** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
1. ชื่อตัวชี้วัด

: ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต

2. ระดับความสำเร็จ :
ผลผลิต (Output)
ผลลัพธ์ (Outcome)
** สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธฯ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
-------- ย่อย : มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าประสงค์ที่ : เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
3. คำนิยาม :
:: ๑. การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต หมายถึง
การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำฝนและน้ำหลากเข้าในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตให้สามารถลดระยะเวลาการระบายน้ำ
ท่วมขังได้เร็วขึ้น ลดผลกระทบที่จะเกิดแก่ประชาชนให้น้อยลง ทั้งนี้
การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตต้องจัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมประจำปี
๒๕๖๒ โดยมีภารกิจในการเตรียมการ ดังนี้
๑. การขุดลอกคู-คลอง และเปิดทางน้ำไหล
๒. การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำ และคันหิน
๒. ความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต หมายถึง
ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ประจำปี ๒๕๖๒
ที่สำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตกำหนด
4. วิธีการคำนวณ :
:: เกณฑ์การให้คะแนน : ร้อยละ ๑๐๐
- พิจารณาจากผลการดำเนินการตามแผนเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมประจำปี ๒๕๖๒ ของสำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขต
ประกอบด้วย การเตรียมการตามแผนฯ แบ่งเป็น ๒ ภารกิจ ๑ กิจกรรม ดังนี้
๑. แผนการทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพักตะแกรงรับน้ำและคันหิน แบ่งแผนการดำเนินการ ดังนี้
๑.๑ แผนงานทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำฯ โดยใช้แรงงานเขต
๑.๒ แผนงานทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำฯ โดยการจ้างเหมาหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
ทั้งนี้ ให้รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำ ตามแบบรายงาน สนน.๐๑ ไม่เกินวันที่ ๕ ของทุกเดือน
พร้อมระบุปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน (ถ้ามี) และผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ต้องได้ร้อยละ ๑๐๐ ภายในเดือนพฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ (คะแนนร้อยละ ๔๕)
๒. แผนการขุดลอกคู คลอง และเปิดทางน้ำไหล แบ่งแผนการดำเนินการ ดังนี้
๒.๑ แผนงานการขุดลอกคู คลองฯ โดยใช้แรงงานเขต
๒.๒ แผนงานการขุดลอกคู คลองฯ โดยการจ้างเหมาหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ทั้งนี้ ให้รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำ ตามแบบ สนน. ๐๒ ไม่เกินวันที่ ๕ ของทุกเดือน
และการรายงานการดำเนินงานต้องครบถ้วน สมบูรณ์ สม่ำเสมอ และระบุปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน (ถ้ามี)
และผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดต้องได้ร้อยละ ๑๐๐ ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (คะแนนร้อยละ ๔๕)
๓. จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง
โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน/เอกชนในพื้นที่หรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๔ ครั้ง/ปี (คะแนน ร้อยละ ๑๐)
สูตรการคำนวณ : ผลคะแนนการดำเนินการตามแผนฯ
(คะแนนร้อยละ ๑๐๐)
ร้อยละความสำเร็จ = ร้อยละผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ คูณด้วย ๑๐๐ หารด้วยร้อยละความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการฯ
ที่สำนักงานเขตกำหนด
เกณฑ์การให้คะแนน
- ร้อยละ ๑๐๐
เท่ากับ ๕ คะแนน
