 คลองผดุงกรุงเกษม
2.6 ลำรางแยกคลองมอญ
2.7 คลองเสาหิน
2.8 คูน้ำซอยทองหล่อ
2.9 คลองวัดยานนาวา
2.10 คลองบึงบ้านม้า
3. ความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน หมายถึง
การดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเป็นไปตามแนวทางดังนี้
3.1 ไม่มีการจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ บนทางเท้า
3.2 ไม่มีหาบเร่แผงลอยที่ผิดกฎหมาย
3.3 ไม่มีป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมาย
3.4 ไม่มีสิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอย
3.5 ไม่มีการตั้งวางกระถางต้นไม้หรือสิ่งใดๆ บนทางเท้า
3.6 ปรับปรุง/เพิ่มเติม ป้ายเครื่องหมายสัญญาณจราจร
ไฟสัญญาณจราจร และทาสีขอบทางเท้าให้ชัดเจน
3.7 สำรวจและติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มเติมในจุดที่ยังไม่เพียงพอ และตรวจสอบสภาพให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
3.8 ปรับปรุง/ซ่อม ผิวจราจรที่ชำรุด
3.9 ปรับปรุง/ซ่อม ผิวทางเดินเท้าที่ชำรุด เป็นหลุมบ่อ
3.10 ล้างทำความสะอาดทางเท้าและผิวจราจร
3.11ตรวจไฟฟ้าส่องสว่างในที่สาธารณะ หากชำรุดเสียหาย
ต้องแก้ไขให้ใช้การได้ และติดตั้งเพิ่มเติมในจุดที่แสงสว่าง
ไม่เพียงพอ
3.12 ปลูกต้นไม้เพิ่มเติมในบริเวณริมทางเท้าเพื่อความร่มรื่นให้แก่ประชาชนที่ใช้สัญจรทางเท้า
3.13 ดูแลตัดแต่งต้นไม้ให้สวยงาม ไม่รก หรือเป็นจุดอับสายตา
3.14 จัดระเบียบความเรียบร้อยของสายสื่อสารริมทาง
3.15 ทำความสะอาดป้ายรถโดยสารประจำทาง
3.16 ทำความสะอาดสะพานลอย
4. ความสำเร็จในพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษา ความสะอาดคลอง หมายถึง
4.1 สามารถดำเนินการพัฒนาคลองเป้าหมายให้เป็นไปตามแนวทางดังนี้
4.1.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม เช่น ปลูกต้นไม้ ตกแต่งไม้ดอก ไม้ประดับ และหน้าบ้าน หลังบ้าน ริมคลองน่ามอง
4.1.2 ปราศจากผักตบชวา ขยะ
4.1.3 ปลูกต้นไม้ชนิดเดียวกันตลอดคลอง
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4.1.4 ทางเดินริมคลองสะอาด ปลอดภัย มีแสงสว่างเพียงพอ
4.1.5 มีการพัฒนาคุณภาพน้ำ
มีการถ่ายเทน้ำ และมีการระบายน้ำได้ดี
4.1.6 ถ้าเป็นเส้นทางสัญจร
มีท่าเรือต้องปลอดภัย สะอาด และสวยงาม
มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก
4.1.7 สะพานข้ามคลองมีความสะอาด สวยงาม ปลอดภัย
4.2 การรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการพัฒนา
4.2.1 การดักไขมัน/การบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะ
4.2.2 การสร้างเครือข่ายชุมชนริมคลอง และรณรงค์เชิญชวน
เจ้าของบ้าน/เจ้าของที่ดินริมคลองปรับปรุงหน้าบ้านหรือหลังบ้านริมคลองให้หน้ามอง
4. วิธีการคำนวณ :
:: วิธีคำนวณ
1.ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาถนน = จำนวนถนนที่พัฒนาตามเกณฑ์ &#215; 100 หารด้วย จำนวนถนนที่ดำเนินการตามโครงการฯ
2.ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาคลอง = จำนวนคลองที่พัฒนาตามเกณฑ์ &#215; 100 หารด้วย จำนวนคลองที่ดำเนินการตามโครงการฯ
3.ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด = ร้อยละความสำเร็จข้อ 3 + ข้อ 4 หารด้วย 2
5. เป้าหมาย : 100 (ร้อยละ)
: ผลงานที่ทำได้ = 100 (ร้อยละ)
6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :
(6.1) ไตรมาสที่ 1 : -เจ้าหน้าที่เทศกิจ กวดขันไม่ให้มีผู้ทิ้งขยะ บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัล สาขารัชดา-พระราม 3
ตั้งแต่เวลา 08.00 ? 19.00 น. และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์งดทิ้งขยะในที่สาธารณะ
บริเวณจุดจับ-ปรับหน้าห้างเซ็นทรัล ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562-ธันวาคม 2562 เดือนละ 1 ครั้ง
ตั้งแต่เวลา 10.00 น.
