** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
1. ชื่อตัวชี้วัด

: ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

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 : ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
เป้าประสงค์ที่ : ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
3. คำนิยาม :
:: นิยาม
การปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง หมายถึง การปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวคลองให้มีความสวยงาม สะอาด
และปลอดภัยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ วิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชน
ทั้งภูมิทัศน์ที่เป็นแหล่งธรรมชาติ และสถานที่ที่ถูกสร้างขึ้น
อัตลักษณ์ หมายถึง ผลรวมของลักษณะเฉพาะ
ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่โดดเด่น ซึ่งทำให้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่รู้จักหรือจำได้
คลอง หมายถึง คลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ซึ่งเป็นคลองเป้าหมายที่กำหนด ตามเอกสารแนบ 1
การดำเนินการของแต่ละหน่วยงานประกอบด้วย
1. สำนักการระบายน้ำ
1.1 ดำเนินการจัดประชุมร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2563
1.2 ตรวจวัดคุณภาพน้ำในคลองสายหลัก
ตามแผนที่กำหนด คลองละ 2 จุด ทั้งก่อนและหลังดำเนินการกิจกรรมด้านการรักษาความสะอาด
เพื่อหาค่าออกซิเจนละลายน้ำ (Dissolved Oxygen : DO) ค่าปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (Biochemical Oxygen Demand :
BOD) และค่าแอมโมเนียไนโตรเจน (Ammonia Nitrogen : NH3N)
1.3 เก็บขยะในคลองและทางเดินริมคลอง
และขัดล้างทำความสะอาดเขื่อนผนังกั้นน้ำ
บริเวณคลองสายหลักของกรุงเทพมหานคร
1.4 ขุดลอกคู คลอง และเปิดทางน้ำไหล
หรือดูดตะกอนดินเลน
1.5 ตรวจสอบและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง
ที่อยู่ในความรับผิดชอบตลอดแนวคลองให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น เช่น ราวกันตกริมคลอง
สถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ ฯลฯ
2. สำนักสิ่งแวดล้อม
จัดทำแผนและพัฒนาพื้นที่สีเขียวตามแนวคลอง
โดยมีรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม เพื่อดำเนินการ สร้างความร่มรื่นหรือตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ
ให้มีความสวยงามและเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่
3. สำนักการโยธา
จัดทำแผนและพัฒนาพื้นที่ สำรวจ
ตรวจสอบและซ่อมแซมสะพานข้ามคลองโดยจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมในพื้นที่เป้าหมายเพื่อซ่อมแซม
สิ่งปลูกสร้างตลอดแนวคลองที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น
4. สำนักการจราจรและขนส่ง
จัดทำแผนและพัฒนาพื้นที่ ตรวจสอบและซ่อมแซมท่าเทียบเรือและติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV
โดยจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ติดตั้งป้ายบอกทาง
ตรวจสอบและซ่อมแซมท่าเทียบเรือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น
5. สำนักเทศกิจ
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จัดทำแผนการตรวจและพัฒนาพื้นที่
ตลอดแนวคลอง เพื่อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม
ในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อใช้เป็นมาตรการดูแล
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ป้องกันการเกิดพื้นที่เสี่ยงอาชญากรรม
6. สำนักงานเขต
6.1 จัดทำแผนและพัฒนาพื้นที่ตลอดแนวคลองตามความรับผิดชอบของเขตโดยจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมในพื้นที่เป้าหมาย
6.2 บริหารจัดการขยะริมคลอง รณรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำไม่ให้ทิ้งขยะและของเสียลงคลองผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่าง
ๆ เช่น
การเดินรณรงค์ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ การกระจายเสียง ฯลฯ และให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่องการคัดแยกขยะ
การจัดทำถังหรือบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือน
6.3 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชน
ในพื้นที่ ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง เช่น ท่าน้ำของตนเอง
สะพานทางเดินข้ามคลองที่เชื่อมระหว่างบ้านกับชุมชน ฯลฯ
6.4 สำรวจและประสานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อมใช้งาน
6.5 สำรวจ ตรวจสอบและซ่อมแซมสะพาน
ข้ามคลองในความรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น
6.6 พัฒนาพื้นที่ริมคลองให้เป็นสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวทิวทัศน์ สร้างจุดเช็คอิน Check inติดตั้ง
ป้ายอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือน และป้ายประดับต่าง ๆ ให้มีความสวยงามและเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ อย่างน้อยเขตละ 1
จุดต่อคลอง
สัดส่วนความสำเร็จในการบูรณาการการดำเนินการ ประกอบด้วย
1. ความสำเร็จตามภารกิจเฉพาะหน่วยงาน หมายถึง ความสำเร็จซึ่งเป็นไปตามแผนฯ ที่หน่วยงานนำเสนอ คิดเป็นร้อยละ 60
2.ความสำเร็จในภาพรวมหมายถึง
ความสำเร็จซึ่งเกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามข้อ 1.