- ร้อยละ ๙๐?๙๙
เท่ากับ ๔ คะแนน
- ร้อยละ ๘๐-๘๙
เท่ากับ ๓ คะแนน
- ร้อยละ ๗๐-๗๙
เท่ากับ ๒ คะแนน
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** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
- ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐
(ปัดเศษตามหลักคณิตศาสตร์)

เท่ากับ ๑ คะแนน

5. เป้าหมาย : 100 (100)
: ผลงานที่ทำได้ = 100 (100)
6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :
(6.1) ไตรมาสที่ 1 : ดำเนินการจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตสวนลหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.จัดกิ
(6.2) ไตรมาสที่ 2 : -ประเมินผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประเมินจุดอ่อนหรือปัญหาในการปฏิบัติเพื่อหาแนวทางแก้ไข
-สำรวจความพร้อมของท่อระบายน้ำ คู คลอง
-ดำเนินการจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตสวนหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โดยการทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำและคันหิน และแผนการขุดลอกคู-คลอง
และเปิดทางน้ำไหล
-จัดกิจกรรมการรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคูคลอง และพัฒนาคูคลองในพื้นที่เขตสวนหลวง
-จัดกิจกรรมโครงการจิดอาสาตามแนวพระราชดำริ กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาทำความสะอาด
จัดเก็บขยะ/วัชพืช/ผักตบชวาและตัดแต่งกิ่งไม้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนที่อยู่ริมคลอง
ระหว่างเดือนตุลาคม2561 ถึงมีนาคม2562 จำนวน 9 ครั้ง
-ดำเนินการจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตสวนหลวง
ผลการดำเนินงานตามแผนการเตรียมความพร้อมของระบบคู คลอง
1.คู/คลองในความรับผิดชอบ จำนวน 29 คู/คลอง ความยาวรวม 29,650 เมตร
2.ผลการดูแลรักษาคู คลอง/เปิดทางน้ำไหล ประจำปี 2562 (ดำเนินการเองทั้งหมด) จำนวน 29 คู/คลอง ความยาวรวม 29,650 เมตร
3.ผลการดูแลรักษาคู คลอง ภายหลังการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ประจำปี 2562 จำนวน 9 คู/คลอง ความยาวรวม
7,180 เมตร
4.ผลการเก็บขยะวัชพืช เปิดทางน้ำไหล ประจำปี 2562 รวมจำนวน 29 คู/คลอง ความยาวรวม 29,650 เมตร
5.สรุปภาพรวมความพร้อมของคู คลอง ในการรองรับและระบายน้ำฝน มีความพร้อม จำนวน 29 คู/คลอง ความยาวรวม 29,650 เมตร
ผลการดำเนินงานตามแผนการเตรียมความพร้อมของท่อระบายน้ำ
1.ความยาวท่อระบายน้ำในความรับผิดชอบ จำนวน 142 ซอย ความยาวรวม 104,394 เมตร
2.ผลงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ประจำปี 2562 (ดำเนินการเอง) จำนวน 51 ซอย ความยาวรวม 55,379 เมตร
3.ผลงานจ้างเหมาทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ประจำปี 2562 จำนวน 91 ซอย ความยาวรวม 49,019 เมตร ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ 22
กุมภาพันธ์ 2562
4.สรุปภาพรวมความพร้อมของท่อระบายน้ำในปัจจุบัน มีความพร้อมทั้งหมด ความยาว 104,394 เมตร
ผลการดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม ประจำปี 2562 จำนวน 6 จุด ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
5.ผลการดำเนินงานเตรียมความพร้อมป้องกันจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม ประจำปี 2562 จำนวน 1 จุด ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2562
(6.3) ไตรมาสที่ 3 : -ประเมินผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประเมินจุดอ่อนหรือปัญหาในการปฏิบัติเพื่อหาแนวทางแก้ไข
-สำรวจความพร้อมของท่อระบายน้ำ คู คลอง
-ดำเนินการจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตสวนหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โดยการทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำและคันหิน และแผนการขุดลอกคู-คลอง