-เจ้าหน้าที่เทศกิจกวดขันรถจอด-วิ่งบนทางเท้า บริเวณถนนพระรามที่ 3 , ถนนนนทรี , ถนนรัชดาภิเษก
ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ , ถนนสาธุประดิษฐ์ , ถนนนางลิ้นจี่ , ถนนยานนาวา ตั้งแต่เวลา 07.00 น.
ถึงเวลา 19.00 น.
-เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจจุดกวดขันพิเศษ จำนวน 2 จุด บนผิวจราจรหน้าตลาดรุ่งเจริญ ถนนสาธุประดิษฐ์
และทางขึ้น-ลงสะพานลอยคนเดินข้าม ใกล้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ ถนนพระรามที่ 3
วันละ 3 ครั้ง
1. 09.00 ? 10.00 น.
2. 11.00 ? 12.00 น.
3. 15.00 ? 16.00 น.
และรณรงค์ประชาสัมพันธ์มิให้ผู้ค้าทำการฝ่าฝืนค้าขายบริเวณจุดกวดขันพิเศษ
(6.2) ไตรมาสที่ 2 : -เจ้าหน้าที่เทศกิจ กวดขันไม่ให้มีผู้ทิ้งขยะ บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัล สาขารัชดา-พระราม 3
ตั้งแต่เวลา 08.00 ? 19.00 น. และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์งดทิ้งขยะในที่สาธารณะ
บริเวณจุดจับ-ปรับหน้าห้างเซ็นทรัล ตั้งแต่เดือน
เดือน มกราคม 2563-เดือน มีนาคม 2563 เดือนละ 1 ครั้ง เวลา 10.00 น.
-เจ้าหน้าที่เทศกิจกวดขันรถจอด-วิ่งบนทางเท้า บริเวณถนนพระรามที่ 3 , ถนนนนทรี , ถนนรัชดาภิเษก
ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ , ถนนสาธุประดิษฐ์ , ถนนนางลิ้นจี่ , ถนนยานนาวา ตั้งแต่เวลา 07.00 น.
ถึงเวลา 19.00 น.
-เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจจุดกวดขันพิเศษ จำนวน 2 จุด บนผิวจราจรหน้าตลาดรุ่งเจริญ ถนนสาธุประดิษฐ์
และทางขึ้น-ลงสะพานลอยคนเดินข้าม ใกล้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ ถนนพระรามที่ 3
วันละ 3 ครั้ง
1. 09.00 ? 10.00 น.
2. 11.00 ? 12.00 น.
3. 15.00 ? 16.00 น.
และรณรงค์ประชาสัมพันธ์มิให้ผู้ค้าทำการฝ่าฝืนค้าขายบริเวณจุดกวดขันพิเศษ
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(6.3) ไตรมาสที่ 3 : -เจ้าหน้าที่เทศกิจ กวดขันไม่ให้มีผู้ทิ้งขยะ บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัล สาขารัชดา-พระราม 3
ตั้งแต่เวลา 08.00 ? 19.00 น. และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์งดทิ้งขยะในที่สาธารณะ
บริเวณจุดจับ-ปรับหน้าห้างเซ็นทรัล ตั้งแต่เดือน
เดือน เมษายน 2563-เดือน มิถุนายน 2563 เดือนละ 1 ครั้ง เวลา 10.00 น.
-เจ้าหน้าที่เทศกิจกวดขันรถจอด-วิ่งบนทางเท้า บริเวณถนนพระรามที่ 3 , ถนนนนทรี , ถนนรัชดาภิเษก
ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ , ถนนสาธุประดิษฐ์ , ถนนนางลิ้นจี่ , ถนนยานนาวา ตั้งแต่เวลา 07.00 น.
ถึงเวลา 19.00 น.
-เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจจุดกวดขันพิเศษ จำนวน 2 จุด บนผิวจราจรหน้าตลาดรุ่งเจริญ ถนนสาธุประดิษฐ์
และทางขึ้น-ลงสะพานลอยคนเดินข้าม ใกล้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ ถนนพระรามที่ 3
วันละ 3 ครั้ง
1. 09.00 ? 10.00 น.