ของทุกหน่วยงาน และส่งผลให้สภาพของคลอง
มีความสวยงาม สะอาด และปลอดภัย สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่
โดยพิจารณาจากสภาพภูมิทัศน์ของคลองซึ่งเป็นไปตามที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 40
ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการกับคลองเป้าหมาย ตามเอกสารแนบ 1
โดยจัดทำแผนการดำเนินงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2563
และรายงานผลผ่านระบบการบริหารจัดการ
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA digital plans)
4. วิธีการคำนวณ :
:: วิธีคำนวณ
นับจากผลรวมของความสำเร็จการดำเนินงาน
ตามภารกิจเฉพาะหน่วยงาน และความสำเร็จของการดำเนินงานในภาพรวม
5. เป้าหมาย : 5 (ระดับ)
: ผลงานที่ทำได้ = 4.00 (ระดับ)
6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :
(6.1) ไตรมาสที่ 1 : - ฝ่ายโยธาร่วมกับสำนักระบายน้ำลงพื้นที่ตรวจสภาพคลองแสนแสบเมื่อวันที่ 17 พ.ย.63
และอยู่ระหว่างจัดทำโครงการและแผนปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง
- จัดส่งโครงการฯ แบบสรุปผลสำรวจพื้นที่คลองแสนแสบ แผนปฏิบัติการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง แก่ สนน. ตามหนังสือที่ กท 8103/5846
ลว. 28 ธ.ค.63 ภายในกำหนด
(6.2) ไตรมาสที่ 2 :
อยู่ในระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่สำนั
กงานเขตสะพานสูง ดังนี้
- ดำเนินการทำความสะอาดทางเดินริมคลอง ตัดแต่งต้นไม้
- จัดตั้งชมรมคนริมน้ำ และรณรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำไม่ให้ทิ้งขยะและของเสียลงคลอง
- จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่องการ คัดแยกขยะ
- จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน การจัดทำถังหรือบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือน
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- จัดทำหนังสือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง ซ่อมแซม ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
(6.3) ไตรมาสที่ 3 :
อยู่ในระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่สำนั
กงานเขตสะพานสูง ดังนี้
- ดำเนินการทำความสะอาดทางเดินริมคลอง ตัดแต่งต้นไม้
- จัดตั้งชมรมคนริมน้ำ และรณรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำไม่ให้ทิ้งขยะและของเสียลงคลอง
- จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่องการ คัดแยกขยะ
- จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน การจัดทำถังหรือบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือน
(6.4) ไตรมาสที่ 4 : 1. จัดส่งโครงการฯ แบบสรุปผลฯ และแผนปฏิบัติการฯ แก่สนน. ตามหนังสือที่ กท 8103/5846 ลว. 28 ธันวาคม
2563 ภายในกำหนด
2. บริหารจัดการขยะริมคลอง ดังนี้
2.1การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทางเรือให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำไม่ให้ทิ้งขยะและของเสียลงคลองให้ความรู้แก่ประชาชน
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ และการจัดทำถังหรือบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือน 2.2 จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ ?ยิ่งทิ้งยิ่งท่วม
ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำ และทางสาธารณะ? แก่ประชาชนริมคลองแสนแสบ 2.3 การประชาสัมพันธ์ทาง Facebook สำนักงานเขตสะพานสูง
และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/ปี สถานที่บริเวณตลอดแนวคลองแสนแสบในพื้นที่เขตสะพานสูง
3. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง
4. สำรวจและประสานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ตามหนังสือ ที่ กท 8103/71 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 เรื่อง
ขอให้ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างที่ขัดข้อง พร้อมถอนเสาไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้แล้วออกจากคลองแสนแสบ
5. ซ่อมแซมราวกันตกชำรุด ช่วงบริเวณหลังห้างพาซิโอ ,ทำหนังสือประสานสำนักการระบายน้ำ ตามหนังสือ ที่ กท 8103/66 ลงวันที่ 5
มกราคม 2564 เรื่อง ประสานขอให้ดำเนินการแก้ไข ซ่อมแซม และก่อสร้างให้พร้อมใช้งาน
,ทำหนังสือประสานสำนักการโยธาพิจารณาของบประมาณ หรือซ่อมแซมให้พร้อมใช้งาน ตามหนังสือที่ กท 8103/67 ลงวันที่ 5 มกราคม
2564 เรื่องประสานขอให้ดำเนินการแก้ไข ซ่อมแซม และของบประมาณเพื่อทำการก่อสร้างใหม่
6. สร้างจุดเช็คอิน Check in 1 จุด บริเวณท่าเรือห้างพาสิโอ้ พร้อมประสาน สจส. ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมป้ายแสดงจุด Check
in
(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :
:: 1. จัดส่งโครงการฯ แบบสรุปผลฯ และแผนปฏิบัติการฯ แก่สนน. ตามหนังสือที่ กท 8103/5846 ลว. 28 ธันวาคม 2563 ภายในกำหนด
2. บริหารจัดการขยะริมคลอง ดังนี้
2.1การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทางเรือให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำไม่ให้ทิ้งขยะและของเสียลงคลองให้ความรู้แก่ประชาชน
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ และการจัดทำถังหรือบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือน 2.2 จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ ?ยิ่งทิ้งยิ่งท่วม
ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำ และทางสาธารณะ? แก่ประชาชนริมคลองแสนแสบ 2.3 การประชาสัมพันธ์ทาง Facebook สำนักงานเขตสะพานสูง
และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/ปี สถานที่บริเวณตลอดแนวคลองแสนแสบในพื้นที่เขตสะพานสูง
3. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง
4. สำรวจและประสานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ตามหนังสือ ที่ กท 8103/71 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 เรื่อง
ขอให้ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างที่ขัดข้อง พร้อมถอนเสาไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้แล้วออกจากคลองแสนแสบ
5. ซ่อมแซมราวกันตกชำรุด ช่วงบริเวณหลังห้างพาซิโอ ,ทำหนังสือประสานสำนักการระบายน้ำ ตามหนังสือ ที่ กท 8103/66 ลงวันที่ 5
มกราคม 2564 เรื่อง ประสานขอให้ดำเนินการแก้ไข ซ่อมแซม และก่อสร้างให้พร้อมใช้งาน
,ทำหนังสือประสานสำนักการโยธาพิจารณาของบประมาณ หรือซ่อมแซมให้พร้อมใช้งาน ตามหนังสือที่ กท 8103/67 ลงวันที่ 5 มกราคม
2564 เรื่องประสานขอให้ดำเนินการแก้ไข ซ่อมแซม และของบประมาณเพื่อทำการก่อสร้างใหม่
6. สร้างจุดเช็คอิน Check in 1 จุด บริเวณท่าเรือห้างพาสิโอ้ พร้อมประสาน สจส. ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมป้ายแสดงจุด Check
in
7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :
:: ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ วัสดุอุปกรณ์
8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :
:: ไม่มี
9. หลักฐานอ้างอิง :
:: รูปภาพการดำเนินกิจกรรม การรายงานผ่านระบบของทาง สยป.
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** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **

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