และเปิดทางน้ำไหล -จัดกิจกรรมการรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคูคลอง และพัฒนาคูคลองในพื้นที่เขตสวนหลวง
-จัดกิจกรรมโครงการจิดอาสาตามแนวพระราชดำริ กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาทำความสะอาด
จัดเก็บขยะ/วัชพืช/ผักตบชวาและตัดแต่งกิ่งไม้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนที่อยู่ริมคลอง
ระหว่างเดือนตุลาคม2561 ถึงเดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 15 ครั้ง
-ดำเนินการจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตสวนหลวง ผลการดำเนินงานตามแผนการเตรียมความพร้อมของระบบคู
คลอง 1.คู/คลองในความรับผิดชอบ จำนวน 29 คู/คลอง ความยาวรวม 29,650 เมตร 2.ผลการดูแลรักษาคู คลอง/เปิดทางน้ำไหล ประจำปี
2562 (ดำเนินการเองทั้งหมด) จำนวน 29 คู/คลอง ความยาวรวม 29,650 เมตร 3.ผลการดูแลรักษาคู คลอง
ภายหลังการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ประจำปี 2562 จำนวน 9 คู/คลอง ความยาวรวม 7,180 เมตร
4.ผลการเก็บขยะวัชพืช เปิดทางน้ำไหล ประจำปี 2562 รวมจำนวน 29 คู/คลอง ความยาวรวม 29,650 เมตร
5.สรุปภาพรวมความพร้อมของคู คลอง ในการรองรับและระบายน้ำฝน มีความพร้อม จำนวน 29 คู/คลอง ความยาวรวม 29,650 เมตร
ผลการดำเนินงานตามแผนการเตรียมความพร้อมของท่อระบายน้ำ 1.ความยาวท่อระบายน้ำในความรับผิดชอบ จำนวน 142 ซอย
ความยาวรวม 104,394 เมตร 2.ผลงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ประจำปี 2562 (ดำเนินการเอง) จำนวน 51 ซอย ความยาวรวม
55,379 เมตร 3.ผลงานจ้างเหมาทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ประจำปี 2562 จำนวน 91 ซอย ความยาวรวม 49,019 เมตร
ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 4.สรุปภาพรวมความพร้อมของท่อระบายน้ำในปัจจุบัน มีความพร้อมทั้งหมด ความยาว
104,394 เมตร ผลการดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม ประจำปี 2562 จำนวน 6 จุด ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
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** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
5.ผลการดำเนินงานเตรียมความพร้อมป้องกันจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม ประจำปี 2562 จำนวน 1 จุด ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2562
โดยดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" รอบที่ 4 (ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2562 ถึง 20 มิถุนายน
2562) จัดกิจกรรมพัฒนาคู/คลอง จำนวน 6 คลอง ประกอบด้วย 1) วันที่ 29 มี.ค.62 ณ ลำรองเพรสซิเด้นปาร์คและชุมชนอัลกุ๊บรอ กว้าง
4-5 เมตร ยาว 1,350 เมตร 2) วันที่ 26 เม.ย.62 ณ คลองควาย กว้าง 4-5 เมตร ยาว 250 เมตร 3) วันที่ 13 พ.ค.62 ลำรางวิเศษสุข กว้าง
3-4 เมตร ยาว 180 เมตร 4) วันที่ 1 มิ.ย.62 ณ คูน้ำสาธารณะในหมู่บ้านมิตรภาพ กว้าง 1.5-2 เมตร ยาว 2,950 เมตร 5) วันที่ 12 มิ.ย.62
ณ ลำรางข้างศาลเจ้าแป๊ะกง กว้าง 2.5 - 4 เมตร ยาว 416 เมตร และ 6) วันที่ 20 มิ.ย.62 ณ คลองบางโคล่-บ้านป่า กว้าง 6-20 เมตร ยาว
2,950 เมตร
(6.4) ไตรมาสที่ 4 : -ประเมินผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประเมินจุดอ่อนหรือปัญหาในการปฏิบัติเพื่อหาแนวทางแก้ไข
-สำรวจความพร้อมของท่อระบายน้ำ คู คลอง -ดำเนินการจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตสวนหลวง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยการทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำและคันหิน
และแผนการขุดลอกคู-คลอง และเปิดทางน้ำไหล -จัดกิจกรรมการรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคูคลอง และพัฒนาคูคลองในพื้นที่เขตสวนหลวง
-จัดกิจกรรมโครงการจิดอาสาตามแนวพระราชดำริ กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาทำความสะอาด
จัดเก็บขยะ/วัชพืช/ผักตบชวาและตัดแต่งกิ่งไม้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนที่อยู่ริมคลอง
ระหว่างเดือนตุลาคม2561 ถึงเดือนสิงหาคม 2562 จำนวน 21 ครั้ง
-ดำเนินการจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตสวนหลวง ผลการดำเนินงานตามแผนการเตรียมความพร้อมของระบบคู
คลอง 1.คู/คลองในความรับผิดชอบ จำนวน 29 คู/คลอง ความยาวรวม 29,650 เมตร 2.ผลการดูแลรักษาคู คลอง/เปิดทางน้ำไหล ประจำปี
2562 (ดำเนินการเองทั้งหมด) จำนวน 29 คู/คลอง ความยาวรวม 29,650 เมตร 3.ผลการดูแลรักษาคู คลอง
ภายหลังการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ประจำปี 2562 จำนวน 9 คู/คลอง ความยาวรวม 7,180 เมตร
4.ผลการเก็บขยะวัชพืช เปิดทางน้ำไหล ประจำปี 2562 รวมจำนวน 29 คู/คลอง ความยาวรวม 29,650 เมตร
5.สรุปภาพรวมความพร้อมของคู คลอง ในการรองรับและระบายน้ำฝน มีความพร้อม จำนวน 29 คู/คลอง ความยาวรวม 29,650 เมตร
ผลการดำเนินงานตามแผนการเตรียมความพร้อมของท่อระบายน้ำ 1.ความยาวท่อระบายน้ำในความรับผิดชอบ จำนวน 142 ซอย
ความยาวรวม 104,394 เมตร 2.ผลงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ประจำปี 2562 (ดำเนินการเอง) จำนวน 51 ซอย ความยาวรวม
55,379 เมตร 3.ผลงานจ้างเหมาทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ประจำปี 2562 จำนวน 91 ซอย ความยาวรวม 49,019 เมตร
ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 4.สรุปภาพรวมความพร้อมของท่อระบายน้ำในปัจจุบัน มีความพร้อมทั้งหมด ความยาว
104,394 เมตร ผลการดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม ประจำปี 2562 จำนวน 6 จุด ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
5.ผลการดำเนินงานเตรียมความพร้อมป้องกันจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม ประจำปี 2562 จำนวน 1 จุด ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2562
6.จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100
(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :
:: -ดำเนินการจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตสวนหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
-จัดกิจกรรมการพัฒนาคูคลองในพื้นที่เขตสวนหลวง
-ดำเนินการจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตสวนหลวง
-จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 ครั้ง
ผลการดำเนินงานตามแผนการเตรียมความพร้อมของระบบคู คลอง
1.คู/คลอง ในความรับผิดชอบ จำนวน 29 คลอง ความยาวรวม 29,650 เมตร
2. ผลการดูแลรักษาคู คลอง/เปิดทางน้ำไหน ประจำปี 2562 (ดำเนินการเองทั้งหมด) 29 คู/คลอง ความยาวรวม 29,650 เมตร
3. ผลการดูแลรักษาคู คลอง ภายหลังการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ประจำปี 2562 จำนวน 9 คู/คลอง
ความยาวรวม 7,180 เมตร
4. ผลการเก็บขยะวัชพืช เปิดทางน้ำไหล ประจำปี 2562 รวมจำนวน 29 คู/คลอง รวมความยาว 29,650 เมตร
5. สรุปภาพรวมความพร้อมของคู คลอง ในการรองรับและระบายน้ำผน มีความพร้อม จำนวน 29 คู/คลอง รวมความยาว 29,650 เมตร
7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :
:: ผู้บริหารเขตสวนหลวง เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ชุมชนและประชาชนในพื้นที่เขตสวนหลวงให้การสนับสนุน
8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :
:: ---9. หลักฐานอ้างอิง :
:: แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
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** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ
ลงชื่อ.............................................................(ผู้รายงานข้อมูล)
(...........................................................)
ตำแหน่ง .............................................................
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