2. 11.00 ? 12.00 น.
3. 15.00 ? 16.00 น.
และรณรงค์ประชาสัมพันธ์มิให้ผู้ค้าทำการฝ่าฝืนค้าขายบริเวณจุดกวดขันพิเศษ
(6.4) ไตรมาสที่ 4 : 1.ถนนเฉลิมพระเกียรติฯ
ปีงบประมาณ 2563 เริ่มดำเนินการตั้งแต่ พฤษภาคม 2562 - พฤษภาคม 2563
ถนนเฉลิมพระเกียรติฯ ของเขตยานนาวาจำนวน 3 ถนน ดังนี้
1. ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม ผ่านการตรวจสอบประเมินของคณะกรรมตรวจประเมินฯ ตามเกณฑ์แล้ว
2. ถนนนราธิวาสฯ คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ขอยกเว้น เนื่องจากมีโครงการทำสาธารณูปโภคลงดิน
3. ถนนรัชดาภิเษก คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ขอยกเว้น เนื่องจากมีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำคู่ขนานสะพานพระราม 9
2. คลองเฉลิมพระเกียรติฯ
- ดำเนินการครบตามหลักเกณฑ์ และผ่านการตรวจสอบและประเมินจากกรรมการเรียบร้อยแล้ว ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1. เก็บขยะและผักตบชวาในคลอง และทางเท้าริมคลอง
2. ขัดล้างทำความสะอาดเขื่อน
3. ซ่อมแซมราวเหล็กกันตกริมคลอง
4. ปรับภูมิทัศน์คลองให้สวยงาม ปลูกต้นทองอุไรตลอดแนว
5. ติดตั้งไฟส่องสว่าง
6. ตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสะพานข้ามคลอง
มีความสะอาด ปลอดภัย
7. ติดตั้งป้ายโครงการ มีความแข็งแรง สวยงาม มองเห็นเด่นชัด
8. สะพานข้ามคลอง
(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :
:: 1.ถนนเฉลิมพระเกียรติฯ
ปีงบประมาณ 2563 เริ่มดำเนินการตั้งแต่ พฤษภาคม 2562 - พฤษภาคม 2563
ถนนเฉลิมพระเกียรติฯ ของเขตยานนาวาจำนวน 3 ถนน ดังนี้
1. ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม ผ่านการตรวจสอบประเมินของคณะกรรมตรวจประเมินฯ ตามเกณฑ์แล้ว
2. ถนนนราธิวาสฯ คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ขอยกเว้น เนื่องจากมีโครงการทำสาธารณูปโภคลงดิน
3. ถนนรัชดาภิเษก คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ขอยกเว้น เนื่องจากมีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำคู่ขนานสะพานพระราม 9
2. คลองเฉลิมพระเกียรติฯ
- ดำเนินการครบตามหลักเกณฑ์ และผ่านการตรวจสอบและประเมินจากกรรมการเรียบร้อยแล้ว ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1. เก็บขยะและผักตบชวาในคลอง และทางเท้าริมคลอง
2. ขัดล้างทำความสะอาดเขื่อน
3. ซ่อมแซมราวเหล็กกันตกริมคลอง
4. ปรับภูมิทัศน์คลองให้สวยงาม ปลูกต้นทองอุไรตลอดแนว
5. ติดตั้งไฟส่องสว่าง
6. ตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสะพานข้ามคลองมีความสะอาด ปลอดภัย
7. ติดตั้งป้ายโครงการ มีความแข็งแรง สวยงาม มองเห็นเด่นชัด
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** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
8. สะพานข้ามคลอง
7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :
:: - ความใส่ใจและการติดตามผลของผู้บริหาร
- ความร่วมมือของเครือข่าย รวมทั้งความร่วมมือที่ดีจากเจ้าหน้าที่ในฝ่าย
8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :
:: - ถนนเฉลิมพระเกียรติฯ
1. ถนนนราธิวาสฯ คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ขอยกเว้น เนื่องจากมีโครงการทำสาธารณูปโภคลงดิน
2. ถนนรัชดาภิเษก คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ขอยกเว้น เนื่องจากมีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำคู่ขนานสะพานพระราม 9ไม่มี-9. หลักฐานอ้างอิง :
:: - ภาพถ่าย
- การรายงานในระบบติดตามและประเมินผล Digital Plans
ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ
ลงชื่อ.............................................................(ผู้รายงานข้อมูล)
(...........................................................)
ตำแหน่ง .............................................................
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