** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
1. ชื่อตัวชี้วัด

: ร้อยละ 100ของจำนวนคลองในพื้นที่ และท่อระบายน้ำตามแผนที่ส่งให้ สำนักการระบายน้ำ

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 :
:: 1. การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต หมายถึง การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
เนื่องจากน้ำฝนและน้ำหลากเข้าในพื้นที่รับผิดชอบ สามารถลดระยะเวลาการระบายน้ำท่วมขังได้เร็วขึ้น
ลดผลกระทบที่จะเกิดแก่ประชาชนให้น้อยลง ทั้งนี้
การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตต้องจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมประจำปี
พ.ศ.2563 โดยมีภารกิจการเตรียมการ ดังนี้
1.1 การขุดลอกคู - คลอง เปิดทางน้ำไหล
1.2 การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ
- ซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ
- ตะแกรงรับน้ำและคันหิน
2. ความสำเร็จในการเตรียมการและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต หมายถึง ความสำเร็จในการดำเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดรายละเอียดของการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต ดังนี้
2.1 ประเมินผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา
- วิเคราะห์/ประเมินผลการปฏิบัติ
- ประเมินจุดอ่อนหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อหาแนวทาง แก้ไขในระยะยาวต่อไป
2.2 สำรวจความพร้อม
- ท่อระบายน้ำ (สำรวจความยาวท่อระบายน้ำที่ต้องล้างทำความสะอาด)
- คู คลอง (สำรวจคู คลองที่มีความพร้อม และที่ต้องขุดลอก)
2.3 จัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมประจำปี พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขต
ประกอบด้วยแผนการเตรียมการตามภารกิจ 2 ภารกิจ ดังนี้
- แผนการทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำซ่อมแซมฝาบ่อพักตะแกรงรับน้ำและคันหิน
- แผนการการขุดลอกคู คลองและเปิดทางน้ำไหลพร้อมทั้งข้อมูลผลการประเมินการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ระบุมาในแผนฯ
4. วิธีการคำนวณ :
:: ร้อยละผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ จริง คูณด้วย 100 หารด้วยร้อยละความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการฯ ที่กำหนด
5. เป้าหมาย : 100 (ร้อยละ)
: ผลงานที่ทำได้ = 100 (ร้อยละ)
6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :
(6.1) ไตรมาสที่ 1 : ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ตั้งแต่เดือนต.ค. - ธ.ค. 2562 ดังนี้
- แรงงานเขต จำนวน 33 ซอย ดำเนินการได้ 5 ซอย
- จ้างเหมา จำนวน 12 ซอย ยังไม่ได้ดำเนินการ
การระบายน้ำ การขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล ตั้งแต่เดือนต.ค. - ธ.ค. 2562 ดังนี้
- จำนวน คู คลอง ทั้งหมด 12 คลอง ดำเนินการได้ 5 คลอง
(6.2) ไตรมาสที่ 2 : ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ตั้งแต่เดือนต.ค. 62 - มี.ค. 63 ดังนี้ - แรงงานเขต จำนวน 33 ซอย ดำเนินการได้ 10 ซอย
- จ้างเหมา จำนวน 12 ซอย ดำเนินการได้ 1 ซอย การระบายน้ำ การขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล ตั้งแต่เดือนต.ค. 62 - มี.ค. 63 ดังนี้ จำนวน คู คลอง ทั้งหมด 12 คลอง ดำเนินการได้ 12 คลอง
(6.3) ไตรมาสที่ 3 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
- ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ แรงงานเขต จำนวน 33 ซอย ระยะทาง 42,878 เมตร, จ้างเหมา จำนวน 12 ซอย ระยะทาง 97,972 เมตร
- การระบายน้ำ การขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล จำนวนคูคลองทั้งหมด 12 คลอง ระยะทาง 9,100 ม.
(6.4) ไตรมาสที่ 4 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
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** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
- ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ แรงงานเขต จำนวน 33 ซอย ระยะทาง 42,878 เมตร, จ้างเหมา จำนวน 12 ซอย ระยะทาง 97,972 เมตร
- การระบายน้ำ การขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล จำนวนคูคลองทั้งหมด 12 คลอง ระยะทาง 9,100 ม.
(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :
:: ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
- ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ แรงงานเขต จำนวน 33 ซอย ระยะทาง 42,878 เมตร, จ้างเหมา จำนวน 12 ซอย ระยะทาง 97,972 เมตร
- การระบายน้ำ การขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล จำนวนคูคลองทั้งหมด 12 คลอง ระยะทาง 9,100 ม.
7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :
::
8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :
:: --9. หลักฐานอ้างอิง :
::
ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ
ลงชื่อ.............................................................(ผู้รายงานข้อมูล)
(...........................................................)
ตำแหน่ง .............................................................
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